Als de machine kiest
Het gebruik van kunstmatige intelligentie
in werving en selectie
Huidige werknemers
van de organisatie

Fase 1

Kandidaten die zijn
gevonden door de
wervende organisatie

Sourcen & Werven

Matching software die op basis
van het ideale werknemersprofiel
geschikte kandidaten vindt in
databanken met cv’s
Kandidaten die solliciteren
omdat ze de vacature ergens
gezien hebben

Software die op
basis van goed
presterende
werknemers een
profiel van de
ideale werknemer
maakt

Vacature

Vacature

Software die automatisch
advertenties genereert en
deze optimaliseert voor
bijvoorbeld Google,
Facebook of LinkedIn

Software die helpt
bij het schrijven
van bias-vrije
vacatureteksten

Vacature

Profiel van de
ideale werknemer

Fase 2

Screening

Matching software
die op basis van
het cv bepaalt
welke kandidaten
het best passen bij
het ideale profiel

Het gezochte profiel
voor de vacature, denk
aan gewenste opleiding,
werkervaring en vaardigheden

Een model van de ideale kandidaat, gebaseerd op
soft-skills die een kandidaat
zou moeten hebben, denk bijvoorbeeld
aan besluitvaardigheid, leervermogen of
risicobereidheid
Assessment software die
met bijvoorbeeld online
games of taalanalyse de
kandidaat toetst aan het
model van de ideale
kandidaat
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Interviewen & Selecteren
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Recruiters of medewerkers
van de organisatie nemen
interviews af en kiezen
een kandidaat voor het
vervullen van de vacature

Een veelgehoord credo in de recruitmentwereld is: “Werving en selectie blijft
mensenwerk.” Maar onderzoek naar de huidige stand van zaken laat zien dat
software op basis van kunstmatige intelligentie nu al op allerlei plekken in het
proces ingezet wordt. En dat die software wel degelijk zelfstandige beslissingen
neemt. Bijvoorbeeld over wie er een vacature te zien krijgt, wiens cv goed genoeg
past bij de vacature, of welke kandidaten qua soft-skills het beste passen bij het
model van de ideale kandidaat. Steeds vaker is het de machine die kiest.
Deze infographic is gemaakt op basis van meer dan twintig interviews met
leveranciers van software voor het werving- en selectieproces, recruitmentspecialisten, en organisaties die dit soort software gebruiken. Hij hoort bij het
onderzoek: “Als de machine kiest: diversiteit en inclusie in kunstmatige intelligentie
voor werving en selectie”.
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