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Werving en selectie in een snel veranderende 
wereld 
 
Er is een hoop aan het veranderen in de manier waarop we werken, naar werk zoeken 
en met werk omgaan. De combinatie van een nieuwe generatie en een steeds sneller 
veranderende wereld zorgt voor een nieuw speelveld voor HR professionals binnen de 
advocatuur en consultancy. Waar vroeger de beste kandidaten gelokt konden worden 
met een prestigieus kantoor en goede arbeidsvoorwaarden zijn tegenwoordig steeds 
meer kandidaten benieuwd naar de work-life balance, coaching en zingeving. En waar 
vroeger het CV en de cijferlijsten de belangrijkste selectiecriteria waren, biedt nieuwe 
technologie een scala aan verschillende opties om de screening van nieuwe kandidaten 
beter, grondiger en efficiënter in te richten.  
  
The Selection Lab is in gesprek gegaan met meerdere Nederlandse advocaten- en 
advieskantoren om uit te zoeken wat de 5 grootste uitdagingen in het moderne proces 
van werving en selectie zijn. Deze white paper omschrijft de oorzaken en gevolgen van 
deze uitdagingen en biedt per uitdaging concrete oplossingen. 

 
 
Inhoud 

 
1. Millennials hebben andere behoeftes en zijn minder honkvast 

 
2. Diversiteit blijft achter (ondanks alle goede intenties) 

 
3. Onduidelijkheid over factoren die voorspellend zijn voor een goede fit 

 
4. “Culture eats strategy for breakfast” - maar hoe krijg je grip op cultuur?  

 
5. Iedereen vist in dezelfde vijver voor kandidaten. Het onderscheid tussen 

de verschillende kantoren is lastig over de bühne te brengen.  
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HR uitdaging 1:  

Millennials hebben andere  
behoeftes en zijn minder honkvast 
 
De millennials, ook wel generatie Y, zijn de kinderen van de babyboomers. De definitie 
van deze diverse demografische groep loopt nogal uiteen, maar ruwweg zijn het de 
mensen die zijn opgegroeid tijdens de digitale revolutie, met een geboortejaar tussen 
1980 en 2000. Ze zijn, volgens de verhalen, eigenzinnig, minder materialistisch en laten 
zich moeilijk binden aan een vaste werkgever. Dat maakt ze een moeilijke groep om 
rekening mee te houden in een bedrijfsstrategie.  
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Natuurlijk is het wat problematisch om een hele bevolkingsgroep met arbitraire grenzen 
op één hoop te gooien, maar dat neemt niet weg dat het een veelbesproken generatie 
is, die bovendien nu op het punt staat om in te stromen in managementposities. Dat 
maakt het een urgente kwestie waar veel HR-professionals nu tegenaan lopen. De 
millennials staan op de stoep. Als je daar geen rekening mee zou houden, loop je risico 
dat je veel talent misloopt of dat het talent dat je aan boord hebt uitvalt door vertrek of 
burn-out. 
  

Het probleem voor de organisatie 
 
Eén van de meest tekenende problemen voor deze transitie is dat de traditionele 
piramidestructuur, die bij veel advieskantoren aanwezig is, steeds meer in gevaar dreigt 
te komen. Het systeem van onderaan beginnen en hard buffelen om uiteindelijk op te 
klimmen, werkt alleen als het partnerschap genoeg aantrekkingskracht heeft. Maar met 
verschuivende prioriteiten, work-life balance en steeds meer ruimte voor betrokken 
ouderschap is het partnerschap voor millennials minder interessant en wordt de 60- tot 
80-urige werkweek die bij dat systeem hoort, steeds minder aanlokkelijk. 

  
Zo krijg je een vervorming in de piramide: 
de bovenkant blijft intact, want de 
partnergroep van een kantoor blijft vaak 
wel stabiel. En ook de onderkant blijft 
nagenoeg gelijk, want instroom zal je altijd 
blijven houden. Maar het is de middenlaag, 
de groep mensen van 30 tot 40 jaar oud, 
die ertussenuit verdwijnt. De piramide 
vervormt tot een zandloper. 
Het gevolg: te weinig handen om alle 
zaken aan te pakken en uiteindelijk minder 
goede mensen aan de top, en daardoor 
steeds minder nieuwe zaken, een krimpend 
kantoor en teruglopende omzet.  

  
  

Wat kunnen we daartegen doen? 
 
Kortweg zijn er drie aanvliegroutes om dit probleem te bestrijden. De eerste 
mogelijkheid is om te zorgen voor meer instroom onderaan, zodat er ondanks grotere 
uitval toch genoeg mensen overblijven. Uiteraard brengt dit hoge kosten met zich mee, 
waardoor eigenlijk alleen de echt grote kantoren zich deze strategie kunnen 
veroorloven.  
  
Een tweede mogelijkheid is om de werkzaamheden anders in te delen. Wat we nu nog 
zien is dat bij veel bureaus de mensen alleskunners moeten zijn. De combinatie van 
goed zijn in sales én bijvoorbeeld juridisch of financieel onderlegd zijn, komt niet vaak 
voor. Mensen met alleen een specialisme in sales komen veel vaker voor. Hier ligt een 
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mooie kans voor uitbreiding, die we al zien beginnen: steeds meer kantoren nemen 
bijvoorbeeld een CEO aan om bedrijfskundige kennis toe te voegen. 
  
De derde en volgens ons meest productieve kans ligt in het vergroten van de zij-
instroom van medewerkers met 5 tot 9 jaar werkervaring. Dit is misschien wel de meest 
voor de hand liggende oplossing - we zien dit nu bij bijna ieder kantoor in enige vorm 
gebeuren - maar daarmee is het nog niet eenvoudig. Want waar vind je deze mensen en 
hoe weet je of die wél passen 
binnen de bedrijfscultuur van 
jouw kantoor?  
  
Het antwoord zit hem in het 
kweken van een 
bedrijfscultuur die aansluit bij 
de behoeften van millennials, 
en tegelijkertijd de 
partnergroep niet vervreemdt.  
Onze voorspelling: het kantoor 
met de beste cultuur across 
the board wordt uiteindelijk 
het meest succesvol. 
  

 
  

In 3 stappen naar een millennial-proof 
bedrijfscultuur 
 
Stap 1: wat willen millennials? 
 
Het veranderen van een cultuur is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. De kern is 
om je goed te verdiepen in de wensen van de groep mensen die je aan probeert te 
trekken.  
 
Het is natuurlijk een diverse groep, die je niet zomaar over één kam kunt scheren, maar 
toch kun je er wel een duidelijke verschuiving in herkennen. Dat zien wij ook in ons 
onderzoek: millennials geven minder om salaris en arbeidsvoorwaarden en steeds meer 
om zaken als groei, samenwerking en voldoening. 
 
Op basis van persoonlijkheids- en cognitieve intelligentietests doen we continu 
uitvoerig onderzoek naar de eigenschappen en wensen van studenten. Eén van de 
meest opvallende bevindingen is dat interne competitie, die in de traditionele structuur 
vaak een belangrijke rol speelt, het slechtste scoort terwijl persoonlijke en professionele 
groei juist als allerbelangrijkst wordt gescoord. 
  
Wil je millennials aantrekken naar die belangrijke middenlaag van je kantoor, is het 
belangrijk om te werken aan het creëren van een cultuur die aansluit bij hun behoeften.  
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Stap 2: zoom in op individuele behoeften 
 
Een algemene omschrijving is een goed begin, maar het feit is natuurlijk dat het over 
individuen gaat. Je ontkomt er dus niet aan om te onderzoeken wat de reële individuele 
behoeften zijn, en in hoeverre de bestaande bedrijfscultuur al aan die behoeften 
voldoet. 
 
Een goed begin is om als directie of HR-professionals zelf te gaan rondvragen, 
bijvoorbeeld met lunchgesprekken of door een survey rond te sturen. Probeer dan te 
achterhalen waar de behoeftes liggen van de jongste hires van het kantoor. Wat zoeken 
zij in een bedrijf? Welke van die aspecten zien ze nu al terug, en op welke aspecten 
scoort het kantoor nog niet voldoende?  
  
Daarbij is het zaak om te zoeken naar een goede balans tussen de huidige generatie en 
de nieuwe generatie. Ga dus met mensen in gesprek, zowel van de oude garde als van 
de jonge instroom. Luister goed naar beiden en probeer die waarden te vinden waar 
beide generaties zich in kunnen vinden.  
  
 
 

“Daarbij is het zaak om te zoeken naar een goede balans 
tussen de huidige generatie en de nieuwe generatie.” 

 
 
 
Zo was er bij een van de werkgevers die we spraken bijvoorbeeld een pingpongtafel in 
huis gehaald om tegemoet te komen aan de jongere werknemers. Maar omdat de baas 
het eigenlijk vreselijk vond dat mensen hun tijd stonden te verdoen met spelen onder 
werktijd, zorgde die maatregel niet bepaald voor de ontspanning waar hij voor bedoeld 
was. 
  
Stap 3: maak data-informed beslissingen 
 
Om het proces van het verzamelen van deze data gemakkelijker, objectiever en 
inzichtelijker te maken, kun je ook met een digitale survey werken. Dit kan gezamenlijk 
met een gespecialiseerd extern bureau zoals The Selection Lab, maar dit kun je 
natuurlijk ook zelf doen. 
  
Als je het zelf wilt doen, let dan op de volgende dingen: 
 

• Communiceer goed waarom je het onderzoek doet en wat je met de resultaten wilt 
doen. Dit zorgt ervoor dat collega’s sneller bereid zijn tijd te besteden aan je vragenlijst. 

• Ga goed na waar je meer informatie over wilt weten. Overleg hierover met diverse 
collega’s om er zeker van te zijn dat je niks vergeet. 

• Gebruik een 10-punts schaal in plaats van Ja/Nee vragen. Gebruiken open vragen voor 
de verdieping. Dit kan bijvoorbeeld als iemand een lage score op een bepaald 
onderdeel geeft. 
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• Verdeel de medewerkers in verschillende groepen. Bijvoorbeeld per generatie, afdeling 
of locatie. Hierdoor kun je de scores beter met elkaar vergelijken.  

• Zorg voor een heldere terugkoppeling nadat de resultaten en vervolgstappen bekend 
zijn. 

• Na het vergaren van al deze informatie is het uiteraard cruciaal om de juiste 
vervolgstappen te ondernemen. Let hierbij op de balans tussen impact en 
uitvoerbaarheid. Het is erg fijn om met een aantal quick wins gelijk resultaat aan de 
organisatie te kunnen laten zien.  
  

 
De meest succesvolle organisatie van de 
toekomst is het kantoor dat nu de beste 
bedrijfscultuur weet neer te zetten 
 
Er zijn verschillende manieren aan bod gekomen om met de andere behoeftes van 
millennials en de gevolgen hiervan op de retentie om te gaan. Wij geloven dat het 
ontwikkelen van de bedrijfscultuur hierin de sleutel is tot succes. Niet voor niets geeft 
95% van de millennials aan bedrijfscultuur belangrijker te vinden dan salaris. 
  

Met het hier omschreven 
stappenplan kun je grip krijgen op 
de bedrijfscultuur en deze op een 
manier ontwikkelen waarmee je 
millennials aanspreekt en kan 
behouden. Makkelijk zal het niet 
zijn. Maar wel uitermate 
belangrijk. Want het kantoor dat 
het beste talent van de toekomst 
aan zich weet te binden zal het 
meest succesvol zijn. 
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HR uitdaging #2:  
Waarom blijft de  
diversiteit in ons kantoor achter?  
5 oorzaken + oplossingen. 
 
 
Veel HR-professionals die wij spreken beginnen over de diversiteit. Ondanks dat een 
kantoor helemaal open staat voor meer diversiteit (en daar zelfs actief op zoek naar is), 
lijkt het vaak toch in de praktijk niet lukken. Vooral de partnergroep blijft nog altijd 
voornamelijk bestaan uit blanke mannen.  
  
Terwijl veel kantoren en HR-professionals juist zitten te springen om een meer diverse 
werkvloer, en met name meer doorstroom van vrouwen en mensen met een niet-
westerse achtergrond naar de partnergroep. Een steeds groter deel van de 
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zakenwereld begint zich te realiseren dat diversiteit binnen een organisatie, naast de 
voordelen die we intuïtief al wel aanvoelen, ook nog sterke zakelijke voordelen hebben. 
Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat organisaties met een grotere diversiteit in 
geslacht en etniciteit, financieel beter presteren. 
  

Waarom wil dat dan niet lukken? 5 
veelvoorkomende oorzaken + oplossingen 
 
Hoe kan het dat ondanks de beste wil van de wereld en grote inzet de diversiteit toch 
achterblijft? Door te kijken naar de ‘klantreis’ van een potentiële nieuwe aanwinst, 
kunnen we op vijf momenten knelpunten onderscheiden.  

  
1. Vóór de sollicitatie 
 
De eerste drempel bestaat eigenlijk al zelfs 
voordat iemand in contact is gekomen met de 
organisatie. Bij veel van de studenten die de 
diversiteit onder medewerkers zou kunnen 
vergroten - zoals bijvoorbeeld studenten met 
een niet-westerse achtergrond - bestaan 
vooroordelen over de mate waarin ze bij 
bepaalde organisaties welkom zouden zijn. 
Veel niet-westerse studenten hebben onder 
andere door de huidige (blanke) bezetting het 

idee dat zij wellicht niet welkom zijn. Om deze reden kloppen ze dan ook niet aan en 
vaak haken ze dus al af voordat er ook maar een sollicitatiebrief bij is komen kijken. 
 
Oplossing 
 
Het gaat erom dat je een vicieuze cirkel doorbreekt: als je eenmaal een diverser beeld 
van je kantoor kunt laten zien, trek je een diverse groep sollicitanten aan, waardoor je je 
uitstraling van diversiteit nog beter kunt laten zien. Maar het doorbreken van zo’n cirkel 
is altijd een uitdaging. Welke methode hiervoor geschikt is, verschilt per kantoor. Maar 
met oprechte bedoelingen werken aan de uitstraling naar buiten, bijvoorbeeld via de 
‘werken bij’-sectie van de website, kan veel effect hebben. Ook recruiters met een 
andere achtergrond aantrekken kan effectief zijn. Tot slot werkt het proactief benaderen 
van talent met een andere achtergrond via platformen als LinkedIn of The Selection Lab. 
 
 
 
2. Voor het sollicitatiegesprek 
  
Het sollicitatieproces begint vaak met een CV. Maar hierin zit een verborgen valkuil, 
want een CV valt vaak op door factoren als een bestuursjaar of buitenlandervaringen. Of 
die factoren daadwerkelijk bijdragen aan competenties is nooit écht bewezen. Maar wat 
wel zeker is, is dat deze factoren een bias veroorzaken voor een bepaald type 
sollicitant.  
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Oplossing 
 
Je kunt hier rekening mee houden door op een iets andere manier te gaan kijken naar 
het CV. Maar nog effectiever is het om de objectieve assessments, die bij veel kantoren 
pas aan het einde van het proces zitten, al veel vroeger uit te gaan voeren. Zo voorkom 

je dat profielen die misschien wel heel 
geschikt zijn voor deze functie, eruit 
gefilterd worden op basis van factoren 
op het CV die eigenlijk niet zo relevant 
zijn. Een assessment (dat naast 
cognitieve intelligentie ook kijkt naar 
persoonskenmerken, kernwaarden en 
bedrijfscultuur voorkeuren) kan zo 
gezien worden als hulpmiddel bij 
uitschakelen van bias bij de selectie in 
plaats van de laatste drempel waar 
een sollicitant overheen moet. 
Vervolgens kun je op basis van 
objectieve data een gesprek voeren. 
 

3. Het gesprek 
 
Wanneer iemand eenmaal uitgenodigd is, gaat 70% van de interviewers af op de ‘klik’ 
tijdens het gesprek. Heel vanzelfsprekend natuurlijk, maar het helpt niet bij het creëren 
van een meer diverse werkvloer. Want intuïtief voelen mensen vooral een klik met 
mensen die op hen lijken.  
  
Oplossing 
 
In plaats van als interviewer af te gaan op je gevoel, kun je je beter richten op specifieke 
competenties. Door binnen het kantoor rond te vragen (of middels een bedrijfsscan) 
breng je in kaart welke aspecten iemand in deze setting succesvol maken. Vervolgens 
kun je gericht op zoek naar sollicitanten die deze competenties hebben, en daar ook je 
sollicitatiegesprek op inrichten. Grote kans dat je er niet alleen een diverser, maar ook 
een veel beter functionerend team aan overhoudt. 
  
Een andere reden om niet af te gaan op de ‘klik’ die je voelt bij een sollicitant is dat 
ongestructureerde interviews een veel lagere voorspelkracht hebben. Een 
gestructureerd interview, met gelijke sets aan interviewvragen, werkt beter omdat je 
dan antwoorden met elkaar kunt vergelijken. Als je je vragen richt op de competenties 
die nieuwe hires in deze functie nodig hebben, en ook nog eens de vragen gelijk houdt, 
heb je echt een objectieve maatstaf om de beste persoon voor de functie te vinden. Je 
zult zien dat als bijeffect daardoor de diversiteit ook omhoog gaat én je nog beter leert 
wat daadwerkelijke voorspellers zijn van succes. 
  
4. Aangenomen! 
 
Ook nadat je nieuwe sollicitant eenmaal aan boord is, kan er nog een uitvalsbias 
plaatsvinden die de diversiteit in je organisatie niet in de hand werkt. Je ziet het vooral 
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bij zwangerschap, wanneer een deel van de aangenomen vrouwen zwanger wordt en 
uitvalt voordat ze partnerschap bereikt omdat ze het idee hebben dat een gezin en het 
partnerschap niet samen kunnen gaan. Het resultaat: een partnergroep die voor het 
overgrote gedeelte uit mannen bestaat. 
  
Oplossing 
 
De werkelijkheid spreekt het duidelijkst: als je uitstroom hebt van zwangere vrouwen of 
jonge ouders, dan is dat een teken dat kinderen en partnerschap blijkbaar niet 
samengaan. Als je dit daadwerkelijk wilt aanpakken, kun je het beste gaan praten met 
deze mensen die het kantoor verlaten. Wat zijn de factoren die hen doet voelen dat ze 
in jouw organisatie niet kunnen doorstromen naar het partnerschap? 
  
In de praktijk komen die factoren vooral neer op de flexibiliteit en de uren. Als je je 
werknemers kunt bieden dat ze minder uren werken, zelf hun tijd kunnen indelen en 
bijvoorbeeld vanuit huis kunnen 
werken, zonder dat dat sociale, 
financiële of imago-nadelen heeft, 
zul je zien dat dat bijdraagt aan de 
diversiteit. Maar dan moet het ook 
écht zonder nadelen zijn: als 
bijvoorbeeld je medewerkers die 
minder uren werken bij de 
koffieautomaat met de neus worden 
aangekeken, is het al niet meer 
effectief. En als alle partners 
allemaal wel (meer dan) full-time 
werken is dit een duidelijk teken dat 
er eigenlijk weinig ruimte is voor 
flexibiliteit. 
 
 
 
5. De lange termijn 
 
Als laatste een wat abstractere observatie. Als je als organisatie diverser wordt, brengt 
dat onvermijdelijk een verandering van cultuur met zich mee. Je gaat bijvoorbeeld te 
maken krijgen met mensen die niet deelnemen aan de vrijdagmiddagborrel, of aan de 
lunch vanwege de ramadan. Hoe je hiermee omgaat, is cruciaal voor het succes van de 
diversificering.  
  
Diversiteit betekent niet dat je mensen met een andere achtergrond aan boord neemt 
en ze vervolgens probeert aan te laten passen aan de heersende cultuur: de andere 
achtergrond is juist de reden dat je deze mensen hebt aangenomen. Omarm dit, houd 
er rekening mee en wees bereid om als organisatie mee te veranderen, in plaats van 
alleen te assimileren. De kracht van diversificering is direct verbonden met de openheid, 
acceptatie en het in stand laten van verschillen. Organisaties die dit internaliseren 
presteren significant beter. 
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HR uitdaging #3:  
Hoe herken je het beste  
talent voor jullie kantoor? 
 
 
Zoeken wordt een stuk makkelijker als je weet waar je precies naar zoekt. Als HR-
medewerker bij een advocaten- of advieskantoor kan dat soms lastig zijn, want wie 
weet er nou precies van te voren wie de kandidaten zijn die kunnen uitgroeien tot 
succesvolle medewerkers? Tijdens het proces van werving en selectie kan je als HR-
medewerker het gevoel krijgen dat je een beetje in het duister tast. Bovendien is het bij 
een wisseling van de wacht erg moeilijk om de intuïtieve kennis over te dragen.  
  
Daar komt nog bij dat de druk hoog ligt om een juiste selectie te maken. Een kandidaat 
aannemen kan een behoorlijk kostbare aangelegenheid zijn. En voor een starter zelf is 
het natuurlijk ook geen aangename ervaring om op een plek terecht te komen waar hij 
of zij eigenlijk niet blijkt te passen.  
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Daarom is het des te belangrijker om een antwoord te vinden op de vraag: hoe kom je 
erachter wat nou een geweldige medewerkers maakt voor jullie unieke kantoor? En hoe 
kun je deze talenten aan de poort al herkennen? 
  

Kijk verder dan het cv 
 
Een eerste stap richting het verkrijgen van meer inzicht is om de aandacht iets te 
verleggen van het cv naar de persoonskenmerken van kandidaten. Een cv is niet 
alleszeggend: regelmatig zie je dat iemand qua cv misschien de ideale kandidaat lijkt, 
maar in de praktijk qua persoonlijkheid toch niet past en het kantoor vroegtijdig verlaat. 
  
Daardoor ben je als HR-manager vaak aangewezen op je intuïtie. Daar kun je vaak een 
heel eind mee kan komen, maar als het mis gaat is het moeilijk om je keuze te 
verantwoorden. Daarnaast kan de focus op het cv soms voor een tunnelvisie zorgen, 
waarbij zowel recruiters als het organisaties geneigd zijn om af te gaan op wat ze 
kennen. Maar op de lange termijn is het slim om de blik wat te verbreden en de intuïtie 
aan te vullen met data. Daardoor krijg je ook de ruimte om mensen te selecteren die 
misschien een a-typisch cv hebben, maar toch perfect binnen je kantoor passen. 
  

Dat kun je doen door te analyseren welke 
eigenschappen succesvolle medewerkers 
binnen jouw kantoor met elkaar delen, en 
vervolgens naar diezelfde eigenschappen 
op zoek te gaan in nieuwe sollicitanten. Zo 
krijg je een concreter handvat om de 
intuïtie in het recruitment- en 
selectieproces te ondersteunen met 
objectieve feiten, zodat je veel beter kunt 
herkennen en voorspellen wie het in jouw 
specifieke kantoor goed  
zullen doen. Fact-based selectie, dus. En 
ieder kantoor kan er zo mee beginnen. 
  

Hoe kan je dit voor jouw organisatie opzetten? 
 
1. Denk vooral niet te ingewikkeld.  
 
Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. In principe kun je al beginnen met een lijstje op 
papier of in een simpel excelbestandje. Als je de medewerkers kunt ordenen op 
kwaliteit (gebaseerd op bijvoorbeeld bestaande beoordelingen), kun je ze vervolgens 
indelen in een aantal groepen, van hoogst tot laagst scorende. Afhankelijk van de 
grootte van je kantoor kun je denken aan drie tot vijf groepen.  
  
2. Ga op zoek naar de eigenschappen die samenhangen met succes 
 
De volgende stap is om per medewerker te achterhalen welke eigenschappen aanwezig 
zijn. Met een goede psychometrische test kun je heel precies in kaart brengen welke 
karaktereigenschappen iemand heeft, maar met wat intuïtie en wat goed gerichte 
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vragen kun je ook al een heel eind komen. Turf bijvoorbeeld in hoeverre een kandidaat 
beschikt over eigenschappen als extraversie, zorgvuldigheid of emotionele intelligentie. 
  
De eigenschappen die je in de interviews tegenkomt, houd je bij in je lijst. Als je genoeg 
data hebt verzameld, kun je per beoordelingsgroep de gemiddelde scores van 
bepaalde eigenschappen met elkaar vergelijken. Als je bijvoorbeeld ziet dat mensen in 
de best presterende groep gemiddeld veel hoger scoren op de eigenschap 
consciëntieusheid, is dit waarschijnlijk een teken dat je op zoek moet gaan naar 
consciëntieuze mensen. Houd daarbij wel in gedachte dat een goed team vaak bestaat 
uit verschillende persoonlijkheden - dus bijt je ook weer niet te veel vast in een enkel 
type om zo ‘cloning’ te voorkomen. Iets geavanceerder: je kunt ook een 
regressieanalyse draaien in Excel, daarmee kun je nog nauwkeuriger correlaties 
onderzoeken.  
 
 
 

“Hoe meer data je hebt, hoe betrouwbaarder je analyse.” 
 
 
 
Het vereist iets meer uitzoekwerk en expertise, maar dan kun je wel nog preciezer 
achterhalen wat de specifieke succesfactoren in jouw kantoor zijn. Uiteraard kun je dit 
ook uitbesteden aan een externe partij, die een dergelijke analyse gemakkelijk en nog 
nauwkeuriger kan draaien. 
  
3. Maak je dataset zo groot mogelijk 
 
Hoe meer data je hebt, hoe betrouwbaarder je analyse. Daarom is het beter om zo snel 
mogelijk te beginnen met het verzamelen van data. Ook op kleinere schaal maakt de 
grootte van de dataset al veel verschil. Verzamel dus van zoveel mogelijk mensen de 
data die je nodig hebt om een zo uitgebreid mogelijke analyse te maken, en je zult zien 
dat de werving en selectie in je kantoor er een stuk makkelijker, inzichtelijker en 
effectiever van wordt. 
 
Als je het nauwkeuriger én gemakkelijker wilt aanpakken, is het mogelijk een goed idee 
om het verzamelen en analyseren van de data uit te besteden aan een externe partij. Op 
basis van diepgaande psychometrische tests en een uitgebreide regressieanalyse 
kunnen die een grondige voorspelling en goede aanbevelingen bieden voor je 
wervings- en selectiebeleid. En je bovendien een hoop werk uit handen nemen.  
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HR uitdaging #4:  
Hoe krijg je een bedrijfs- 
cultuur die millennials aantrekt en 
vasthoudt? 
 
 
Steeds meer millennials vertrekken uit de advocatuur en de consultancy richting het 
bedrijfsleven. Het veroorzaakt in veel kantoren de veelbesproken ‘zandloper’-vorm: in 
de klassieke piramidestructuur loopt de ‘middenlaag’ leeg doordat de groep van 
mensen met 5 tot 10 jaar werkervaring moeilijker vast te houden is.  
 
Hierdoor neemt de druk op de partners toe, zijn er te weinig medewerkers met genoeg 
senioriteit beschikbaar voor de cliënten die het nodig hebben en krijgen jongere 
medewerkers te weinig begeleiding, waardoor ook zij weer sneller vertrekken. Het 
resultaat: dalende kwaliteit van diensten, reputatieschade en een neerwaartse spiraal 
voor het kantoor. 
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De oorzaak van deze beweging heeft veel te maken met bedrijfscultuur. Door 
veranderende prioriteiten van de nieuwe generatie sluit de bedrijfscultuur van veel 
kantoren steeds minder aan bij wat millennials graag willen zien in hun werkgever. Met 
als gevolg dat kantoren grote moeite hebben om hun werknemers van tussen de 25 en 
35 jaar binnenboord te houden. En de cijfers laten zien: dit is niet zomaar een ‘fase’ die 
wel weer overgaat, maar een structurele verandering waar je als kantoor in mee moet 
gaan als je overeind wilt blijven. Ook consultancybureau McKinsey concludeert: alleen 
werkgevers die hun bedrijfscultuur klaarmaken voor de toekomst, komen als winnaar 
uit de bus.  
  

De spagaat voor HR 
 
Voor HR-medewerkers is dit een ingewikkeld probleem, vooral wanneer ze tussen de 
oude en de nieuwe generatie in komen te zitten.  
  
Het ene moment kan het gebeuren dat je tegenover een jonge medewerkers zit die te 
weinig tijd heeft voor het gezin en jou vraagt 
om mee te denken over een oplossing. En 
vervolgens zit je een uur later tegenover een 
partner die klaagt dat de jonge generatie 
entitled is en ze te veel flexibiliteit willen.  
  
Zo zit je in een pijnlijke spagaat: HR wordt 
erop afgerekend als er mensen vertrekken, 
maar pogingen om de cultuur op die manier in 
te steken dat millennials ook willen blijven, 
krijgen vaak veel tegengas van de 
partnergroep omdat zij de cultuur graag bij 
het oude willen houden. 
  

Hoe kom je eruit? 
 
De kern van de oplossing is om duidelijk in kaart te brengen hoe de bedrijfscultuur nu 
ervaren wordt door de medewerkers zelf, wat hun geprefereerde cultuur is en wat de 
verschillen hierin zijn tussen de jongere medewerkers en de partnergroep. Met dat 
inzicht is het veel gemakkelijker om aan te tonen op welke punten de cultuur 
aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de jongere generaties maar ook waar wellicht 
positieve overeenkomsten kunnen worden gevonden tussen beide groepen.  
  
Partners weten niet altijd wat precies de wensen van millennials zijn en hoe de 
bedrijfscultuur zou moeten veranderen om hieraan tegemoet te komen. Daarbij wordt 
de noodzaak hiervan niet altijd op waarde geschat. Maar als je met een concreet inzicht 
naar de partnergroep kunt stappen, maakt dat het veel makkelijker om duidelijk te 
maken wat de situatie is en om aan te zetten tot actie. 
  
Het effect is niet alleen merkbaar op het vermogen om jong talent bij het kantoor te 
houden. Ook in de fase van werving en selectie speelt een duidelijke bedrijfscultuur al 
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een sterke rol: voor selectie is het nuttig om je bedrijfscultuur in kaart te brengen, 
omdat je zo je identiteit veel duidelijker uit kunt stralen naar kandidaten. Zo trek je aan 
de poort al de mensen aan die het beste bij deze specifieke bedrijfscultuur passen en 
heb je een groter onderscheidend vermogen. 
  

In drie stappen kun je hiermee voor jouw 
kantoor meteen aan de slag 
 
Stap 1. Bepaal relevante cultuurdimensies 
  
De cultuurscan van The Selection Lab richt zich, op basis van het Culture Alignment 
Framework, op 28 verschillende cultuurdimensies. Maar voor een kleinschalig onderzoek 
in je eigen kantoor kun je met een handvol dimensiens beginnen. 
  
Bepaal in gesprekken met een select aantal medewerkers welke cultuurdimensies je in 
kaart wilt brengen. Richt je op de cultuurkenmerken waar je een groot verschil 
verwacht tussen de verschillende groepen, maar houd ook ruimte voor kenmerken die 
je in de gesprekken tegenkomt die je zelf niet had voorspeld. Cultuurdimensies waar je 
vaak goed het verschil tussen millennials en de partnergroep ziet, zijn bijvoorbeeld 
interne competitie, coachend leiderschap, het krijgen van erkenning en focus op 
persoonlijke groei.  
 

Stap 2. Verzamel data en ontdek de gaten 
  
Aan de hand van een anonieme, digitale survey 
kan je simpel in kaart brengen hoe de ervaring 
van de cultuur nu is bij de verschillende 
groepen en hoe ze deze graag zouden zien. 
  
Hoe meer medewerkers de survey invullen, hoe 
beter je een beeld kunt vormen van het verschil 
tussen de oude en de nieuwe generaties, maar 
vooral ook waar de belangrijkste 
verbeterpunten liggen in de bedrijfscultuur 
voor deze verschillende groepen. 

 
Stap 3. Maak een plan om het gat te dichten 
  
Aan de hand van dit overzicht tussen de gewenste en de huidige cultuur kun je nu een 
concreet stappenplan maken om dat gat te dichten. Hoe groter het verschil tussen de 
gewenste en huidige cultuur, hoe belangrijker het is om dit gat aan te pakken. Zo krijg 
je een duidelijke prioriteitenlijst, waarmee je samen met de partnergroep een 
stappenplan kunt maken.  
  
Met zo’n plan in handen ben je hard onderweg om je cultuur te moderniseren en 
toekomst-proof te maken en het probleem op te lossen. 
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HR uitdaging #5:  
Iedereen vist uit dezelfde  
vijver. 3 manieren om meer  
talent aan de poort te krijgen. 
 
Het is eigenlijk geen wonder dat het voor advocaten- en advieskantoren een uitdaging 
is om goede nieuwe kandidaten aan te trekken: bijna alle kantoren vissen in dezelfde 
vijver, op hetzelfde groepje geprefereerde studenten. Veel kantoren denken zelf dat ze 
andere criteria hanteren, maar in de praktijk richt toch vrijwel iedereen zich op hetzelfde 
talent, met nagenoeg dezelfde pitch.  
 
Zo zijn er veel kantoren die op hun Werken-bij pagina de volgende woorden gebruiken: 
betrokken, nauw samenwerken, informele sfeer, onze deur staat altijd open en 
ambitieus. Dit valt ook de studenten op waardoor zij de authenticiteit van deze 
woorden in twijfel trekken.  
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Vissen uit een ondiepe vijver 
 
De gevolgen van ‘business as usual’ zijn op de lange termijn niet mals. Het begint ermee 
dat kantoren veel studenten aannemen die op papier misschien perfect zijn, maar dat 
het in de praktijk vaak toch geen match blijkt. Door de grote concurrentie is er minder 
‘vangst’ om uit te kiezen, wat leidt tot schaarste van talent. En met meer openstaande 
vacatures, een lagere kwaliteit van nieuwe hires en een steeds hogere werkdruk voor 
de bestaande medewerkers, gaat langzamerhand de kwaliteit voor cliënten omlaag.  
  
Om te zorgen dat je geen talent misloopt zul je het daarom slimmer moeten gaan 
aanpakken dan de concurrentie. Met een bewuste houding en wat kleine aanpassingen 
kun je zorgen dat je efficiënter vist, minder hard hoeft te schreeuwen om op te vallen en 
uit kunt gaan van de kracht van je kantoor. Met als gevolg dat je een diversere groep 
mensen aanneemt die beter passen, beter presteren en meer geneigd zijn om te blijven. 
  

Drie oplossingen 
 
1. Gebruik beter aas. 
 
Ook al voelt het misschien niet zo, de realiteit is dat studenten van ieder kantoor vrijwel 
hetzelfde verhaal te horen krijgen. Zelfs als je denkt dat het bij jouw kantoor écht anders 
is. Verrassend genoeg geldt hetzelfde ook buiten de Zuidas: kantoren waar in de pitch 
vaak gehamerd wordt op een persoonlijkere, informele sfeer en ruimte voor groei en 
ambitie. De insteek is iets anders, maar in het grote verhaal komt de pitch van deze 
kantoren net zo sterk met elkaar overeen. 
 
 
 

“De realiteit is dat studenten van ieder kantoor vrijwel 
hetzelfde verhaal te horen krijgen.” 

 
 
 
Studenten hebben daardoor vaak het idee dat hen naar de mond wordt gepraat omdat 
ze overal hetzelfde horen. Zonde, want zoals wij in onze data zien zijn er wel degelijk 
significante verschillen tussen de kantoren, net zoals dat er verschillen zijn tussen 
studenten die op verschillende plekken wel of niet tot hun recht komen. Het voordeel 
van het gebruiken van je werkelijke identiteit om talent te werven is dat je studenten 
aantrekt die beter bij je kantoor passen en die anders wellicht niet zouden solliciteren. 
  
De bedrijfscultuur is hier een vitaal onderdeel van. Wanneer je deze goed in kaart 
brengt, kun je deze gebruiken in je arbeidscommunicatie. Dan weten nieuwe hires wat 
ze kunnen verwachten en trek je de mensen aan die bij je passen. 
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Lees ons eerdere artikel in deze reeks om uit te vinden hoe je precies grip krijgt op je 
bedrijfscultuur. 
  
2. Vergroot je vijver. 
 
Zoek buiten je gebruikelijke schijnwerper. Als je voorbij het ‘typische’ studentenprofiel 
gaat zoeken, zul je zien dat er ontzettend veel onbelicht talent rondloopt die nu nog 
niet zo snel worden gezien. Als je bereid bent om de diversiteit onder je medewerkers 
te vergroten (wat op zichzelf staand al heel veel voordelen heeft), kun je de vijver 
waaruit je vist significant groter maken dan die van de andere kantoren. Daar komt nog 
bij dat diezelfde diversiteit steeds meer een vereiste begint te worden voor grote 
klanten van kantoren. In hun ontwikkeling richting inclusiviteit binnen hun organisatie, 
nemen zij ook hun (juridische) leveranciers onder de loep. 
  
 
 
 

“De belangrijkste stap om je vijver te vergroten, is door 
inzicht te verkrijgen in welke persoonskenmerken 

voorspellend zijn voor succes.” 
 
 
 
 
De belangrijkste stap om je vijver te vergroten, is door inzicht te verkrijgen in welke 
persoonskenmerken voorspellend zijn voor succes. Daardoor kun je kandidaten met een 
‘a-typisch’ CV aantrekken die bij andere kantoren over het hoofd worden gezien maar 
die geweldig zullen presteren binnen jouw kantoor.  
  
Hoe je deze persoonskenmerken voor jouw kantoor kunt achterhalen om de onbelichte 
talenten te vinden, lees je in ons eerdere artikel over het herkennen van juridisch talent 
aan de poort. 
  
3. Zet een extra hengel in. 
 
Een derde optie is om je bereik te vergroten. Om je zoektocht op te schalen heb je niet 
altijd dure headhunterbureaus nodig. Via The Selection Lab is het bijvoorbeeld heel 
makkelijk om talent te vinden dat daadwerkelijk bij je past - digitaal en op basis van 
data. Ook voor de studenten van deze generatie, die echt op zoek zijn naar een 
werkplek waar ze kunnen floreren, is dit een veel natuurlijkere manier om werk te 
vinden. 
  
Hierdoor ben je niet meer enkel afhankelijk van de mensen die direct bij je kantoor 
solliciteren, maar zoek je gerichter en efficiënter naar die studenten die specifiek in jouw 
kantoor goed zullen gedijen. Zo zet je voor jezelf een extra hengel in, waar je zelf de 
volledige controle over hebt. 
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Ook kun je je als advocatenkantoor aanmelden voor de Keuzehulp, ontwikkeld door Mr. 
en The Selection Lab. Na het invullen van een korte vragenlijst zien studenten een 
drietal kantoren die het beste aansluiten bij hun antwoorden. Hierdoor vinden zij het 
voor hen meest geschikte kantoor, 
en bereik jij talenten die uit zichzelf 
wellicht nog niet aan jullie kantoor 
gedacht hadden.  
  
 
Het adagium dat werkt om 
passend talent aan te trekken voor 
de groei van je kantoor, is passend 
voor deze tijd: durf jezelf te zijn. Als 
kantoor kun je dat doen door je 
cultuur te onderzoeken en sterk 
naar buiten te brengen. Op basis 
van een sterke identiteit kun je als 
advocatenkantoor veel gerichtere 
netten uitzetten (om nog maar 
even binnen de metafoor te blijven) en het talent aantrekken dat zich thuis zal voelen 
binnen je kantoor. Dit heeft niet alleen een hogere retentie tot gevolg, maar ook een 
betere sfeer, betere prestaties, een grotere diversiteit onder de medewerkers en 
duurzame groei op de lange termijn.  
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Meer weten? 
 
Neem vrijblijvend contact met ons op via de  
onderstaande contactgegevens. 
 

Lotte Welten - CEO 
lotte@theselectionlab.com 
+31 (0)20 244 3212 
+ 31 (0)6 30 31 34 40 

 
 
 
 


