
Tool voor het natrekken
van een referentie



De leidinggevende van de laatste één of twee werkgevers
Een naaste collega
Eventueel een klant waar de kandidaat intensief mee heeft samengewerkt

Wanneer een kandidaat een referentie noemt, verwijst men naar een contact bij een
eerdere werkgever of onderwijsinstelling. Het doel van een referentie is dat de nieuwe
werkgever of recruiter navraag kan doen over het functioneren van de kandidaat. Een
contactpersoon van de referentie kan dus spreken over de kwaliteiten, vaardigheden,
competenties en valkuilen van een kandidaat. Dit geeft een werkgever of recruiter meer
inzicht in wie de kandidaat is. 

Het natrekken van een referentie kan een behoorlijke tijdrovende klus zijn, maar om een
goed beeld te schetsen van jouw kandidaat is het een onmisbare stap binnen het
recruitmentproces. Om je te begeleiden bij het makkelijker natrekken van referenties en
het tevens ook waardevoller te maken, hebben we een checklist gemaakt met
ondersteunende vragen die jij aan een referent kan stellen. 

Let op: Je mag een referentie alleen natrekken met goedkeuring van de kandidaat. Dat er
een referentie op het cv staat, wil niet direct zeggen dat jij als werkgever of recruiter
deze persoon mag benaderen. 

Wie is de beste referent?

Wij geven je graag het advies om meer dan één referentie na te trekken. De
leidinggevende geeft het beste een idee van hoe de kandidaat als werknemer is. De
collega en klant geven een goed idee van hoe een kandidaat ervaren wordt als collega
tijdens zijn/haar baan. Daarmee is de referentie van een leidinggevende de leidraad en
vullen de collega en/of klant dit overzicht mooi aan.
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Het natrekken van een referentie 

Vragenlijst voor een referent
Wat was jullie verhouding tot elkaar (werknemer - collega; werknemer -
leidinggevende; klant - leverancier)?
Hoe lang zijn jullie collega's geweest? Is dit de volledige periode geweest dat hij/zij
bij de werkgever heeft gewerkt?
Wanneer is hij/zij gegaan (in het geval niet meer werkzaam)?
Wat zijn de hoofdtaken die hij/zij heeft uitgevoerd?
Waar was hij/zij het beste in, in jouw ogen?
Welk resultaat/project/... is je het meest bijgebleven en waarom?
Waar werkte hij/zij voordat jullie collega's werden?
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Hoe heeft hij/zij zijn/haar werk uitgevoerd? Hoe beoordeel je hem/haar ten opzichte
van degene die het voor/na hem/haar deed of doet?
Bij wat voor bedrijf vind jij hem/haar het beste passen?
In wat voor rol komt hij/zij het beste tot zijn/haar recht?
Waarmee kunnen we rekening houden als we met hem/haar in zee gaan?
Stel je mag iemand aannemen; zou je hem/haar dan weer aannemen?
In hoeverre zou je hem/haar aanbevelen aan een nieuwe werkgever?

Houd er tijdens de vraagstelling rekening mee dat een slechte referentie niet afgegeven
mag worden en dat vragen over salaris, ziekteverzuim en zaken zoals afwezigheid niet
zijn toegestaan in het kader van de privacywetgeving. 



Ontdek meer tools
Op www.expertinrecruitment.nl vind je de beste tools om
van jouw recruitmentproces een succes te maken. Het
platform is speciaal ontwikkeld voor ondernemers en
managers binnen het mkb, HR-professionals en
recruiters. Met ons platform ontdek je thema's, trends &
ontwikkelingen en tools zoals deze om jou op weg te
helpen met succesvol recruitment voor jouw bedrijf.
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