
Tool voor het
curriculum future



Voor werkgevers biedt het curriculum future een heel groot voordeel. Je kan tijdens
de sollicitatieprocedure namelijk achterhalen wat iemand voor jou organisatie gaat
betekenen. De voordelen van een curriculum future gaan overigens twee kanten op.
Door als werkgever te ontdekken wat iemand in de toekomst voor jou gaat betekenen,
kun je ook de juiste omgeving voor de kandidaat bieden om de realisatie van deze
plannen mogelijk te maken. Het inzetten van een curriculum future biedt dus
voordelen om een gezamenlijk gewin te vergroten.

Het curriculum future is dus precies het tegenovergestelde van een curriculum vitae,
want het cf gaat over de toekomst in plaats van het verleden. Ondanks dat deze twee
selectiemiddelen precies het tegenovergestelde van elkaar zijn, kunnen ze elkaar
perfect aanvullen. Met onze tool leggen we uit hoe een ideaal cf eruitziet. Let hierbij
op dat je de inhoud van het cf beknopt houdt zodat het een praatstuk wordt tussen
kandidaat en werkgever.
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De inhoud van een curriculum future

Personalia

Dit onderdeel gaat over persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats
en nationaliteit. Wees hier uitgebreid, maar ook bewust van wat relevant is en wat
niet.

Profiel

Met dit onderdeel omschrijft een kandidaat idealiter in ongeveer 2 zinnen zichzelf en
wat hem/haar drijft.

Werkverleden

Hierbij worden de eerder bekleedde functies omschreven van heden naar verleden.

Opleidingen

Benoem in het curriculum future jouw hoogst genoten en afgeronde opleiding.

Training/coaching/cursussen

Licht relevante trainingen, coaching of cursussen die je hebt gevolgd uit met dit
onderdeel. Bepaal de relevantie ook op basis van je toekomstige leerdoelen.
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Belangrijke vragen
Het curriculum future is een behoorlijk nieuw selectiemiddel. Hierdoor heb je veel
ruimte om dit document naar eigen idee in te vullen. We zetten een aantal vragen op
een rij die je kan beantwoorden in het document van een curriculum future.

Welke functie ambieer je?
Wat heb je al gedaan waardoor je denkt dat dit nu jouw functie is?
Wat zijn jouw wensen met betrekking tot je ontwikkel- en groeipad?
Wat is jouw ambitie voor de middellange termijn (5 jaar)?
Wat is jouw droombaan voor de lange termijn?
Welke bedrijven komen als eerste bij je op waar je graag zou willen werken?

Er komen een aantal gegevens in het curriculum future terug, die ook in het
traditioneel cv benoemd worden. Houd die gegevens binnen het cf daarom ook
beknopt en relevant. Op basis van jouw toekomstplannen, bepaal je wat relevant is uit
jouw cv dat ook hier terugkomt. Let er dus op dat het cf een beknopt geheel vormt en
voeg hem in dezelfde lay-out als jouw cv, aan jouw documenten toe. Nog even kijken
naar hoe een ideaal cv eruitziet en hoe deze beoordeeld wordt? Klik dan hier voor
onze tool over het cv.

http://www.expertinrecruitment.nl/proces/het-beoordelen-van-het-cv/


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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