NVP NIEUWS

Vernieuwde Sollicitatiecode:
faire kans voor elke kandidaat
De NVP Sollicitatiecode is geactualiseerd.
De code bevat nu duidelijker aanbevelingen
over het gebruik van internet en openbare
digitale bronnen. Verder is het onderdeel
werving en selectie verbeterd en zijn
opbouw en taalgebruik gerestyled. Het
doel blijft onveranderd: stimuleren dat
organisaties op een transparante,
zorgvuldige en eerlijke manier omgaan
met sollicitanten.
Advocate Debby Wentink-Kolk, voorzitter van de
NVP Codecommissie: “Tegenwoordig zijn er voor
werkgevers en sollicitanten heel wat meer manieren
om met elkaar te communiceren dan de aloude advertenties en brieven. Wervingsprofielen en CV’s staan
online. Reageren op vacatures gebeurt grotendeels
digitaal. LinkedIn is voor searchers een belangrijke
‘pool’ met mogelijke kandidaten. Via Google, Facebook
en Twitter proberen werkgevers achtergrondinformatie
over kandidaten te vinden. Ook zijn er nieuwe digitale
en live selectiemethoden ontstaan zoals diverse apps,
videosolliciteren en groepsassessments.”
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Met de door haar ontwikkelde
Sollicitatiecode beoogt de NVP,
organisaties en sollicitanten een
norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving- en
selectieprocedure. De code bestaat
sinds 1997. In de loop der tijd is de
code regelmatig aangepast aan
de ontwikkelingen rond werving
en selectie. Sinds 2000 roept de
Stichting van de Arbeid via zijn
Aanbeveling Werving en Selectie
alle arbeidsorganisaties op, de NVP
Sollicitatiecode na te leven.
Meer informatie: www.nvp-plaza.nl/
sollicitatiecode
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