BEOORDELINGSFORMULIER CRITERIUM GERICHT INTERVIEW
FRONT OFFICE(GEVORDERD)
NAAM KANDIDAAT

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

werkproces
Neemt reserveringen aan
Checkt de gast in
Informeert en adviseert de
gast/klant

Biedt producten en diensten
aan voor verkoop
Treedt op als centraal
aanspreekpunt

1.6

Handelt klachten af

1.7

Bewaakt de veiligheid

1.8

Checkt de gast uit

productomschrijving
Fidelio reservering

onvoldoende

voldoende

goed

Case 1 t/m 5
Presentatie vreemde
landen
interview adoptiehotel
Case 1 t/m 5
excursie
Uitvoering taken
hotelmap
samenwerking
Antwoorden video
brandveiligheid

Criteriumgericht interview
Methodiek
Het gedragsgericht (of ervaringsgericht of criteriumgericht) interview is een
gestructureerde interviewtechniek. Het heeft tot doel om de competenties die
mensen bezitten uit hun verleden, uit hun vroegere ervaringen te analyseren. De
vooronderstelling is hier dat gedrag in het verleden een voorspellende waarde heeft
voor gedrag in de toekomst.
De omkadering van het interview komt in essentie overeen met het klassieke
interview. De interviewer moet zichzelf voorstellen, hij moet het ijs breken, informatie
aanbieden, enzovoort. Dit wordt verder besproken. De structuur van het eigenlijke
interview zelf is echter grondig verschillend. Hier wordt gewerkt met het zogenoemde
STAR principe, of nog verder uitgebreid met het STARR principe.
Met behulp van STARR gaan we dus gestructureerd vragen stellen, volgens een
bepaald schema, naar ervaringen van de kandidaat. Hier is het even goed mogelijk
dat mensen ervaringen aanhalen uit hun werkverleden als uit hun vrije tijd. We
veronderstellen hierbij dat gedrag dat de kandidaat in het verleden stelde een
voorspellende waarde heeft voor gedrag in de toekomst, tenminste voor gelijkaardige
situaties. Hieronder wordt dat schema voorgesteld.
S = Situatie
Allereerst vraagt de selecteur naar een ervaring in het verleden, waar de
kandidaat een bepaalde competentie nodig had. Er wordt hier gevraagd naar
een specifieke situatie die rijk genoeg is om door te vragen en waaruit later
kan blijken of de kandidaat de competentie bezit of niet bezit.

T = Taak
Daarna wordt gevraagd naar de taak of opdracht die de kandidaat in deze
situatie had. Hier is het de bedoeling sec te beschrijven wat er van hem
verwacht werd in deze ervaring.
A = Actie
De volgende stap is te kijken wat de kandidaat uiteindelijk gedaan heeft. Er
kan een groot verschil zijn tussen wat de kandidaat zou moeten doen (taak)
en wat hij uiteindelijk ook doet (actie).
R = Resultaat
Uiteindelijk wordt aan de kandidaat gevraagd wat hij bereikt heeft met zijn
actie. Wat is de uitkomst geweest van zijn interventie, van zijn gedrag?
R = Reflectie
Tussen de vorige stap en deze stap moet ruimte gecreëerd worden. De
kandidaat moet even uit het gebeuren van het interview kunnen stappen en
afstand kunnen nemen. Hier wordt hij gevraagd om te reflecteren over
hetgeen in zijn ervaring gebeurd is. Was dit een goede manier van werken, is
hij er tevreden over, zou hij het de volgende keer anders aanpakken,
enzovoort.
Het is van groot belang deze verschillende stappen goed te scheiden. Kandidaten
zullen zich niet aan het STARR principe houden. Zij kennen dit niet. Zij vertellen
gewoon hun verhaal. Ze vertellen hun ervaring zonder hierbij rekening te houden met
de structuur. Het is de bedoeling dat de interviewer goed de rode draad vasthoudt en
gestructureerd kan blijven werken. Als het gesprek zijn structuur verliest, kan je over
een bepaalde stap te weinig informatie verkrijgen, waardoor het doorvragen moeilijk
wordt. En dit doorvragen is juist belangrijk. We moeten overtuigd raken dat een
kandidaat over de competenties beschikt die horen bij een beroepsbeoefenaar in het
toerisme. We moeten doorvragen om zeker te zijn dat de kandidaat niet zomaar iets
verteld, maar een echte ervaring voorlegt. We moeten dus doorvragen, maar dit kan
enkel als we voldoende informatie krijgen.
Een HULPMIDDEL om het overzicht te houden, is het gesprek op te delen in drie
grote stukken. Het eerste deel is de wij-fase. De kandidaat praat over de situatie
zonder over zichzelf te beginnen. Hier kan de interviewer gemakkelijk merken of de
kandidaat teveel wil vertellen over zichzelf en hij de situatie nog niet voldoende heeft
uitgediept.
In het volgende gedeelte wordt er wel vanuit de ik persoon vertelt. De kandidaat
vertelt over zijn taak, zijn actie en zijn resultaat. Hier moet vooral informatie gevraagd
kunnen worden die betrekking heeft op de kandidaat zelf.
Tenslotte zal de kandidaat moeten reflecteren en komen we in de zogenoemde duo
meta-fase. Hier gaat de kandidaat afstand nemen van het gebeurde en zal hij samen
met de interviewer reflecteren over zijn ervaring.
Dus als je bijvoorbeeld merkt dat de persoon altijd over zichzelf praat, dan zit hij al in
de ik-fase. Hij is dan al met zijn taak (T), zijn actie (A) en zijn resultaat (R) bezig.
Ervaar je dat je nog niet genoeg informatie hebt over de situatie (S) dan moet je de
kandidaat wat terugsturen en de situatie voldoende diep uitdiepen.

Kritische succesfactoren
Beperk je tot de te bevragen competenties. Een kerntaak bevat vaak redelijk wat
competenties. Deze allemaal bevragen is erg tijdrovend. Het is nuttig om je te
beperken tot die competenties waarvan je weet dat een medewerker ze al van in het
begin moet hebben. Ook de competenties waarvan je weet dat ze niet of moeilijk
ontwikkelbaar zijn, kunnen opgenomen worden. De competenties die makkelijker op
de werkvloer kunnen bijgeschaafd worden, zijn misschien minder relevant bij een
selectie.
Hou rekening met het soort vragen dat je stelt (fantasiegerichte vs ervaringsgerichte
vragen, open vs gesloten vragen, suggestieve vragen enz.)
Let op beoordelingsfouten zoals eerste indruk, projectie, horn, halo, irrelevante
criteria enz.
Structureer en houd overzicht. Zorg dat je een ervaring vindt die rijk genoeg is om op
door te vragen. Zorg voor voldoende informatie over elk van de fasen (STARR). Het
opmaken van een document waarop je alles overzichtelijk kan noteren tijdens het
interview is aan te raden.
Voordelen



de informatie is vrij gemakkelijk toegankelijk
behoorlijke voorspellende waarde voor een aantal gedragscriteria of
competenties

Nadelen



context kan het gedrag sterk beïnvloeden
het is niet omdat we bepaalde competenties nog niet hebben getoond dat we
ze niet bezitten
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WERKPROCES 1.1 - NEEMT RESERVERINGEN AAN
ONVOLDOENDE
De kandidaat volgt niet de juiste procedure bij het reserveringsproces en
gebruikt het reserveringssysteem niet adequaat
VOLDOENDE
De kandidaat volgt de reserveringsprocedure slechts ten dele en legt de
gegevens vast in het reserveringssysteem
GOED
De kandidaat past de procedure op vloeiende wijze toe, legt de gegevens
correct vast en informeert de gast op proactieve wijze op het vervolg van de
reservering
WERKPROCES 1.2- CHECKT DE GAST IN
ONVOLDOENDE
De kandidaat komt niet vriendelijk over en hanteert niet de juiste volgorde van
de incheckprocedure
VOLDOENDE
De kandidaat staat de gast vriendelijk te woord en checkt de gast volgens de
regels in
GOED
De kandidaat ontvangt de gast op uiterst correcte wijze en checkt deze op
professionele wijze in. Bovendien verstrekt de kandidaat uit zichzelf op maat
gesneden informatie aan de gast.
WERKPROCES 1.3- INFORMEERT EN ADVISEERT DE GAST
ONVOLDOENDE
De kandidaat verstrekt geen of onjuiste informatie aan de gast. Bovendien is er
geen sprake van een juist advies.
VOLDOENDE
De kandidaat informeert de gast op juiste wijze, mede doordat de kandidaat de
wensen van de gast heeft geïnventariseerd. Het advies is correct.
GOED
De kandidaat informeert en adviseert de gast op uiterst zorgvuldig.
De gast verlaat de balie zeer tevreden
WERKPROCES 1.4- BIEDT PRODUCTEN EN DIENSTEN AAN VOOR VERKOOP
ONVOLDOENDE
De kandidaat voert wel een gesprek, maar dit leidt niet tot extra bijverkoop,
zoals gebruik van fitnessruimte, sauna of pay-TV.
VOLDOENDE
De kandidaat brengt in een gesprek de extra mogelijkheden van het hotel onder
de aandacht, maar slaagt slechts ten dele in de verkoop ervan.

GOED
De kandidaat brengt op enthousiaste wijze de verdere mogelijkheden van het
hotel onder de aandacht en weet op commerciële wijze deze te verkopen.
WERKPROCES 1.5- TREEDT OP ALS CENTRAAL AANSPREEKPUNT
ONVOLDOENDE
De kandidaat verwijst op incorrecte wijze telefonische vragen door, informeert
de dutymanager of de F& B afdeling onvolledig of onjuist, maakt niet de juiste
notities. De kandidaat geeft geen blijk van het feit dat hij meerdere taken
tegelijk kan verwerken
VOLDOENDE
De kandidaat toont aan dat hij telefonisch gestelde vragen juist doorverbindt.
Hij handelt minimaal twee taken die tegelijkertijd op hem afkomen correct af.
GOED
De kandidaat bewijst dat hij meer dan 2 taken die hij tegelijkertijd moet
afhandelen op de juiste wijze en in de juiste volgorde van prioriteit kan
afhandelen.
WERKPROCES 1.6- HANDELT KLACHTEN AF
ONVOLDOENDE
De kandidaat ontvangt de klacht, maar handelt deze op incorrecte wijze en niet
volgens de procedure af.
VOLDOENDE
De kandidaat ontvangt de klacht en past de juiste procedure toe
GOED
De kandidaat ontvangt de klacht, handelt de klacht op zeer correcte wijze af,
maakt bijvoorbeeld een registratie of voert een noodzakelijk telefoongesprek,
waardoor de gast uiterst tevreden de balie verlaat.
WERKPROCES 1.7- BEWAAKT DE VEILIGHEID
ONVOLDOENDE
De kandidaat is niet op de hoogte van de juiste veiligheidprocedures en past
deze dan ook verkeerd toe
VOLDOENDE
De kandidaat toont aan te beschikken over de juiste kennis omtrent
veiligheidsprocedures
GOED
De kandidaat handelt volledig in overeenstemming met de
veiligheidsprocedure en toont aan te beschikken over een goed
inschattingsvermogen omtrent de ernst van de situatie
WERKPROCES 1.8 - CHECKT DE GAST UIT
De kandidaat komt niet vriendelijk over en hanteert niet de juiste volgorde van
de uitcheckprocedure
VOLDOENDE
De kandidaat staat de gast vriendelijk te woord en checkt de gast volgens de
regels uit
GOED

De kandidaat staat de gast op uiterst correcte wijze te woord en checkt deze op
professionele wijze uit. Bovendien vraagt de kandidaat uit zichzelf naar de
klanttevredenheid van de gast.

