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Oefening longlist collega gezocht: een brainstorm 

Als je iemand wilt helpen om te bedenken wie er wellicht een goede / leuke / 

passende nieuwe collega zou zijn, (of als je er zelf mee aan de slag wilt), helpt het 

om systematisch verschillende delen van je netwerk langs te lopen. 

Let op: dit is een brainstorm. Het is zeker niet gezegd dat we al deze mensen gaan 

uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Eerst breed denken en veel namen 

laten komen. Zo komt het brainstorm proces goed op gang. Later gaan we kijken of 

het wel of geen goed idee is om contact op te nemen met deze persoon. 

Noteer de namen die opkomen bij onderstaande vragen (en voel je vrij om vragen 

aan te passen als dat beter werkt). 

 Wie is de beste vakman/vakvrouw op jouw vakgebied die je kent? 

 Ga in gedachten terug naar het vorige bedrijf waar je werkte. Stel, jullie 

bedrijf zou daar drie mensen van over moeten nemen. Welke drie mensen 

zou jij het liefst jullie kant op zien komen? 

 Met wie zou je graag nog eens samenwerken? 

 Neem een groep mensen waar je deel van uitmaakt. Bijvoorbeeld je 

sportclub, een vereniging waar je lid van bent, een vriendenclub, de 

wintersportgroep etc. Zet ze even op een rijtje. Wie zou je zeker niet 

aanraden om bij jullie te solliciteren. Wie wel? 

 Denk terug aan je recente opleiding / open inschrijving waar ook mensen 

buiten jouw organisatie aan deelnamen. Wie van die mensen zou het 

beste bij jouw organisatie passen? 

 Denk terug aan je studietijd. Welke mensen heb je toen ontmoet waarvan 

je denkt dat ze mooi zouden passen bij je huidige bedrijf? 

 Van welke mensen van je huidige opdracht zou je het leuk vinden als ze 

hier zouden solliciteren? 

 Van welke mensen van je vorige opdracht? 

 Blader je adreslijst in je telefoon door. Hoe enthousiast zou jij zijn over 

deze persoon als collega? Neem een schaal van 1 (nooit doen) tot 5 

(topper!) in gedachten en noteer die mensen. 

 Idem voor LinkedIn of Facebook of ... 

 Op Linkedin: zoek op een woord dat past, bijvoorbeeld een vakterm als  

“Java” of “milieutechniek” en selecteer jouw eerstegraads en eventueel 

tweedegraads relaties. 

 

De volgende stap is om van deze longlist een shortlist te maken. Dat valt buiten 

deze oefening. 

 


