Innovatie met 3D scan
BlueSkills gaat gebruikmaken van een innovatieve 3D scan in de werving en selectie van
kandidaten. De scan kan worden ingezet als interactieve video voor bijvoorbeeld de leerwerkvacature, training of onboarding.
Het recent opgerichte BlueSkills werft op basis van zogeheten leer-werkvacatures. Dit komt voort
uit de overtuiging dat iedereen in een nieuwe baan moet leren of bijleren. De werkplek, het proces,
het product en de machines zijn vaak weer anders dan in de vorige baan. Dat maakt het ook vaak
lastig de juiste kandidaat te werven. De achtergrond vanuit werken en opleiding sluit vaak maar
voor een (klein) deel aan op wat de nieuwe werkgever zoekt. Laat staan wat er in de toekomst
nodig is en of iemand in de functie wel toekomstbestendig is.
Door veel energie te steken in het
werving & selectie proces wordt de
kans op een ideale match via
BlueSkills groter. Met behulp van
innovatie en technologie wordt dat ook
steeds makkelijker. Vanuit de 3D scan
kan een interactieve film worden
gemaakt met daarin diverse vragen en
opdrachten voor een kandidaat. Zo
wordt de kennis van de kandidaat
daadwerkelijk getoetst op de nieuwe
situatie en werkplek.

Hiermee is een nog betere onboarding mogelijk en worden zowel de kandidaat als het bedrijf in
staat gesteld het juiste ontwikkel programma samen te stellen. Ook kunnen we zo zorgen voor een
juiste inzet bij de start en dus een beter begin met een hogere productiviteitsbijdrage.
“Wij geloven dat we kunnen bijdragen aan het reduceren van het aantal mismatches en het
verhogen van het aantal duurzame matches binnen de industrie en techniek” aldus Vincent
Kersten, mede oprichter van BlueSkills. “Ik ben zo’n 15 jaar actief in de arbeidsbemiddeling. In al
die tijd is het voor bedrijven en intermediairs lastig gebleken om vooraf een echt goede inschatting
te kunnen maken van de geschiktheid van een kandidaat. Of het nu gaat om de reeds aanwezige
kennis, de vaardigheden, het karakter of de ontwikkelbaarheid van iemand. Met onze werkwijze
lukt dat wel. Aangevuld met de 3D scan wordt het niet alleen beter voor ons, maar ook leuker voor
kandidaten. Hoe gaaf is het om je kennis te toetsen via een video en direct je werkplek te
ontdekken?”
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en de toepassing voor uw bedrijf?
Neem contact met ons op:
BlueSkills
Businesspark Friesland West 41
8447 SL Heerenveen
Tel: 010-2313732.
Mail: info@blueskills.nl

