Sollicitatiecode: de basisregels voor werving en selectie.
Voor de sollicitant staat bij een sollicitatie vaak veel op het spel. Toch is in de wet niet geregeld
hoe een sollicitatieprocedure moet verlopen. Tegen organisaties die de fatsoensnormen bij een
sollicitatieprocedure overschrijden, is dus meestal weinig te beginnen. Maar organisaties die zich
als goed werkgever willen gedragen, houden zich aan de richtlijnen die staan in de
sollicitatiecode.
In deze code o.a.
- basisregels voor werving en selectie
- uitgangspunten sollicitatiecode
- basisregels voor werving en selectie
De NVP Sollicitatiecode is een gedragscode en bevat basisregels die werkgevers én sollicitanten in
acht kunnen nemen bij de werving en selectie. Het doel van de code is een norm te bieden voor
een transparante en eerlijke werving-en-selectieprocedure.
De sollicitatiecode is ontwikkeld door de NVP, netwerk voor HR-professionals, in overleg met de
Stichting van de Arbeid.
Uitgangspunten sollicitatiecode
De code is gebaseerd op deze uitgangspunten:
1. Een eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant, dat betekent gelijke kansen bij gelijke
geschiktheid en UCC Coffee bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie.
2. De sollicitant wordt volledig geïnformeerd over de procedure, de inhoud van de vacante
functie en de plaats daarvan binnen UCC Coffee.
3. UCC Coffee vraagt én gebruikt alleen die informatie die relevant is voor de beoordeling
van de geschiktheid voor de functie.
4. De sollicitant verschaft aan UCC Coffee de informatie die deze nodig heeft om een juist
beeld te krijgen van de geschiktheid voor de vacante functie en van de vakbekwaamheid
(opleiding, kennis en ervaring). De sollicitant houdt geen informatie achter waarvan de
sollicitant weet of behoort te begrijpen dat deze van belang is voor de vervulling van de
vacante functie. Van de sollicitant wordt geen salarisstrook van de huidige of vorige
werkgever verlangd.
5. UCC Coffee verstrekt de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om
zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature, het werken in Nederland
en/of een van de andere landen waar UCC Coffee is gevestigd en van UCC Coffee zelf.
6. Alle van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig
behandeld en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant overeenkomstig de
wettelijke bepalingen gerespecteerd.
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7. De sollicitant en UCC Coffee zijn zich ervan bewust dat beschikbare informatie van open
bronnen, zoals internet en informatie via derden verkregen niet altijd betrouwbaar is. De
verkregen informatie zal met vermelding van de bron met de sollicitant worden
besproken en UCC Coffee is transparant over de verkregen informatie.
8. Op een door de sollicitant schriftelijk bij UCC Coffee ingediende klacht over de wijze van
werving en selectie in strijd met de code, wordt door UCC Coffee schriftelijk gereageerd.
9. Sollicitanten die van mening zijn dat ze niet juist zijn behandeld tijdens een werving en
selectieprocedure kunnen zich wenden tot UCC Coffee Benelux via hr@ucc-coffee.nl
Mocht de klager geen (tijdige) reactie ontvangen en/of ontevreden zijn over de wijze van
klachtbehandeling dan kan er een klacht worden ingediend bij de NVP (zie onderstaande
contactgegevens).
Codecommissie Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
Secretariaat Codecommissie / Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
info@nvp-hrnetwerk.nl
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