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Waarom meedoen met BKB?  

De voordelen van een bijgewerkt 
kandidatenbestand hoeft niemand u uit te 
leggen. Het laten bijwerken van uw 
kandidatenbestand door Veldwerk 
Optimaal kan voor u echter nog een 
aantal minder voor de hand liggende 
voordelen met zich meebrengen.  

 
● Het bijwerken van het bestand kan 
gecombineerd worden met  kwaliteits- 
onderzoek. Dat onderzoek kan intern 
gebruikt worden om uw dienstverlening 
nog verder te verbeteren en extern voor 
marketingdoeleinden. 
 
● Uw bedrijf wordt bij de ingeschreven 
kandidaten opnieuw onder de aandacht 
gebracht, waardoor zij alerter zijn op 
eventuele berichten die zij van u krijgen. 

● Bij uitbesteding van de gesprekken 
zullen uw medewerkers ontlast worden.  
 
● Eventuele veranderingen in uw 
dienstverlening of nieuwe producten of -
diensten kunnen onder de aandacht 
gebracht worden.  

 

BKB; dé manier om de effectiviteit en 
efficiëntie van uw kandidatenbestand te 

vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kwaliteit 

Bij Veldwerk Optimaal kunt u er zeker van 
zijn dat de gegevens die u krijgt altijd 
kloppen.  

U heeft volledige controle over de 
gespreksvoering. U kunt er zeker van zijn 
dat de bij u ingeschreven kandidaten door 
ervaren, professionele interviewers 
benaderd worden. De gesprekken worden 
afgehandeld volgens een vooraf met u 
besproken protocol. 

Om zeker te zijn van een goede kwaliteit 
vindt altijd datacontrole plaats voordat 
de gegevens opgeleverd worden.  
 

 
 

  
Ons kandidatenbestand bestaat 

uit ruim vijfduizend adressen. Het is 
voor ons ondoenlijk om deze in de 
avonduren telefonisch te benaderen. Dit 
werk heeft Veldwerk Optimaal van ons 
overgenomen.  
 
Hun persoonlijke betrokkenheid valt 
daarbij op. Wij zijn erg tevreden over de 
snelheid en kwaliteit die Veldwerk 
Optimaal ons levert!  

 
Peter Noy, directeur 

Nobru Technisch Personeel B.V. 

 

Voor nadere informatie over vacatures 
of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 

Wat is BKB? 

BKB staat voor: ‘Bijwerken Kandidaten 
Bestand’. En bestaat uit 3 modules, deze 
kunnen gecombineerd worden of 
afzonderlijk afgenomen worden.  

Bijwerken is een breed begrip, de meest 
gangbare definitie in de context van 
BKB is: het controleren en indien nodig 
aanpassen van de (persoons)gegevens 
van een kandidaat. Echter bijwerken 
van de beeldvorming van de kandidaat 
over uw bedrijf kan hier ook onder vallen 
en tot slot kunnen ook uw eigen 
methodes bijgewerkt worden.  
 
Dit onderzoek biedt u de mogelijkheid 
om op al deze manieren ‘bij te werken’. 

 

 
 

Modules 

1) Kandidatenbestand opschonen  

Controleren en aanpassen van gegevens 
in het bestaande kandidatenbestand.  

2) Kandidatentevredenheidsonderzoek 

Onderzoek naar de mening van de 
kandidaat om interne processen of 
wervingsmethodes aan te kunnen passen. 

3) Operationeel ondersteunend werk 

Omdat gegevens constant veranderen 
volstaat één keer bijwerken niet altijd. 
uw eigen medewerkers hebben niet 
altijd voldoende tijd om te controleren of 
de vacatureaanbiedingen ontvangen zijn 
door kandidaten. Deze werkzaamheden 
nemen wij u graag uit handen. Dit kan 
per vacature, voor zo weinig als 5 
kandidaten per keer.  

 
 

 

Meer informatie  

Indien u meer over het BKB wilt weten 
kunt u telefonisch of via e-mail meer 
informatie aanvragen.  
 

T: 073-6120903  
E: info@veldwerkoptimaal.nl.  

 
Heeft u specifieke vragen of andere 
(dan de in deze folder genoemde) 
wensen, neem dan contact met ons op, 
wij voorzien u graag van een passend 
advies. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Over veldwerk Optimaal 

Sinds 1995 een betrouwbare partner in 
marktonderzoek.  
 
Veldwerk Optimaal ondersteunt u graag 
bij de uitvoering van zeer uiteenlopende 
onderzoeken in verschillende branches. 
 
Van online onderzoeken tot mystery 
guest bezoeken, bij Veldwerk Optimaal 
is alles mogelijk en natuurlijk ‘op maat 
gemaakt’. Het resultaat is echter altijd 
hetzelfde: een betrouwbare dataset of 
een betrouwbaar rapport, dat inzicht 
geeft in de huidige situatie. 
 
Bezoek ook: www.veldwerkoptimaal.nl  
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