
1

Het slimme verleiden

De Stand van Werven 2017



2

Colofon

Mei 2017

Auteurs
Geert-Jan Waasdorp
Martijn Hemminga

Copyright © Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2017
Het auteursrecht op dit rapport berust bij de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Deze uitgave mag niet  
verveelvoudigd worden. Voor publicatie van (gedeelten van) dit rapport in de nieuwsmedia, vakliteratuur of andere  
uitgaven is toestemming van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie nodig. Bovendien dient bij publicatie  
de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie altijd als bron te worden vermeld.



3

Inhoud

Talent verleiden is moeilijker dan talent vinden

En toen werd werven ineens lastiger...

Meer verleiden en verrassen

Graag vandaag de vacatures invullen...

Bureaus verleggen focus naar arbeidsmarktcommunicatie

Het verleiden van talent is de grootste uitdaging van 2017

Hoe werkt het werven via wervingsmedia?

Over de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

Achtergrondgegevens respondenten

Verantwoording

4

6

9

11

13

17

19

26

27

28



4

In deze vierde editie van het jaarlijkse onderzoek op het gebied van  
arbeidsmarktcommunicatie en recruitment in Nederland, De Stand van  
Werven 2017, zien we de eerste gevolgen van de krapper wordende  
arbeidsmarkt. En hoe wervingsprofessionals aan werkgevers- en  
bureauzijde reageren op deze nieuwe realiteit. De trucjes van de  
afgelopen jaren werken steeds minder goed en vakmanschap wordt 
gevraagd. Vakmanschap in het bewerken van de arbeidsmarkt en het 
verleiden van talent. 

Het invullen van vacatures blijft het primaire doel. Maar van sneller en  
goedkoper werven is steeds minder sprake. De verschuiving gaat richting 
‘aannemen door te verleiden’. Het probleem zit ‘m steeds minder in het 
vinden van talent, mede ingegeven door LinkedIn, social media en  
recruitmenttechnologie. Maar er komt veel kijken om de stap te maken 
van vinden naar verleiden. Daarbij kan gekozen worden om nog harder 
te gaan werken, om nog veel meer kandidaten te benaderen om zo succes 
af te dwingen. Of er kan gekozen worden om slim de juiste personen op 
de juiste manier aan te spreken en te verleiden om te solliciteren en ‘ja’  
te zeggen op een geweldig aanbod.

VERLEIDEN IS EEN VAK APART

Het verleiden van talent vraagt daarom meer dan alleen de glimlach van 
een recruiter of vacaturehouder. Verleiden is arbeidsmarktcommunicatie 
in haar mooiste vorm, bestaande uit een intelligente mix van employer  
branding, relatiemanagement, candidate experience en recruitment 
marketing. 

Met name deze laatste twee disciplines zijn momenteel erg populair,  
waarbij het resultaat van vandaag centraal staat. Hoe kan het aantal  
sollicitaties worden vergroot en hoe kunnen de verwachtingen van de  
potentiële kandidaat worden overtroffen om te zorgen dat de korte  
termijn doelen worden gehaald? 

Verleiden is meer dan een kunstje. Talent verleiden is belangrijk, terwijl 
talent verbinden en onderdeel maken van het lange-termijnverhaal van de 
organisatie vraagt om zaken als employer branding, referral en retentie. 
Het zijn deze instrumenten, zoals te lezen valt in De Stand van Werven 
2017, die nu onder druk staan van de korte-termijn wervingsdoelstel-
lingen. Maar als de krapte en schaarste aanhouden, zullen in 2018 
ongetwijfeld ook weer het belang van deze langere termijn instrumenten 
zichtbaarder gaan worden. Het duurzaam (ver)binden van talent vraagt  
om meer dan alleen verleiden.

SLIM VERLEIDEN MET DATA EN TECH GEDREVEN

Niet een vriendelijke lach (werkt wel!), maar juist het goed gebruik maken 
van doelgroepinformatie en recruitmenttechnologie zijn vandaag de dag 
onlosmakelijk verbonden met het succesvol verleiden van talent. Met 
name in ‘het goed gebruik maken’ van de tooling zit het onderscheidend 
vermogen, dat van een mooie verleider, ook een slimme verleider maakt. 
Die laatste categorie is de winnaar op de arbeidsmarkt van 2017…..

Veel plezier met slim verleiden,

Martijn Hemminga & Geert-Jan Waasdorp

Talent verleiden is moeilijker dan talent vinden
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Aan de 384 ondervraagde wervingsprofessionals is het volgende  
voorgelegd: “De arbeidsmarkt en het recruitment-vakgebied zijn  
continu in beweging. Welke van de volgende onderwerpen zijn naar  
uw verwachting van invloed op uw werk in 2017?”

KRAPTE EN SCHAARSTE BEPALEN HET WERKVELD IN 2017

In 2016 was het meest invloedrijke onderwerp in het werkveld van de 
wervingsprofessional ‘social media’. Maar dat was 2016…. In 2017 is 
social media ruimschoots ingehaald door ‘krappe arbeidsmarkt/schaarste’. 
77 Procent van de wervingsprofessionals geeft aan dat dit onderwerp  
van invloed zal zijn op zijn/haar werk in 2017. Een stijging van 13 procent-
punten ten opzichte van 2016. Social media staat nog wel op een tweede 
plek, maar heeft belang ingeleverd ten opzichte van 2016 (-5%). Op de 
derde plek staan ‘vacatures inzake uitbreidingsvraag’ (56%). Wervings- 
professionals zijn zich er dan ook als geen ander van bewust dat de krapte 
en schaarste op de arbeidsmarkt de agenda zal bepalen in 2017.

MET DATA & TECH DE SCHAARSTE TE LIJF 

Op de vijfde plek staat een categorie die in 2017 voor het eerst is mee- 
genomen, te weten ‘recruitment tooling’. Bijna de helft van de onder- 
vraagden verwacht dat dit invloed op zijn/haar werk zal hebben in 2017. 
Andere onderwerpen die in 2017 aan belang winnen, zijn big data/- 
dataveiligheid, automatisering/robotisering en samenwerken met het 
onderwijs. Allemaal zaken die te maken hebben met de dagelijkse 
werkzaamheden en die wervingsprofessionals slimmer maken bij het  
werven van steeds schaarser talent op de arbeidsmarkt.

STRATEGIE OP DE TWEEDE PLAATS

Daar waar het ‘day to day’ gevecht om talent toeneemt, zien we juist dat 
zaken die een langere termijn visie vragen, minder belangrijk worden. Zo 
stond talent management in 2016 nog op de derde plek van zaken die  
van belang waren. In 2017 is deze naar plek 6 weggezakt en heeft  
12 procentpunten ingeleverd. Andere dalers waren o.a.
 
• Flexibilisering arbeidsmarkt (-9%)
• Preventieve mobiliteit (-5%)
• Social Media (-5%)
• Strategische personeelsplanning (-3%)

Zaken die, op social media na, vooral een meer strategisch en lange- 
termijnkarakter hebben. De dagelijkse praktijk en schaarste overheersen 
de agenda van de wervingsprofessional, zelfs nog meer dan dat dat al het 
geval was. Of dat in 2018 zo slim zal zijn, zullen we in het onderzoek van 
volgend jaar zien…

 

En toen werd werven ineens lastiger... 

“Het ‘day to day’  
gevecht om talent  
neemt toe”
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Figuur  1   I   Meest invloedrijke onderwerpen in het werkveld van wervingsprofessionals voor 2017

Welke van de volgende onderwerpen zijn naar verwachting van invloed op uw werk in het komende jaar?
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De krapte op de arbeidsmarkt gaan wervingsprofessionals in 2017 te lijf 
met twee sterk aan elkaar verbonden wapens, namelijk ‘candidate  
experience’ en ‘employer branding’. Zij gaan meer inzetten op candidate 
experience en proberen om in elk contactmoment dat een werkgever 
heeft met (potentieel) talent, de kandidaat positief te verrassen. Van  
recruitmentsite, vacaturetekst, filmpje op Facebook tot en met de  
sollicitatie, aanname en onboarding. En natuurlijk alle momenten die  
daar tussenin zitten. In 2017 gaan wervingsprofessionals meer inzetten 
op het verleiden en verrassen van kandidaten. Middelen die we daarvoor 
meer gaan gebruiken dan voorheen zijn social media, LinkedIn,  
vacatureteksten, mobile en onboarding. Naast verleiden, zien we dat  
slimmer werven ook in 2017 hoog op de agenda staat. Met behulp van 
data, recruitment marketing en -tooling wordt de slimste weg gevonden 
naar de kandidaat, al blijft ‘trainen en opleiden’ – de bakermat van  
slimmer werven – daar nog net iets bij achter. 

MEER AANNAMES EN MEER VERLOOP

Bijna de helft van de wervingsprofessionals (49%) verwacht in 2017  
meer mensen aan te moeten nemen, mede als gevolg van het toe- 
nemende verloop. Vier op de tien professionals verwacht dan ook dat het  
verloop in 2017 zal toenemen in vergelijking met 2016. Volop dynamiek 
dus op het gebied van  in-, door- en uitstroom. Bijna twee op de drie  
wervingsprofessionals (63%) verwacht dat de impact in de organisatie in 
2017 van werving toeneemt. Geen gekke gedachte nu de werkloosheid 
sterk daalt en er in verschillende functiegebieden een heuse ‘war for  
talent’ plaatsvindt. Belangrijke vervolgvraag is hoe deze vernieuwde status 
binnen de organisatie vertaald kan worden naar zaken als budget…

BUDGET GROEIT NOG NIET MEE

Opvallend is dat slechts 39 procent van de wervingsprofessionals aan-
geeft dat zij in 2017 meer budget hebben dan in 2016. Dit terwijl ze 
meer moeten werven onder moeilijkere marktomstandigheden. Het is het 
eeuwige dilemma binnen werving, om meer voor minder te doen. Slimmer 
werven door gebruik te maken van tech & data helpt daarbij vooral als de 
marktomstandigheden gunstig zijn. Nu de markt is veranderd, is de grote 
vraag ook niet of het budget mee moet groeien, maar met hoeveel het 
budget moet groeien. Onvoldoende budget maakt wervingsproblemen 
alleen maar groter, alle slimmigheid ten spijt.

MAG HET IETS MINDER ZIJN?

Elk jaar staat bovenaan het lijstje wat wervingsprofessionals minder willen 
gaan doen, de ‘inzet van bureaus’. Eén op de drie wervingsprofessionals 
wil dit jaar minder bureaus inzetten, gevolgd door:
 
• Minder verloop    (17%)
• Minder flex    (16%)
• Minder budget    (14%)  
• Minder aannames   (13%)
• Minder stress op het werk  (13%)

Eigenlijk is de makkelijkste conclusie dat nagenoeg alles meer wordt 
gedaan in 2017 dan in 2016, wat vooral de urgentie aangeeft.

Meer verleiden en verrassen

“Volop dynamiek op 
 het gebied van in-,  
door- en uitstroom”
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Figuur 2   I   Wat gaan wervingsspecialisten meer doen in 2017?

Geef voor de volgende onderwerpen aan hoe u verwacht dat deze eruit gaan zien ten opzichte van 2016. Meer, of minder...
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De belangrijkste prioriteiten voor wervingsprofessionals in 2017 zijn:

1. Employer Branding
2. Vacatures vervullen
3. Talent vinden en verbinden
4. Arbeidsmarktcommunicatie

Daarin is talent vinden en verbinden ten opzichte van 2016 zeer sterk 
gestegen (van 45 naar 61 procent). Deze vier onderwerpen zijn ook de 
onderwerpen die bij de directie de hoogste ogen gooien en derhalve hoog 
op de agenda horen te staan van de wervingsprofessional. Dat wil niet 
zeggen dat dat het slimste is, kijk bijvoorbeeld naar de lage score op  
‘het verbeteren van de quality of hire’, de allerbelangrijkste KPI binnen 
werving. Wanneer de prioriteiten van wervingsprofessionals gematcht 
worden met datgene dat ‘hoge ogen gooit bij de directie’, springt ‘het 
vervullen van vacatures’ er duidelijk tussen uit. Oftewel het bestaansrecht 
van de wervingsprofessional.

RESULTAAT VANDAAG WINT AAN PRIORITEIT

Ten opzichte van 2016 is een aantal zaken hoger op de prioriteitenlijst 
gezet, zoals:
 
• Vacatures invullen
• Talent vinden en verbinden
• Candidate experience verbeteren
• Doelgroepkennis
• Kwaliteit van het team

Meer dan in 2016, liggen de prioriteiten bij het behalen van resultaat  
en zaken die kunnen bijdragen aan het behalen van resultaat. 

Vooral de laatste drie punten hebben significante impact op het halen van 
de wervingsdoelstelling en verdienen derhalve prioriteit van de wervings- 
afdeling. De candidate experience zorgt voor meer en een hogere  
conversie, doelgroepkennis biedt alle ingrediënten om de kandidaat te  
vinden en te verleiden. Een kwalitatief goed en opgeleid team is een  
absolute randvoorwaarde voor een goed wervingsresultaat. 

MINDER PRIORITEIT VOOR RESULTATEN VAN MORGEN

Minder prioriteit wil niet altijd betekenen dat iets minder belangrijk is  
geworden. Alle vier hieronder benoemde onderwerpen behoren tot de  
belangrijkste instrumenten om succesvol te kunnen werven. We zien  
echter dat er meer prioriteit komt te liggen op ‘vandaag resultaat’ en dat 
gaat ten koste van de prioriteit die wordt toegekend aan instrumenten  
die ook voor ‘het resultaat van morgen’ zorgen, namelijk:
 
• Employer branding
• Arbeidsmarktcommunicatie
• Social media
• Verbeteren recruitmentsite

Met de huidige krapte en schaarste op de huidige arbeidsmarkt zal het 
wervingsresultaat verder onder druk komen te staan. Daardoor zullen 
oplossingen als employer branding, arbeidsmarktcommunicatie of het 
verbeteren van de eigen recruitmentsite aan belang winnen. Instrumenten 
die niet altijd vandaag meer resultaat opleveren, maar er wel voor zorgen 
dat het totale resultaat over een langere periode een stuk beter is. Zowel 
kwalitatief als in aantallen aannames.

Graag vandaag de vacatures invullen... 
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Figuur 3   I   Hoe gooien wervingsprofessionals bij corporates hoge ogen bij de directie?
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Een bijzondere constatering is dat de belangrijkste prioriteit van bureaus  
in 2017 niet ligt bij ‘het invullen van vacatures’. Stond deze prioriteit in 
2016 nog fier bovenaan met 72 procent, hij is in 2017 naar een vierde 
plek gezakt met 60 procent. Overigens maar vier procent onder de  
belangrijkste prioriteit, te weten social media. De krapte van de  
arbeidsmarkt maakt dat alleen met het invullen van vacatures, bijvoorbeeld 
via een ‘no cure no pay-model’ bureaus het steeds lastiger krijgen. Meer 
dan ooit verkopen bureaus ‘nee’ op werving- & selectieverzoeken van 
werkgevers. Simpelweg omdat zij niet of moeilijk kunnen leveren en de 
grip missen op de kandidatenmarkt. Dit gat willen zij dichten door meer 
aandacht en prioriteit te geven aan het verleiden van kandidaten door:
 
• De inzet van social media
• Arbeidsmarktcommunicatie 
• Recruitment marketing

BUREAUS MOETEN UIT EEN ANDER VAATJE GAAN TAPPEN

Of het nu betere vacatureteksten zijn, een betere candidate experience 
realiseren of juist het aangaan van een relatie met toptalent is, bureaus 
verschuiven in 2017 duidelijk hun prioriteit. Alles krijgt meer prioriteit, 
behalve…. ‘het invullen van vacatures’. In de jaren tot 2016 vonden  
veel werknemers hun volgende baan via een uitzend- of werving &  
selectiebureau. 

Uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek 2016 van Intelligence Group 
bleek al dat bureaus aan effectiviteit inleverden (beduidend minder 
mensen vonden hun baan via bureaus in 2016). Wanneer je die resultaten 
in relatie zet tot de resultaten uit De Stand van Werven 2017, zien we dat 
steeds meer bureaus echt last hebben van de ‘war for talent’. Naast meer 
concurrentie, concurreren ze steeds vaker ook met corporate recruiters 

van ‘gewone’ werkgevers. Het komt derhalve steeds meer neer op  
onderscheidend vermogen. Daardoor verandert de prioriteitstelling.  
Mogelijkerwijs ligt daar indirect ook een verdienmodel, in het vermarkten 
van de vacatures van opdrachtgevers. Het model dat 20 jaar geleden nog 
meer opleverde voor bureaus dan de bemiddeling zelf. Welke 35-plusser 
herinnert zich niet de 1/1 pagina’s in de landelijke dagbladen of in de  
gedrukte Intermediair?

BUREAUS ZOEKEN ALTERNATIEVE BUSINESS MODELLEN

Wanneer we de prioriteiten van de bureaus vergelijken met wat de klanten 
van deze bureaus belangrijk vinden, verbaast het natuurlijk niets dat 
‘vacatures invullen’ op afstand nummer één is. Echter het is niet alleen dat. 
Klanten hechten ook veel waarde aan ‘employer branding’, ‘arbeidsmarkt- 
communicatie’, ‘search & sourcen’, ‘het verbeteren van vacatureteksten’, 
‘doelgroepkennis’ en ‘talentpooling’. Nu het leveren van kandidaten door 
bureaus steeds meer onder druk komt te staan door de schaarste en  
hevige concurrentie, zien we dat alternatieve dienstverlening wordt aan- 
geboden, ontwikkeld of strategisch wordt overwogen. Denk bijvoorbeeld 
aan
 
• Recruitment Proces Outsourcing (RPO)
• Pipeline vullen met kandidaten middels sourcing
• Search & sourcen
• Employer branding
• Media-advies en mediaplaatsing 

Het dienstverleningsproces van bureaus verandert, waarbij alleen het  
invullen van de vacature aan prioriteit verliest, al dan niet gedwongen  
door de marktomstandigheden.

Bureaus verleggen focus naar 
arbeidsmarktcommunicatie
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Figuur  4   I   Wat zijn voor het komende jaar de prioriteiten voor u en/of uw bureau?

14Opmerking: waar geen data voor 2016 is weergegeven, is dat in 2016 niet uitgevraagd.
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Figuur 5   I   Hoe gooien wervingsprofessionals bij bureaus hoge ogen bij hun klanten?

M
ET

 W
EL

K
E 

PR
IO

R
IT

EI
TE

N
 K

U
N

T 
U

 H
O

G
E 

O
G

EN
 G

O
O

IE
N

 B
IJ

 U
W

 K
LA

N
TE

N
?

PRIORITEITEN VAN UW BUREAU

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Talent pooling/pipelinesDoelgroepkennis (talent analytics)

Vergroten klanttevredenheid

Relatie aangaan met toptalent

Candidate experience

Kwaliteit van
het team

Verbeteren
recruitmentsite

Quality of hire verbeteren
Verkorten van time-to-fill

Data driven recruitment
Investeren in recruitment tooling

Personeelstraining en
ontwikkeling

Vasthouden medewerkers

Investeren in een (nieuw)
recruitmentsysteem

Mobile
Conversie verbeteren

Recruitment marketing
Social media

Vacatureteksten verbeteren

Optimaliseren van het recruitmentproces

Meer focus

Source &
Search

Employer branding

Arbeidsmarktcommunicatie

Vacatures vervullen



17

Het verleiden van talent om te solliciteren is de grootste uitdaging voor 
wervingsprofessionals in 2017. Bijna zes op de tien (59%) wervingsprofes-
sionals noemt dit als belangrijkste uitdaging van 2017 en het is daarmee in 
vergelijking met 2016 maar één van de weinige uitdagingen die significant 
aan belang heeft gewonnen. Daarmee is het accent duidelijk veranderd 
ten opzichte van 2016, waar dat vooral lag op het vinden en bereiken van 
talent. Deze twee prioriteiten staan op respectievelijk de derde en tweede 
plek. Vooral het vinden van talent (de nummer 1 uitdaging van 2016) 
heeft aan belang verloren, maar ook het benaderen van talent (sourcing 
strategie) wordt in 2017 minder als uitdaging gezien. 

VAN MEER KANDIDATEN NAAR SLIMMER VERLEIDEN

Wervingsprofessionals zijn door het gebruik van data, social media en 
recruitmenttechnologie steeds beter in staat om talent te vinden,  
waardoor het vinden an sich aan belang verliest. Tegelijkertijd realiseren 
steeds meer wervingsprofessionals zich dat met het vinden van talent, dat 
talent nog niet zo makkelijk is te verleiden tot een serieuze sollicitatie. Met 
alleen vinden kom je er dus niet… in het verleiden zit de sleutel tot succes. 

FOCUS OP RECRUITMENT MARKETING

Conversiegericht verleiden om te solliciteren heet ‘recruitment marketing’. 
Met behulp van data, slimme hulpmiddelen en technologie een potentiële 
kandidaat ombuigen naar een sollicitant. Deze ‘technische’ vorm van 
verleiden wordt gezien als de grootste uitdaging van 2017, terwijl het 
verleiden met behulp van het werkgeversmerk minder wordt gezien als 
uitdaging. Ten opzichte van 2016 verliest deze vorm van verleiden aan 
belang (-8%). 

Een wervingsprofessional heeft traditioneel gezien meer met employer 
branding dan met recruitment marketing, terwijl beide vakgebieden sterke 
raakvlakken hebben. Om als wervingsprofessional meer invloed te krijgen 
op de conversie, zal zij:
 
• meer A/B testen moeten gaan doen
• durven en moeten verbeteren op basis van data
• experimenteren en omarmen van recruitmenttechnologie
• meer moeten gaan meten
• inzetten op candidate experience
• opleiden en trainen van recruiters en vacaturehouders

Het verleiden van talent is de 
grootste uitdaging van 2017

“Talent is niet makkelijk 
 te verleiden tot een  
serieuze sollicitatie”

Toelichting:  Veel recruitmentfunnels werken volgens het 
principe dat als je er veel personen instopt het vanzelf tot een 
aanname leidt.  Vaak worden meer dan 80 personen benaderd 
om tot één aanname te komen. En in deze krappe arbeidsmarkt 
loopt dit aantal verder op. De truc ligt ‘m in 2017 niet zozeer om 
meer personen in de funnel te krijgen, maar juist om de ratio te 
verbeteren: het verleiden om te solliciteren.
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Figuur 6   I   Grootste uitdagingen voor wervingsspecialisten in 2017

Bij welke onderdelen in het proces van het vinden en verbinden van talentvolle medewerkers zitten voor uw organisatie de grootste uitdagingen?

Opmerking: waar geen data voor 2016 is weergegeven, is dat in 2016 niet uitgevraagd.
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Hoe werkt het werven via wervingsmedia?

81%

67%

59%

53%

42%

EEN KORTE SAMENVATTING

• LinkedIn is het meest ingezette en belangrijkste wervingskanaal 
 voor wervingsprofessionals. Het zorgt niet voor de meeste aannames, 
 maar is wel redelijk effectief en zorgt voor een goede quality of hire;
• Met de eigen recruitmentsite maken we de meeste aannames, maar 
 we zijn ze in 2017 wel minder belangrijk gaan vinden dan in 2016. 
 De effectiviteit is hoog, al blijft de kwaliteit wat achter;
• Via referral recruitment halen we de beste kandidaten binnen, 
 maar het aantal aannames is gemiddeld. Ook is referral - opvallend 
 maar waar - minder belangrijk geworden in 2017 terwijl de effectiviteit 
 hoog blijft;
• Search & sourcen wordt gezien als het meest effectieve kanaal en 
 wint in 2017 sterk aan belang. Ook op kwaliteit staat 
 ’searchen & sourcen’ op de tweede plek en scoort bovengemiddeld 
 bij het aantal aannames;
• Algemene vacaturesites zijn misschien een beetje uit de gratie als het 
 gaat om belang en effectiviteit. Als het gaat om volume in aannames 
 staan ze op een tweede plek en qua kwaliteit scoren ze gemiddeld.

LINKEDIN BLIJFT BELANGRIJKSTE WERVINGSINSTRUMENT

Ruim tachtig procent van de wervingsprofessionals geeft aan dat LinkedIn 
een van de meest belangrijke wervingsinstrumenten is om de wervings-
doelstellingen te halen. Daarmee blijft zij nagenoeg gelijk aan 2016. Dit 
terwijl de daaropvolgende kanalen, zoals de eigen recruitmentsite (-6%), 
referral recruitment (-5%) en social media (-8%) als wervingsinstrumenten 
aan belang hebben verloren. Het relatieve belang van LinkedIn is daarmee 
alleen maar toegenomen. Natuurlijk ook omdat het de functionaliteiten 
van social media, vacaturesite, referral, talentpool, content marketing,  
CV databank en meer, perfect onder één label heeft. Voor recruiters en 
wervingsprofessionals een ideaal instrument.

De top vijf van meest gebruikte instrumenten in 2017 zijn:

  LinkedIn

  Eigen recruitmentsite

  Referral recruitment

  Social media

  Search & sourcen

SOURCEN & VIDEO

Het is altijd interessant om te zien welke instrumenten aan populariteit 
winnen tussen 2016 en 2017. Twee instrumenten springen eruit, namelijk 
sourcing en het gebruik van video. Het vinden en het verleiden middels 
technologie. Nu gebruikt nog maar één op de tien wervingsprofessials 
video, maar het is duidelijk een ontwikkeling die past in de tijdsgeest en 
die waarschijnlijk in 2018 een verdere vlucht zal nemen. Video is niet meer 
weg te denken op social media, in een content- en referral strategie c.q. in 
het succesvol verleiden van kandidaten.

+13%
Search & sourcen

+4%
Video

“LinkedIn blijft een van 
de meest belangrijke 
wervingstools”
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KLAP VOOR ALGEMENE VACATURESITES

In 2017 gaan wervingsprofessionals een aantal instrumenten duidelijk 
minder gebruiken, zoals:

Kanalen om alleen vacatures mee te 
pushen zijn 2017 minder in de gratie. 
Vooral algemene vacaturesites maken 
een duikeling van 34 naar 25 procent, 
maar ook de inzet van social media 
verliest stevig aan belang. Opvallend is, 
terwijl de markt krapper wordt en  
verleiden belangrijker, dat zowel de eigen 
site als referral aan belang verliezen.  
Als beide instrumenten op een traditio- 
nele manier worden ingezet (lees: slechte 
site c.q. een ‘tientje voor een vriendje’- 
referral programma) dan is dit zeer 
logisch uit te leggen. Echter beide 
instrumenten zijn, mits goed ingezet, 
de ruggengraat van succesvol en slim 
werven en verleiden. 

SEARCHEN & SOURCEN MEEST EFFECTIEF

Wanneer we niet alleen kijken naar de belangrijkste wervingskanalen, 
maar ook de effectiviteit meenemen, zien we het beeld veranderen.  
42 Procent van de wervingsprofessionals benoemt source & search als  
belangrijk wervingskanaal. Van deze groep gebruikers, zegt bijna  
drie kwart dat het een (zeer) effectief instrument is. De hoogste score  
van alle instrumenten, gevolgd door de inzet van stagiaires, de eigen 
recruitmentsite, LinkedIn en Referral. 

Het is dan nog meer opvallend dat juist een aantal van de belangrijkste 
wervingskanalen minder gebruikt wordt in 2017, maar wel tot de  
effectiefste kanalen behoren binnen de werving. 

STAGIAIRES, RECRUITMENTSITE EN REFERRAL 
Het meest logische uitgangspunt zou derhalve moeten zijn voor  
wervingsprofessionals: “We zetten deze wervingskanalen in, tenzij….”. 
Verder is het interessant om te kijken naar instrumenten die een goede 
balans hebben tussen (zeer) effectief en weinig ineffectiviteit. Opvallend 
goed scoren hierin:

• Employer branding campagnes
• Google
• Talentpools
• Detacheringsbureaus

Kijkend naar de effectiviteit van verschillende kanalen valt verder op dat 
de volgende kanalen opvallend hoog scoren op ineffectiviteit (en vaak ook 
laag op effectiviteit):

1. UWV
2. Video
3. PR/Free pubilicity
4. CV Databases
5. W&S bureaus

-9%

-6%

-5%

-4%

-8%

Algemene
vacaturesites

Social media

Eigen
recruitmentsite

Referral

Kandidaten
uit eigen 
recruitment-
systeem, PR en 
stagiaires
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QUALITY OF HIRE

Ondanks het feit dat het sturen op de ‘quality of hire’ niet echt tot de 
prioriteiten behoort van recruitmentafdelingen en management, is de 
kwaliteit van de kandidaat wel belangrijk om in de wervingsmiddelenmix 
mee te wegen via welke kanalen waarschijnlijk de kwalitatief beste hire 
wordt gemaakt. In de top-4 staan:

1. Referral
2. Source & Search
3. Vakbladen
4. LinkedIn

De plek van vakbladen is zeer opvallend. Deze worden maar zeer beperkt 
gebruikt en resulteren ook in een beperkt aantal hires. Maar de hires die 
worden gemaakt, zijn gemiddeld genomen van een hoge kwaliteit.  
Hetzelfde geldt ook voor gamification. Het wordt nog beperkt ingezet, 
maar heeft een positief effect op de ‘quality of hire’.

HET MEEST AANTAL AANNAMES KOMT VAN DE RECRUITMENTSITE

Procentueel komen de meeste aannames via de eigen recruitmentsite, 
gevolgd door algemene vacaturesites en W&S bureaus. LinkedIn komt op 
de vierde plek. Het aantal aannames zegt niets over de moeilijkheidsgraad 
e.d. van de vacatures. Op het moment dat hier verschil in wordt gemaakt, 
of bijvoorbeeld ingezoomd wordt op alleen uitzendbureaus of W&S  
bureaus, zal het beeld zonder meer veranderen. Duidelijk is te zien dat  
de recruitmentsite de basis vormt voor volume en kwaliteit en dat er 
vervolgens een ‘soort van’ splitsing is tussen kanalen die zich richten op 
volume en gemiddelde kwaliteit en kanalen die zich meer richten op (iets 
minder) volume en een hoge kwaliteit. Al naar gelang de behoefte van de 
werkgever/opdrachtgever, is hierop de wervingsmix af te stemmen.
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Figuur 7   I   Welke bronnen/middelen zijn het meest van belang voor het realiseren van uw wervingsdoelstellingen?

Opmerking: waar geen data voor 2016 is weergegeven, is dat in 2016 niet uitgevraagd.
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Figuur 8   I   Wat is de mate van effectiviteit van de bronnen/ middelen die bij uw werving het meest van belang zijn?
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Figuur 9   I   Hoe verhouden aannames zich ten opzichte van outperformers?

Hoe groter de bol, hoe vaker men aangeeft de wervingsbron te gebruiken



Met jaarlijks meer dan 50 open inschrijvingstrainingen en talloze 
incompany sessies is de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie  
veruit de grootste opleider in Nederland op het gebied van  
Arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit. 

Sinds de oprichting in 2006 hebben al vele duizenden professionals op het 
gebied van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, mobiliteit, werving 
& selectie, HR en P&O zich laten inspireren door een of meer trainingen 
uit het brede cursusprogramma. De trainingen van de Academie helpen 
professionals hun kennis te vergroten en deze direct toe te passen in hun 
dagelijkse praktijk. 

De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie biedt online classes 
(e-learning), (blended) workshops, expertclasses, masterclasses, seminars, 
meerdaagse leergangen en bootcamps aan. Gemiddeld worden de  
trainingen beoordeeld met een 8,3 volgens de onafhankelijke  
vergelijkingssite Springest.nl.

Kijk voor meer informatie en het actuele trainingsaanbod op:

WWW.ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE.EU

Over de Academie voor 
Arbeidsmarktcommunicatie

LEERGANG 

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 

Donderdag 12 oktober 2017 start alweer 
de 22e editie van de succesvolle  
Leergang Arbeidsmarktcommunicatie. 
De meest complete opleiding op het 
gebied van arbeidsmarktcommunicatie 
in Nederland. Omdat beleving en impact 

een steeds belangrijkere rol speelt in het vakgebied, hebben we dit een 
nog grotere plek gegeven in de leergang:
 
• Nog praktijkgerichter en interactiever
• Nog meer best practices
• Meer tijd voor cases van deelnemers

Kijk voor meer informatie op: www.avamc.nl/svw17leeramc

BOOTCAMP  

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

22 en 23 juni 2017 organiseert de  
Academie voor de vijfde keer de  
Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie. 
Met een kleine groep deelnemers gaat 
u in een informele sfeer actief aan de 
slag met uw eigen arbeidsmarktcommu-

nicatie. Korte theorieblokken worden afgewisseld met cases en werk-
sessies waarin u werkt aan uw eigen arbeidsmarktcommunicatie. Met 
onderwerpen als werving, online recruitment, social media recruitment, 
employer branding, employee relationship management en strategie 
komt het hele vakgebied aan bod.

Kijk voor meer informatie op: www.avamc.nl/svw17bootamc
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http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu
http://www.avamc.nl/svw17leeramc
http://www.avamc.nl/svw17bootamc
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Achtergrondgegevens respondenten

TOP-10 BRANCHES

WELKE TYPERING(EN) PAST (PASSEN) HET BEST BIJ U?

TYPERING

29% MAN 71% VROUW

Aantal
compleet 
en goed
ingevulde 
vragenlijsten

384

Hoeveel mensen werken bij de organisatie waar u 
(voornamelijk) werkzaam bent?

Uitzend-/Werving en selctiebranche

ICT/automatisering

Advies/Consultancy

Gezondheidszorg/medische sector

overige (zakelijke) dienstverlening

Financiële sector/bank

Onderwijs/Wetenschap

Rijksoverheid

transport/Logistiek/vervoer

Industrie/Chemie

Starter

Medior

Professional

Senior

Specialist

Manager

42%

20%

38%

< 200
medewerkers

200-1.200 medewerkers

> 1.200
medewerkers

14%

9%

17%

18%

23%

39%

38%

10%

9%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

4%
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In februari 2017 is een online enquête uitgezet onder de (nieuwsbrief)
lezers van www.werf-en.nl en de contacten van de Academie voor 
Arbeidsmarktcommunicatie, Intelligence Group en Nr29. Verder is de 
enquête actief gepromoot op social media zoals Twitter, Facebook en 
LinkedIn.

Het onderzoek is in opdracht van de Academie voor  
Arbeidsmarktcommunicatie uitgevoerd door Intelligence Group.  
Na schoning en ontdubbeling hebben in totaal 384 personen de vragenlijst 
correct en volledig ingevuld. Voor inhoudelijke vragen kan contact  
opgenomen worden met de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Verantwoording

http://www.werf-en.nl
http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu
http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu
http://www.intelligence-group.nl
http://www.nr29.nl
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Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
 
T   088 - 730 28 88
 
info@arbeidsmarktcommunicatie.eu
www.arbeidsmarktcommunicatie.eu
@academievooramc

mailto:info%40arbeidsmarktcommunicatie.eu?subject=
http://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu

