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Online rekruteren: jager wordt doelwit
Dat tijden aan het veranderen zijn, dat hoeven we je 
niet te vertellen. In een wereld die steeds meer digitaal 
wordt is er een sector die decennia geslapen heeft en 
nu wakker geschud wordt door de digitale rollercoaster: 
human resources.

Wie 15 jaar geleden nieuw bloed voor zijn bruisende 
onderneming zocht, plaatste meestal gewoon een 
jobadvertentie in de papieren rekruteringsmedia 
Jobat en Vacature. De online doorplaatsing op hun 
respectieve websites kreeg je er meestal gratis bij. 

Massieve printpublicaties
Een schare hippe vogels die destijds digitaal wilde gaan, 
wendde zich tot Monster.com of Stepstone.  
De wekelijkse printpublicaties van Jobat en Vacature 
telden in de tijd vaak meer dan 100 pagina’s. Niet zelden 
waren ze als gratis bijlage dikker dan de (weekend)
krant waarbij ze hoorden. Een index achteraan gaf 
per sector aan op welke pagina de vacatures zich 
bevonden. 

HR-managers bestelden mediaruimte in de papieren 
rekruteringsmedia alsof de budgetten onuitputtelijk 
waren.  

Voor werkzoekenden - of gewoon nieuwsgierigen - 
vormden ze de uitgelezen media om de markt snel te 
verkennen.

Digitale aardverschuiving
Vandaag is er zich een aardverschuiving aan het 
voltrekken. Rekrutering verloopt steeds vaker digitaal, 
en dat langs beide kanten. Enerzijds de werknemer die 
een totaal ander gedrag en mediaconsumptie heeft 
dan 15 jaar geleden. En anderzijds zie je de laatste jaren 
een wildgroei aan HR-start-ups, om van Google Jobs 
nog maar te zwijgen. Dat zou eind dit jaar ook in België 
landen. Disruptie galore! 

Voor bedrijven is het dan ook simpel: de war on 
talent woekert weer, met een economie in bloei. Het 
terrein van die oorlog is meer en meer digitaal. Alleen 
werkgevers die continu waken over hun goede naam en 
met slimme, gerichte wapens ten strijde trekken, zullen 
winnen.

Dieter Van Esch
Director creative & client services Intracto / Mosquito
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“Veel werk, 
      weinig geschikte kandidaten.”

Trends _ 1 feb 2018-01-30

Werkloosheidscijfers VDAB

Werkaanbodcijfers VDAB
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Paradigmawissel
Terug naar 2018. De papieren rekruteringsmedia zijn op sterven na dood. Je kan nog steeds vacatures vinden 
in printpublicaties, maar de schaal en de impact ervan is verschrompeld. De Jobat-krant pakweg van 20 januari 
2018 telde acht pagina’s. Enkel voor jobs dichtbij huis lijken (regionale) printmedia nog behoorlijk efficiënt te 
zijn. Niet verwonderlijk. Stel dat jij op zoek zou gaan naar een nieuwe job, waar zou je gaan zoeken? Juist, op 
het internet!

Employer branding is essentieel
Ook de mindset waarmee we zoeken is veranderd.  
Waar vroeger een match met je diploma en 
bijbehorende uitgeschreven competenties centraal 
stond, is vandaag je connectie met de bedrijfscultuur 
evengoed van tel. Bijgevolg is de profilering van 
je bedrijfswaarden als werkgever net zo belangrijk 
geworden: hallo employer branding!

Op companymatch.be, bijvoorbeeld, kun je aan de 
hand van een vragenlijst nagaan welke bedrijven het 
best bij jouw persoonlijke waarden en professionele 
persoonlijkheid passen. Het lijstje van deelnemende 
werkgevers is niet min. Grote werkgevers als Telenet, 
Adecco Group Belgium, Eandis, Carrefour, Medialaan, 
BNP Paribas Fortis, Schoenen Torfs, KPMG, Deloitte, 
Christelijke Mutualiteit, Philips, Kumpen, BASF 
Antwerpen, Reynaers, Unilever, Lidl, Scania Parts 
Logistics, Stad Antwerpen, UZ Gent, Rode Kruis 

Vlaanderen, Jessa Ziekenhuis en Brussels Airlines 
geven er hun persoonlijkheid bloot in de hoop dat jij 
hetzelfde doet. 

Vaak vragen ze ook aan sollicitanten om het 
testresultaat van deze potentiële match tussen 
werknemer en werkgever toe te voegen aan je 
sollicitatie.

Bedrijf als kandidaat bij de sollicitant
Als werkgever besef je beter dat je vandaag niet 
langer in de driver’s seat zit. Daar heeft de sollicitant 
immers plaatsgenomen. Hij kiest niet langer voor het 
eerste het beste voorstel, maar gaat ook na of de 
randvoorwaarden en organisatiecultuur naar zijn zin 
zijn. Het bedrijf wordt een kandidaat op het lijstje van 
de sollicitant. Zeker nu de economie opveert, is het niet 
evident om kandidaten te overtuigen en je vacatures 
ingevuld te krijgen.
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Optimaliseer je bereik
Wat de afgelopen 15 jaar wél eenvoudiger werd is het effectief en efficiënt bereiken van je doelgroep. Met 
dank aan de sociale media. Facebook is (met al z’n tentakels) beter dan wie ook op de hoogte van onze privé-
activiteiten en LinkedIn brengen we trouw op de hoogte van elke professionele beweging die we maken. 

Dat is uiteraard gefundenes Fressen voor iedereen 
die rekruteert. Via Facebook bespeel je moeiteloos 
parameters als woonplaats, interesses en leeftijd.  
Op LinkedIn kan je perfect op functie, opleiding of de 
naam van een huidige of eerdere werkgever targeten. 
En dat is in verhouding allemaal stukken voordeliger dan 
adverteren in een papieren rekruteringsmedium. 

Kostenefficiënt adverteren
Wie bijvoorbeeld een halve pagina advertentieruimte 
in Vacature.com wilt, betaalt €6.950. Vacature.com 
verschijnt elk weekend in Het Laatste Nieuws en De 
Morgen. Je bereikt er dus potentieel 1.588.000 lezers 
mee, met een oplage van respectievelijk ongeveer 
291.000 en 47.000. 

Maar hoeveel mensen het specifieke katern effectief 
lezen, daar heb je het raden naar. Op Facebook bereik je 
voor datzelfde bedrag effectief 1.400.000 mensen, en op 
LinkedIn ongeveer 1.000.000 mensen.

Bovendien zie je meteen wie klikt op welke advertentie, 
wat hun profiel is en of ze daadwerkelijk tot solliciteren 
overgaan of niet.

Bereik alleen je doelgroep
De sleutel tot kostenefficiënt succes in digitale marketing 
is het maximaal vermijden van waste. Verspil zo weinig 
mogelijk middelen aan het bereiken van mensen die je 
niet hoeft te bereiken. Met online rekrutering kan je daar 
erg ver in gaan.  
Kies voor een mix van sociale media, bannering en SEA 
die ervoor zorgt dat je advertenties zoveel mogelijk door 
de relevante personen worden gezien.

En offline adverteren dan? Dat heeft absoluut nog zijn 
nut, maar in die specifieke katernen mik je natuurlijk 
voornamelijk naar mensen die ‘bewust’ en actief op 
zoek gaan naar informatie. Ga je niet op jobpagina’s 
adverteren, dan kan print volgens ons vooral nuttig zijn 
voor imagogerichte employer branding en regionale 
media voor rekrutering voor jobs dichtbij huis.

Bereik is uiteraard maar een deel van het verhaal. 
Een goede advertentie communiceert een gepaste 
boodschap, verleidend beeld(en), en dit naar de juiste 
doelgroep. Wil je een informaticus aanwerven? Spreek 
hem dan aan in zijn taal en gebruik aantrekkelijke 
(bewegende) beelden. Kortom: maak het totaalplaatje 
relevant én aanlokkelijk voor de ontvanger.
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Werkgeversmarketing
Bij Intracto zijn we nogal fan van customer journeys. In rekruteringstermen heet dit de candidate’s journey. Welke 
plekken bezoekt de kandidaat? Hoe denkt de kandidaat? Waar is hij gevoelig voor? Met andere woorden: probeer 
onder de hersenpan van de kandidaat te kruipen. Als we in het hoofd van bedrijven kruipen, zien wij dit model:

AANTREKKEN

HR advertising
Employer branding

Social media 
Content

DIALOOG

Landingspagina
Selectieproces  

transparant delen
Eerste reactie

Feedback naar alle kandidaten
rapportage & analyse  
van wervingsproces 

ANALYSE & GROEI

Feedback naar alle  
kandidaten

rapportage & analyse  
van wervingsproces

1 2

SELECTIE

Verrijkte  
wervingsreserve

On boarding proces

3 4

KANDIDATENLEADS
LATTENT

ACTIEF
AMBASSADEURSSOLLICITANTEN
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Een werknemer heeft dan weer een ander perspectief, wanneer hij een job zoekt. Jouw opdracht is dan ook om 
op zoek tegaan naar mogelijke contactmomenten ( ‘Touch points’ ) met je doelgroep.

Latent

AANTREKKEN

SELECTIE

DIALOOG

ANALYSE EN GROEI

Actief

HR advertising

Kandidaatstelling
Uitnodiging tot 

gesprek Aanwerving
Feedback naar alle 

kandidaten

Employer brand Social media Content Vrienden en familie

Vrienden en familie

OnboardingAnalyse wervingsprocedure

Website LandingspaginaJob omschrijving
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Employer marketing
Employer marketing is de som van employer branding en rekruteringcommunicatie. Je employer brand, zeg maar je 
reputatie als merk en werkgever, bouw je op door awareness, consideratie en interesse te creëren voor je organisatie 
via onder meer de klassieke media, de sociale media, advertenties en je website. 

Eigenlijk geldt ook hier regel 1 van public relations: be good 
and tell it. Heb je leuke verhalen (en die heb je zeker), vertel 
ze dan. Zowel intern als extern. Dat toont niet alleen aan 
de buitenwereld wie je bent en wat je doet, maar zorgt ook 
intern voor een zekere trots. Als je verhaal ook in lijn ligt 
met de realiteit, tenminste.

De juiste rekruteringscommunicatie
Van zodra je specifiek over openstaande vacatures gaat 
praten, spreken we over rekruteringscommunicatie. Ook 
communicatie over het complete selectie-, aanwervings- 
en onboarding-traject valt onder die noemer.

In een onderzoek van Young Capital blijkt dat wanneer 
jongeren de keuze krijgen tussen een aantrekkelijke job 
met een gemiddeld loon, of een onaantrekkelijke job met 
hoog loon, dat 68% kiest voor de inhoud en niet voor het 
geld. Een betere motivatie om aan je employer brand te 
werken is er niet…

Bron: 

https://www.youngcapital.nl/public_images/Image/pdf/PDF

Onderzoeksresultaten_YoungCapital_en_Uni_Utrecht_2016-2017_-_DEF.pdf
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Website of jobsite?
Razend belangrijk en vaak ondergewaardeerd is de plek waar het allemaal plaatsvindt, meer bepaald de 
webpagina waar mensen effectief kunnen solliciteren. Al te vaak word je hiervoor naar een onooglijk, gortdroog 
achterafkamertje ergens diep in een website geloodst. 
Een vraag die je dan ook moet beantwoorden: reserveer je een plekje op je algemene website voor employer 
branding en rekruteringsdoeleinden of maak je een autonome jobsite? 

Makkelijker opvolgen met een jobsite
Vanuit een technisch perspectief is een jobsite alvast 
interessanter. Bezoekers van je gewone website kunnen 
tal van bedoelingen hebben, terwijl de intenties van 
bezoekers aan een jobsite veel duidelijker zijn en je 
hen via programmatic advertising verder gerichter kan 
opvolgen. Ons niet-bindend advies is dan ook: rekruteer 
je meer dan tien profielen per jaar, overweeg dan zeker 
een aparte jobsite! 

Op maat van mobiel verkeer
En moeten we het nog zeggen? Laat de website of 
jobsite alsjeblieft responsive zijn. Kijken wij naar onze 
klanten dan zien we dat meer dan 40% van bezoeken aan 
websites vandaag mobiel verloopt. En dat cijfer zal alleen 
maar oplopen. Zorg dus ook dat het sollicitatieproces 
eenvoudig vanaf een mobiel toestel kan verlopen.

Hou de drempel laag
Een volgende optimalisatie: tracht zoveel mogelijk 
per vacature een aparte pagina te maken. Dat vraagt 
weliswaar tijd, maar het is veel meer uitnodigend dan 
een gebricoleerd invulformuliertje. En is een cv en 
motivatiebrief vandaag nog altijd noodzakelijk? Of 
volstaat bijvoorbeeld de url van een LinkedIn-profiel en 
een mobiel nummer? Als mensen hun gegevens met je 
delen na het bekijken van een vacature, mag je uitgaan 
van een gezonde interesse. Leg de drempel niet te hoog!

Tip: gebruik een livechat
Een tip om de drempel te verlagen: installeer een 
livechat op je pagina. Je kent ze wel, de chatvenstertjes 
die rechtsonder naar boven geschoven komen zodra je 
langer dan 10 seconden op een pagina blijft hangen.

Geen paniek: een livechat wilt niet zeggen dat je die 
continu moet bemannen. Je krijgt automatisch een 
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melding wanneer iemand de chat gebruikt, met het 
eerste bericht, de naam en het e-mailadres of gsm-
nummer van de persoon in kwestie.

Kan je reageren, dan doe je dat. Lukt het je niet op dat 
moment, dan vertelt een vriendelijk geautomatiseerd 
bericht dat je even niet beschikbaar bent, maar dat je  
snel contact zal opnemen.

Wat met chatbots?
Daarnaast zijn chatbots ook aan een opmars bezig.  
En als ze ergens al goed kunnen helpen, dan is het in HR.  
Bij customer care heb je veel nood aan interpretatie en 
is de materie mogelijk soms gevoeliger. HR kan natuurlijk 
ook gevoelig liggen, maar voor de intake en oriëntatie 
kan je een chatbot zeker overwegen. Je kan perfect 
scenario’s scripten en richtinggevende antwoorden 
voorzien op welomlijnde vragen.

De beste bot is vrouwelijk, empathisch en intelligent
Volgens een rapport van Forrester ( https://www.
amdocs.com/media-room/consumers-want-female-and-
funny-not-youthful-chatbots ) zal binnen 5 jaar  
85% van interacties met klanten via chatbots verlopen. 
Ook interessant uit datzelfde onderzoek: maak van je  
bot zeker een vrouw.  
De voorkeur voor een vrouwelijke bot ligt maar liefst  
3 keer hoger dan die voor een man. Bovendien moet  
ze ook vriendelijk, empathisch en intelligent zijn.

Maak solliciteren boeiend
Wat weliswaar misschien nog belangrijker is dan 
de keuze tussen een website en een jobsite, is de 
userinterface en gebruikerservaring op je platform. 
Ga bijvoorbeeld eens een kijkje nemen naar dit pareltje: 
https://interview.ueno.co/
Voor zo’n bedrijf wil je toch meteen gaan werken? 
Bovendien is het erg interactief. Nog voor je het goed 
en wel beseft, krijgen ze een perfect beeld van hoe je als 
kandidaat denkt.

Hoe straffer jij je als bedrijf presenteert, hoe vuriger 
mensen zullen hopen dat ze de job hebben. En of je 
nu schroeven verkoopt of een multinational bent, elke 
onderneming heeft eigenschappen die van jou een 
aantrekkelijke werkgever maken. 

Word een begeerlijke bruid
Eigenlijk komt het erop neer om heel het 
rekruteringsproces / candidate journey interessant 
te maken. Dat begint bij de manier waarop je mensen 
benadert, maar gaat ook verder tijdens het sollicitatie- en 
onboardingproces.

Maak van jezelf een begeerlijke bruid. De bruidsschat 
(in dit geval het loon) is heus niet de voornaamste 
reden waarom potentiële werknemers al dan niet voor 
een bedrijf kiezen. Het is het totaalpakket dat jij als 
werkgever zo aantrekkelijk mogelijk moet brengen.
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Hoe bereik je een maximale instroom  
van juiste profielen?
En dan nu het meest aantrekkelijke stuk van deze whitepaper, al zeggen we het zelf: hoe zorg je voor een 
maximale instroom aan juiste profielen? 

Een wervingsprocedure gaat altijd gepaard met een hoop 
vragen. Zit de verspreiding van mijn rekruteringsmix 
goed? Hoeveel instroom mag ik verwachten? De kosten 
voor rekrutering liggen altijd vrij hoog, daar mag je zeker 
van zijn. Maar de hoeveelheid cv’s die je mag verwachten 
ligt eerder laag. 

Digitale marketingtechnologie to the rescue
Digitale marketingtechnologie kan je helpen om die 
vragen onder controle te krijgen. In een ideale wereld 
maak je voortaan zelf een inschatting van wat een cost 
per hire zou mogen zijn.

Wanneer je vandaag digitaal gaat adverteren kan je 
perfect inschatten hoeveel bereik daar tegenover staat. 
De kost per duizend impressies (CPM) is geweten (als je 
performance based werkt) en geeft je een indicatie van 
het bereik. 

Bereik als heilige graal?
Bereik is dan ook het startpunt, niet? Nee. Fout. Gericht 
bereik is het startpunt. Je moet ervoor zorgen dat je geen 

‘waste’ hebt. Je wil geen mensen bereiken die niet in je 
doelgroep zitten. Je kan perfect instellen dat bijvoorbeeld 
mensen in een straal van 25 km rond je bedrijf met een 
specifieke interesse in ICT of handige doe-het-zelvers je 
advertentie zien. En dat is maar één van oneindig veel 
voorbeelden.

Mik op het juiste profiel
Begin dus met strak af te lijnen wie ongeveer beschikt 
over het gewenste profiel, de competenties of interesses 
die je zoekt en stel daar je targeting op in. Hetzij via 
Google (display-advertenties of SEA), Facebook, 
Linkedin, Twitter of andere kanalen. 

De mooiste definitie die we ooit voor het woord ‘reclame’ 
hoorden was even simpel als duidelijk: “getting people 
to do things”. Je wilt dus niet alleen dat mensen je 
advertentie zien, je wilt ook dat ze erop klikken en je 
prachtige landingspagina bezoeken en bekijken. Hopelijk 
voor jou blijft het dan niet bij grasduinen, maar gaan ze 
ook met je in dialoog en delen ze hun gegevens. Dan pas 
spreken we van een conversie of een lead. 
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Cost per lead: concrete case
De eerste keer weet je natuurlijk niet wat je als output 
kan verwachten en wat de effectieve cost per lead zal 
zijn. Dat is in dit geval de kost die je hebt om een cv te 
verzamelen. Een lead is een potentiële kandidaat, nog 
geen potentiële werknemer.
Om het wat aanschouwelijker te maken geven we 
graag een concreet voorbeeld. Het gaat om een 
rekruteringscampagne die we hebben opgezet voor 
een moeilijk in te vullen profiel bij een kmo.

De klant in kwestie had elk kanaal al geprobeerd, 
van jobboards over nationale kranten tot regionale 
publicaties, maar bleef moeite hebben om geschikte  
cv’s te verzamelen. Een online actie met twee fases  
was hun laatste redmiddel.

Fase 1: multichannel advertising
In fase 1 zetten we op drie verschillende platformen 
vier acties op poten. Aan de ene kant hadden we 
advertenties lopen op Facebook en Linkedin, en aan 
de andere kant gebruikten we zoekadvertenties en het 
displaynetwerk van Google. 

We gaven minder dan 3.000 euro uit, wat meer dan 
700.000 impressies opleverde en 2.000 kliks naar onze 
landingspagina.

Om de mensen op onze landingspagina zo vlot mogelijk 
te laten converteren, maakten we van ‘cv’ zelfs een niet-
verplicht veld. Via onze advertentiecampagne kregen we 
in totaal acht sollicitanten binnen, met cv. Twee mensen 
registreerden zich op de site via de homepagina.

Fase 2: remarketing
Remarketing wordt vaak vergeten, zeker bij rekrutering. 
Daarbij is het essentieel dat je Google Tag Manager en de 
Facebook Pixel installeert. Deze twee toepassingen kan je 
makkelijk installeren op je website, waarna je mensen via 
GDN of Facebook Advertising opnieuw kan bereiken.

In onze case bleek het erg efficiënt om mensen die wel 
de landingspagina bezochten maar niet solliciteerden, 
opnieuw aan te spreken met advertenties die nog meer 
op hun maat gemaakt waren. De doelgroep in deze 
tweede fase bestond dan ook maar uit 2.000 mensen die 
al eerder op de jobsite terecht waren gekomen. 

Ook hier loont remarketing dus. Volg mensen die 
interesse hebben getoond verder om hen toch weer in de 
richting van jouw vacature te duwen. 



De totale kost van je campagne
De laatste stap in je campagne is de cost 
per hire: hoeveel geld heeft een effectieve 
aanwerving je nu in totaal gekost? De 
totale kost van je rekruteringscampagne, 
met andere woorden. 

Eén nuance: je meet op deze manier 
inderdaad enkel de advertentiekost.  
Niet de kost die je hebt gemaakt om het 
allemaal mogelijk te maken.  
Ook dat kan je natuurlijk inschatten en 
opnemen in de kost per aanwerving.

Inventariseer de statistieken voor elke 
vacature: hoeveel mensen hebben we 
bereikt, hoeveel mensen hebben geklikt, 
hoeveel gesolliciteerd en wat heeft het 
ons uiteindelijk gekost om de vacature 
in te vullen? Zo kan je de statistieken 
gebruiken als benchmark voor alle 
volgende acties.  
Zo zorg je campagne na campagne 
voor een duidelijk overzicht van welke 
campagne  
het goed heeft gedaan en welke niet. 

FASE 1

FASE 2

CPL: €371,66

RESULTAAT
Impressies: 6.349

Clicks: 26
CV’s: 1

CPL: €333

RESULTAAT
Impressies: 8.272

Clicks: 131
CV’s: 1

GDN
Google Display Network

FACEBOOK
Promoted posts

Budget: €371,66 Budget: €2000

FB page LINKEDIN Google

REMARKETING
Promoted posts

SEA
Search Engine Advertising

LINKEDIN
Promoted advertising

GDN
Google Display Network

Landingspagina

U
T

MUTM
UTM

U
T

M

1 2 3

FACEBOOK

RESULTAAT

Promoted posts

Impressies: 284.514
Clicks: 1.160

CV’s: 6

RESULTAAT
Impressies: 66.580

Clicks: 219
CV’s: 1

RESULTAAT
Impressies: 6.057

Clicks: 70
CV’s: 1

RESULTAAT
Impressies: 365.223

Clicks: 555
CV’s: 0

Budget: €2.000 Budget: €600 Budget: €371,66

CPL: €371,66CPL: €333 CPL: €600

ORGANISCHE CONVERSIE:
2 CV’s
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Complete transparantie is de toekomst
Ken je glassdoor.be al? Een mooi voorbeeld van waar we naartoe gaan: complete transparantie. Op Glassdoor 
delen mensen voornamelijk anoniem wat ze van hun werkgever vinden, en soms ook hun loon. 

Opnieuw iets om rekening mee te houden als werkgever: 
zowel in je loonpolitiek als in elke actie die je doet 
moet je proberen zo consequent mogelijk te zijn. Want 
ongeacht welke onderneming je bent of in welke sector 
je actief bent: het komt toch naar buiten. Willens nillens.

Een oprecht HR-beleid, vanuit de basis, is dan ook de norm. 

Als volgende stap kan je inzetten op een goede sfeer, 
doorgedreven inspanningen op het gebied van interne 

communicatie en marketing doen, en dat verhaal ook 
naar buiten brengen.

Daarbij kan je vertrekken van een EVP of Employee Value 
Proposition: de eigenschappen en aantrekkingskracht 
van je organisatie, de redenen waarom iemand voor jouw 
bedrijf wilt werken. Je EVP leg je, net als je employer 
branding, niet op vanuit je ivoren toren, maar laat je tot 
stand komen in samenwerking met je mede’merkers’.

Dieter Van Esch
Director creative & client services Intracto / Mosquito
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Ons kantoor te Herentals
Zavelheide 15

2200 Herentals

België

Interesse om met ons te werken?
Elke samenwerking begint met een goed gesprek.

V
  1

 0

+32 (0)14 28 29 20

info@intracto.com

www.intracto.com


