
  



       
 

2 
 

Voorwoord – Jouw strategisch recruitmentplan 
 

 

Klik hier om naar de YouTube video te gaan  

Mocht je na het lezen van de instructies nog vragen hebben, stuur ze dan in een e-mail naar 

tamara@tamararood.nl.   

Ik wens je veel plezier en succes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gedeeld, verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Tamara Rood.. 

Aan de inhoud van gegevens in dit document of op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.   

 

De resultaten die met dit plan behaald kunnen worden zijn volledig afhankelijk van de uitvoering van het advies 

in dit plan. Aan het advies in dit plan kan op geen enkele manier rechten worden ontleend. De schrijvers en 

verkopers van dit plan aanvaarden op geen enkele manier aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van het 

onjuist uitvoeren van advies in dit plan.    

https://www.youtube.com/watch?v=342nmOecaeM
mailto:tamara@tamararood.nl
https://www.youtube.com/embed/342nmOecaeM?feature=oembed


       
 

3 
 

Inhoud 
Jouw huidige situatie ............................................................................................................................... 5 

Vertrekpunt ...................................................................................................................................... 5 

Interne organisatie ........................................................................................................................... 5 

Proces & Onboarding ...................................................................................................................... 6 

Referral ............................................................................................................................................ 6 

Budget en kosten ............................................................................................................................. 8 

Externe inhuur ................................................................................................................................. 8 

Populatie te werven profielen .......................................................................................................... 9 

Wet- en regelgeving/beleid .............................................................................................................. 9 

Arbeidsmarktcommunicatie (AMC) & werkgeversmerk ................................................................... 9 

De achterdeur dichthouden - Uitstroom .......................................................................................... 9 

Conclusie ....................................................................................................................................... 10 

Jouw Cijfers 2020 – 2021 - 2022 ........................................................................................................... 11 

Vaste vacatures ............................................................................................................................. 11 

Inzoomen op proces en kwaliteit ................................................................................................... 12 

Stage, BBL en Traineeships .......................................................................................................... 12 

Uitstroom ....................................................................................................................................... 12 

Wervingskosten ............................................................................................................................. 12 

Referral .......................................................................................................................................... 13 

Werving & Selectie fees ................................................................................................................ 13 

Detavast-constructies .................................................................................................................... 13 

Inhuur (op vaste posities) .............................................................................................................. 14 

Spend inhuur 2020/ 2021 / 2022 ................................................................................................... 14 

Jouw businesscase ............................................................................................................................... 16 

Jouw businesscase – onnodige kosten ......................................................................................... 16 

Jouw Recruitmentstrategie 2023 ........................................................................................................... 17 

Verwachting vacatures 2023 ......................................................................................................... 17 

Uitstroom ....................................................................................................................................... 18 

Stage, BBL en Traineeships .......................................................................................................... 18 

Focusprofielen & Strategie .................................................................................................................... 19 

De strategie: wervingsmethode en kanaal .................................................................................... 19 

Jouw gewenste situatie - planning ........................................................................................................ 20 

Recruitmentbudget & -capaciteit ........................................................................................................... 22 

Capaciteit Recruitment .................................................................................................................. 24 

Jouw businesscase en jouw budgetvraag – jouw podium ............................................................ 25 

Recruitmentprojecten ............................................................................................................................ 26 

Processen .............................................................................................................................................. 27 

Beleid (recruitmentrichtlijn) ............................................................................................................ 27 

Regie en rolverdeling ..................................................................................................................... 28 



       
 

4 
 

Verschillende processen voor verschillende doelgroepen ............................................................ 29 

Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie en gestructureerde interviews ....................... 29 

Gelijke behandeling in je werving en selectie: draagvlak en de uitvoering ................................... 30 

Cv selectie ..................................................................................................................................... 32 

Je proces verbeteren: feedback van de kandidaat ........................................................................ 34 

Tools om je proces te ondersteunen ............................................................................................. 34 

KPI’s .............................................................................................................................................. 35 

Applicant Tracking System (ATS) ......................................................................................................... 36 

Jouw ATS ...................................................................................................................................... 36 

Het selecteren van een ATS – de wenseninventarisatie ............................................................... 36 

ATS Demo’s ................................................................................................................................... 37 

De inrichting van je ATS ................................................................................................................ 38 

Candidate-Experience ........................................................................................................................... 39 

De digitale sollicitatie ..................................................................................................................... 39 

De sollicitatieruimte ....................................................................................................................... 39 

De manier waarop je kandidaten benadert via socials .................................................................. 40 

Afwijzingen na een gesprek ........................................................................................................... 40 

Referral & Ambassadeurs ..................................................................................................................... 41 

Voorwaarden ................................................................................................................................. 43 

Evaluatie en bijsturing ................................................................................................................... 43 

Ambassadeurs ............................................................................................................................... 44 

Arbeidsmarktcommunicatie & jobmarketing .......................................................................................... 45 

Arbeidsmarktcommunicatie ........................................................................................................... 45 

Werkenbij websites ........................................................................................................................ 45 

Jouw arbeidsmarkt......................................................................................................................... 46 

Campusrecruitment ............................................................................................................................... 47 

Het stappenplan............................................................................................................................. 48 

Indirecte Werving ........................................................................................................................... 50 

Arbeidsvoorwaarden & Onboarding .............................................................................................. 50 

Inhuur ..................................................................................................................................................... 51 

Kleine verbeteringen, groot effect.................................................................................................. 52 

Onboarding ............................................................................................................................................ 54 

Nawoord - bedankt en graag tot volgend jaar! ...................................................................................... 55 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 56 

Bijlage 1: Interviews met vacaturehouders .................................................................................... 56 

Bijlage 2: Gestructureerde interviews – (digitaal) .......................................................................... 58 

Bijlage 3: Proces ............................................................................................................................ 60 

Bijlage 4: KPI’s............................................................................................................................... 61 

Bijlage 5: Onboarding .................................................................................................................... 62 

 



       
 

5 
 

Jouw huidige situatie  
 

Vertrekpunt (vul hier jouw begindatum in)  
Het vertrekpunt; Begin met een beschrijving van jouw huidige situatie. Let hierbij op alle zaken die 
goed gaan maar ook op zaken die minder goed gaan. Je kunt in deze fase, indien je dit plan voor 
management en directie wil gebruiken, eventuele pijnpunten extra benadrukken. Zoals: op welke 
knop moet jij drukken bij management en directie om urgentie voor recruitment te creëren? Is dat 
de knop kwaliteit, geld, continuïteit van de business of een heel andere knop?  

Interne organisatie 

 

Klik hier om naar de YouTube video te gaan  

Bijlage 1. Interviews met vacaturehouders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ksssnPI6wAQ
https://www.youtube.com/embed/ksssnPI6wAQ?feature=oembed
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Proces & Onboarding 
  

 

Klik hier  om naar de YouTube video te gaan  

Referral 
Referral (via-via werving) is een zeer belangrijk middel om in te zetten bij de werving van nieuwe 
medewerkers. Heb je op dit moment een referral-programma? Zo ja, hoe ziet dit programma eruit en 
wat valt je op?  

• Dragen medewerkers al kandidaten voor een vacature aan en zo ja met welke reden? 
(Bijvoorbeeld: een beloning bij plaatsing van de aangedragen kandidaat) 

• Wordt het de medewerkers gemakkelijk gemaakt om nieuwe mensen aan te dragen en 
wordt er snel opgevolgd?  

• Weet je welke medewerkers iemand aandragen en wat de kwaliteit van de aangedragen 
kandidaten is? 

• Hoe ziet het referral-beleid eruit? 

• Hoe ziet de beloning eruit?  

• Hoe ziet de tijdlijn van belonen eruit?  

• Enzovoorts 

Na het beantwoorden van bovenstaande vragen heb je een goede nulmeting, bekeken vanuit jouw 

eigen waarneming. Referral is dus werven via eigen medewerkers. Om dit te activeren vraag je de 

medewerkers waardoor zij gemotiveerd raken om iemand aan te dragen. Een aanname is vaak dat 

men warmloopt voor een beloning in de vorm van een geldsom, maar dit is niet altijd waar. Zeker 

niet in sociaal maatschappelijke organisaties. Ik raad je daarom aan om een goede doorsnede te 

maken van de organisatie. Dit kun je doen door middel van het random interviewen van 

medewerkers, face to face en/of door vragen te stellen aan de gehele organisatie via een enquête. In 

mijn optiek versterken de twee manieren van onderzoek elkaar.  

Heb je al een referral-programma en zijn er eerder mensen aangedragen? Zorg er dan voor dat je die 

medewerkers interviewt, zowel de aangedragen medewerkers als de collega’s die iemand hebben 

aangedragen. Het is belangrijk om te weten hoe deze mensen zijn behandeld en waarom ze iemand 

hebben aangedragen. Hoe meer mensen je kunt bevragen hoe beter. Mocht dit niet lukken binnen 

de tijd die je hebt, dan raad ik je aan om van elke groep (aangedragen kandidaten die medewerkers 

zijn geworden, medewerkers die hebben aangedragen, en medewerkers die nooit hebben 

aangedragen) minimaal 10 mensen te spreken/interviewen.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rLbSBN0Ku0w
https://www.youtube.com/embed/rLbSBN0Ku0w?feature=oembed
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Systemen  

De backbone ofwel ruggengraat van recruitment is een systeem. Zonder dat systeem kun je je 

sollicitanten niet beheren, monitoren en volgen en ben je onnodig veel tijd kwijt aan administratieve 

(handmatige) handelingen. Daarnaast maakt dit systeem het eenvoudiger om de AVG te handhaven 

en jouw vacaturehouders te voorzien van een gemakkelijke manier voor het beoordelen van cv’s en 

het doorlopen van het wervingsproces.  

Door het toepassen van het systeem maak je het kandidaten veel makkelijker en laagdrempeliger om 

hun cv achter te laten, mits goed gekoppeld aan de website.  

Mocht je nog niet met een systeem werken, geef ik je onderstaand een aantal redenen om wel direct 

met een systeem ofwel ATS (Applicant Tracking System) aan de slag te gaan. 

Een ATS helpt je bij: 

• Het doormeten van KPI’s zoals doorlooptijden, conversie, kwaliteit van aannames, en allerlei 
andere processtappen waarop gestuurd kan worden om recruitment te verbeteren; 

• Het uitdraaien van managementrapportages en hierop kunnen sturen; 

• Het kunnen zien waar welke kandidaten vandaan komen zodat je deze gericht(er) kunt 
benaderen; 

• Poolbeheer; in een krappe markt - overigens ook in een minder krappe markt - is het 
belangrijk om met kandidatenpools te werken zodat er vanuit recruitment actief en snel 
aangeboden kan worden op vacatures en je deze doelgroepen kunt blijven benaderen om in 
jouw netwerk te houden; 

• Het volgen van een kandidaat in het proces; 

• Het automatiseren van het plaatsen van vacatures; 

• Het verbeteren van de candidate-experience: automatisch inplannen van contactmomenten; 

• Veel processtappen sneller, prettiger en efficiënter te laten verlopen. 

Daarnaast helpt een ATS de vacaturehouder om gemakkelijk cv’s te kunnen beoordelen en terug te 
sturen naar de recruiter. Hieraan kan, zelfs bij de meer geavanceerde ATS, een herinnering 
gekoppeld worden. Dit ontlast de recruiter in zijn werkzaamheden, verkort doorlooptijden en 
herinnert de hiring-manager dat recruitment urgentie moet krijgen. 

Wat voor systeem gebruik je nu en welke beperkingen kent dit systeem? En als je geen systeem 
gebruikt, wat zijn de zaken waar je tegenaan loopt? Schrijf alles op wat naar jouw mening jouw werk 
bemoeilijkt. Een aantal zaken om mee te nemen in het onderzoek zijn: 

• Kun je kandidatenpools aanmaken en geautomatiseerd contact onderhouden met deze 
kandidaten? Kun je goed searchen in je kandidatenpools?; 

• Is de methode waarop je nu kandidaten ontvangt AVG oké? (Het ontvangen van cv’s in 
mailboxen is bijvoorbeeld niet persé een probleem zolang je ze maar binnen een x-termijn 
verwijdert en dit vooraf afspreekt met de kandidaat. Dit betekent dat ook jouw 
vacaturehouders deze cv’s moeten verwijderen); 

• Is jouw huidige methode kandidaat-vriendelijk en laagdrempelig ingericht?;  

• Stelt jouw huidige methode je in de gelegenheid om KPI’s door te meten?; 

• Is jouw huidige methode vriendelijk voor recruiter en vacaturehouder en gemakkelijk in 
gebruik?; 

• Zijn er voldoende rapportagemogelijkheden? 

Loop eens vanaf het sollicitatieformulier de gehele sollicitatieprocedure door om te zien waar een 
kandidaat mogelijk tegenaan loopt. Schrijf deze bevindingen op!  
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Budget en kosten 
Waar gaan de meeste kosten in zitten? Later bij de cijfers zoomen we hier verder op in, maar wellicht 
weet je nu al dat er bijvoorbeeld geen continuïteit van de dienstverlening van jouw organisatie naar 
externe klanten is doordat er teveel vacatures open staan en er geen medewerkers zijn om het werk 
te doen. Dit kost jouw organisatie indirect veel geld. Of wellicht zijn er teamleden die teveel 
overwerken omdat je geen mensen kunt vinden, enzovoorts.  
 
Is er (voldoende) recruitmentbudget? Kun je met het budget doen wat je denkt dat je moet doen? 
Ligt recruitmentbudget centraal bij de afdeling HR of moet je recruitmentbudget bij de 
vacaturehouders vragen? 
Schrijf al je bevindingen op!  
 

Strategie 
Beantwoord onderstaande vragen om meer inzicht te krijgen in de langetermijnvisie van jouw 
organisatie en de manier waarop recruitment daarop moet aansluiten:  

• Heeft de organisatie een strategie om gericht mensen te werven en zijn hiervoor middelen 
beschikbaar? 

• Weet de organisatie wat de kwaliteit is van de mensen die ze binnenhaalt? 

• Weet de organisatie wat de beste manier is om mensen binnen te halen? 

• Is er een bedrijfsstrategie? 

• Is er een HR-strategie waarin instroom is meegenomen?  

• Is er een strategische personeelsplanning?* Hier moet jouw recruitmentplan op aanhaken. 
*Strategische Personeelsplanning (SPP) Is een HR-activiteit waar HR-advies verantwoordelijk 
voor is. 

Externe inhuur 
Externe inhuur is erg belangrijk. Helaas vergeten we dit vaak. Externen zijn medewerkers én 
ambassadeurs waar een en ander vaak slecht voor geregeld is. In tijden van schaarste wordt nogal 
eens gebruikgemaakt van externe inhuur voor het vervullen van vaste plekken, waar deze inhuur 
eigenlijk niet voor bedoeld is. Op inhuur kun je vaak heel veel kosten besparen. We gaan kijken of dit 
in jouw organisatie ook het geval is. Ligt inhuur bij jouw organisatie op een andere afdeling, dan 
adviseer ik je om dit mee te nemen in de organisatiescan.  
Hoe is jouw externe inhuur nu weggezet? Ligt dit bij inkoop en is er regie of bepaalt het 
lijnmanagement wie wordt ingehuurd? Heb je inhuur op strategische posities, zoals managers en 
directeuren? Dit kan een enorm bedrijfsrisico vormen. Ook teams die voor een groot gedeelte 
bestaan uit inhuur, vormen een bedrijfsrisico. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als deze mensen 
van de een op de andere dag weg zijn? (Dat risico loop je altijd met inhuur). 

Het checken van tarieven en nog een aantal andere zaken pakken we in het volgende hoofdstuk 
verder op. Voor nu schrijf je op basis van genoemde punten op wat jou opvalt:  

• Heb je inhuur op strategische posities?  

• Welke afdeling is nu verantwoordelijk voor inhuur? Inkoop, HR of een andere afdeling? 

• Hoe worden inhuurmedewerkers gecontracteerd? 

• Hoe verloopt het proces (zoals aanvragen faciliteiten voor inhuur, overeenkomsten, 
facturatie, etc). Wat voor problemen ondervindt men hier of wat is juist goed geregeld? 

• Hoe lang is de gemiddelde inhuurperiode? (Wet DBA)  

• Worden er überhaupt weleens ingehuurde medewerkers in dienst genomen?  
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Populatie te werven profielen 
Wat voor soort profielen zoek je het meest en hoe beweegt deze populatie zich? Zet dit uiteen. Zoek 
je met name junioren of eerder senioren? Hoe werf je die nu? Wat kan hierin beter en wat gaat al 
goed? Zijn jouw salarissen marktconform (dit kun je benchmarken)? 
Beantwoord deze vragen om urgentie voor recruitment te benadrukken en onderbouw ze het liefst 
met feiten en cijfers. Probeer daarnaast zoveel mogelijk arbeidsmarktdata te verzamelen over jouw 
doelgroep!  

Wet- en regelgeving/beleid  
Ook dit is een belangrijk onderwerp om bij stil te staan, want meer dan eens wordt in 
selectiegesprekken gevraagd naar zaken die niet zijn toegestaan, zoals: ben je ziek geweest? Heb je 
een kinderwens? Tevens, krijg je door het aandragen van onrechtmatigheden op het gebied van wet- 
en regelgeving, aangezien hier bedrijfsrisico’s aan vastzitten, management en directie in de 
luisterstand. Ik raad je aan om onderstaande vragen nauwkeurig door te meten, te beantwoorden en 
jouw bevindingen hierover te noteren.   

• Wat zie je in jouw recruitmentsysteem gebeuren op het gebied van wet- en regelgeving, 
zoals  het uitvragen van referenties zonder toestemming, het stellen van vragen die niet 
toegestaan zijn tijdens sollicitatiegesprekken, enzovoorts? Zijn vacaturehouders van deze 
wet- en regelgeving op de hoogte? 

• Wat gebeurt er op het gebied van inhuur met betrekking tot wet- en regelgeving, zoals de 
wet DBA, de duur van inhuur (in principe niet langer dan 2 jaar), en manier waarop inhuur 
behandeld wordt (bestaan er duidelijk andere processen voor inhuur dan voor vast 
personeel, denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van kerstpakketten)?   

• Bestaat er intern beleid voor wat betreft interne sollicitaties en externe sollicitaties en hoe 
ziet dit beleid eruit?  

• Wordt er discriminatievrij geselecteerd?  

Arbeidsmarktcommunicatie (AMC) & werkgeversmerk 
Wat zie je gebeuren op het gebied van AMC en het werkgeversmerk? Schrijf op!  

• De inzet van social media; hoe wordt social media ingezet? 

• De bekendheid van jouw werkgeversmerk; hoe bekend ben je bij jouw potentiële 
werknemers? 

• Check de reis van de sollicitant (de manier waarop de sollicitant door de website moet om te 
kunnen solliciteren) door de vacature op de website zelf door te lopen (is dit gemakkelijk en 
laagdrempelig?). 

• Wat voor uitstraling heeft de website en geef je voldoende informatie in de vacature? 

• Trekt de vacaturetekst op de website kandidaten aan die in de toekomst nodig zijn? 

• Uitzetten vacatures; tekst en beeld, hoe ziet dit er nu uit en past het bij de doelgroep? 

De achterdeur dichthouden - Uitstroom 
Hoeveel medewerkers vertrekken jaarlijks en waarom? We duiken straks dieper in de cijfers maar als 

je hier al iets over weet, noteer het alvast.  

Als de achterdeur openstaat, waardoor jouw medewerkers weglopen, moet je eerst een ander 

probleem oplossen alvorens in te zetten op het professionaliseren van jouw werving.  
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Conclusie  
Als je alle voorgaande stappen hebt doorlopen, heb je nu de huidige situatie met betrekking tot een 

aantal belangrijke elementen binnen jouw recruitment goed in kaart. De conclusies die je hebt 

getrokken heb je opgeschreven. Deze kun je onder andere gebruiken in de onderbouwing bij het 

aanvragen van budget of creëren van urgentie. Deze huidige situatie ga je straks afzetten tegen de 

gewenste situatie, waardoor je het gat dat je moet overbruggen om bij jouw geprofessionaliseerde 

recruitment te komen inzichtelijk krijgt. Voordat we dit doen, brengen we eerst nog een aantal cijfers 

in kaart om jouw huidige situatie nog duidelijker te schetsen!  

 




