
 

Type OMSCHRIJVING (niet uitputtend) GAINS PAINS 

Recruitment  
als marketing 

proces 

 ● Recruitment als een 
strategische activiteit 

 ● Visie op arbeidsmarkt en 
concurrentieel 
werkgeverskracht zijn de 
triggers voor talent 
acquisitie 

 ● Toekomstige schaarste en 
overvloed als trigger van 
het talent acquisitie proces 

 ● Inzicht in de sterktes en 
zwaktes tov de concurrent 

 ● Persona’s staan centraal in 
de acquisitie 

 ● Content is afgestemd op de 
verschillende fases van de 
candidate journey 

 ● Psychometrische tooling zit 
integraal verweven in alle 
onderdelen van het 
acquisitie en hire proces 

 

Structureel kunnen 
aantrekken van 
toptalent (>5% van alle 
hires) 
 
Organisatie innoveert 
sneller, organiseert zich 
efficienter en maakt tot 
20% meer winst. 
 
De organisatie trekt 
steeds betere collega’s 
aan. 

Hoe bepalen we 
of nieuwe techno-
tools valide 
resultaten 
opleveren? 
 
Hoe concurreren 
we met andere 
relevante 
werkgevers om de 
beste mensen aan 
boord te krijgen? 

Recruitment 
als 

zelfstandig 
en 

professioneel 
HR-proces 

 ● EVP (of waarde propositie) 
is ontwikkeld en wordt 
ingezet bij de acquisitie en 
de branding 

 ● Tbv frequent voorkomende 
vacatures worden 
doelgroepen in kaart 
gebracht en beschreven 

 ● Dashboard om het eigen 
proces te kunnen 
monitoren 

 ● Personeelsplanning en 
vacatures als trigger van 
het recruitment proces 

 ● Psychometrische tooling 
tbv het hire proces 

 ● Content is vooral 
afgestemd op 
naamsbekendheid, 
vacatures en carrieres. 

 

Nemen incidenteel 
toptalent aan.  
 
Candidate experience is  
op orde. 
 
Kunnen bijna alle 
vacatures invullen 

Nemen bij 
schaarste even 
goede 
(gekwalificeerde) 
medewerkers aan 
dan ze reeds in 
dienst hebben: 
overall kwaliteit 
stijgt niet. 
 

Old school 
recruitment  

 ● Recruitment als deelproces 
van HRM 

 ● Vacature als trigger van het 
recruitment proces 

 ● Psychometrische tooling 
wordt ad hoc en achteraf 
ingezet 

 

Bij ruim aanbod snel en 
goedkoop een goede 
kandidaat kunnen 
aannemen.  

Bij schaarste zijn 
gevaarlijk veel 
vacatures niet 
invulbaar. 
 
Nemen bij 
schaarste minder 
goede 
(gekwalificeerde) 
medewerkers aan 
dan ze reeds in 
dienst hebben: 
overall kwaliteit 
daalt. 

 


