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Presentatienotities
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Eigen instroom verbeteren

5

● #1: Het doel van jullie deelname vandaag?
● #2: Jullie verwachtingen van deze sessie?

Employer Branding - NewBrix - 2022

Presenter-notities
Presentatienotities
Voordat we van start gaan even polsen wat jullie verwachtingen van vandaag zijn. (tour de table)



Inhoudstafel
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● Inleiding 
● Digitale Weetjes
● Awareness

- Employer Branding Stappenplan

● Interest
- Job pagina

- Wervend vacatures schrijven

- SEO

- Meten is weten - Analytics

● Select
- Selectieproces

- Interviewproces

Employer Branding - NewBrix - 2022

Presenter-notities
Presentatienotities
Voordat we van start gaan even polsen wat jullie verwachtingen van vandaag zijn. (tour de table)



HR 1992

Wachten & selecteren

Employer Branding - NewBrix - 2022



HR 1992

Wachten & selecteren



HR 2000

Wachten & selecteren



HR 2000

Wachten & selecteren



HR 2022

Wachten & selecteren



Waar lopen bedrijven tegenaan? 

Kandidaten haken plots af Te weinig sollicitanten Te afhankelijk van externe partners



De kandidaat
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De kandidaat is baas.

Je wordt continu beoordeeld.

Je wordt continu beoordeeld.

Employer Branding - NewBrix - 2022

Super kwaliteitBeste service

Presenter-notities
Presentatienotities
• Voldoende keuze. • Eerst informeren, dan solliciteren.• Gebruiksgemak zorgt dat we kopen.• Openheid en transparantie is de norm.• Like it or not, ervaringen worden gedeeld.



Mr. & Mrs. Candidate 2022
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Ontdekken & selecteren 

Overwegen 
& 

Solliciteren

Referral
Social
Google
Website
Reviews
….

Cultural fit
Work/life
Reistijd
Loon
Team
Strategie
...



Er zijn ook kansen 

16Employer Branding - NewBrix - 2022

Inzichten dankzij data.
Meten is weten. 

HR Tech & digitalisering. Doen, meten, bijsturen. 



DIGITALE
WEETJES



Digitale Weetjes

Trends

97%
Van alle internetgebruikers in België 
zoekt via Google.

83%
Van alle internetgebruikers in België zoekt via
Google naar een job.

Trend 02: Jobs & Google

Trend 01: Google



Digitale Weetjes

Trends

Trend 04: Jobs & Google

Trend 03: SEA - SEO

89%
Klikt enkel op organische links.

79%
Jobzoekers zoeken naar meer informatie 
op sociale media.



Digitale Weetjes

Trends

Trend 06 : Social media als informatiekanaal

Trend 05: Mobile first
66%
Van alle internetgebruikers 
in België surft mobiel.

99%
Beslist binnen de 8 seconden om verder te lezen.



VAN KANDIDAAT NAAR 
COLLEGA



Ken je kandidaat! 

Waarom jouw bedrijf? 

Wat is jouw verhaal? 

Je ambassadeurs

Wervende vacatures 

One stop shop 
Careersite 

Zélf talent aanwerven



Employer Branding/ 
Recruitment Marketing

Job pagina/ 
vacatures

Recruitment

Presenter-notities
Presentatienotities
In een eerste fase gaat het om het creëeren van awareness; rond een bepaalde rol, rond je organisatie etc. In een volgende stap wek je de interesse op van potentiële kandidaten om effectief te solliciteren, dmv creatieve vacatures & een wervende jobsite, om vervolgens de goede kandidaten te selecteren.



AWARENESS -
EMPLOYER BRANDING



Presenter-notities
Presentatienotities
In een eerste fase gaat het om het creëeren van awareness; rond een bepaalde rol, rond je organisatie etc. In een volgende stap wek je de interesse op van potentiële kandidaten om effectief te solliciteren, dmv creatieve vacatures & een wervende jobsite, om vervolgens de goede kandidaten te selecteren.



Definitie - Employer Brand
- Minchington, 2014
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“Het imago van de organisatie als een ‘great place to 
work’ in de hoofden van huidige medewerkers en 
relevante stakeholders op de externe markt (bv. 
actieve en passieve werkzoekenden, klanten).”

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Definitie - Employer Branding
- (Waasdorp et al., 2012)
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“Een authentieke en onderscheidende 
voorkeurspositie als werkgever verkrijgen en 
behouden in de mindset van (potentiële) 
medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het 
aantrekken en het behouden van de juiste 
medewerkers.”

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



STAP 1: 
Het wervingsplan



Stap 1: het wervingsplan
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Welke vacatures dienen er geworven te worden?

Welke vacatures verwacht je bij uitbreiding?
Welke vacatures verwacht je ter vervanging?
Welke nieuwe vacatures verwacht je te krijgen? 

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Stap 1: het wervingsplan
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SMART-doelstellingen

Specific
Measurable 
Achievable
Realistic
Timebound

#Aanwervingen in Q4 - 2022
Netto groei van organisatie
…

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



STAP 2: 
Wie is je doelgroep?



Stap 2: wie is je doelgroep?

32

Wat karakteriseert hen?

• Type persoon/ persoonlijkheid
• Motivatie/ beweegredenen
• Waarden & normen/ cultuur
• Carrière droom

Actief werkzoekend vs. passief werkzoekend vs. latent werkzoekend

Presenter-notities
Presentatienotities
De war on talent woedt nog steeds ferm. Kandidaten gaan niet meer zelf op zoek, maar staan aan het roer van het proces. Als werkgever moet je de kandidaat overtuigen van jouw meerwaarde in diens carrière & niet omgekeerd. Door een doeltreffende mix van een vlot recruitmentproces & doelgerichte recruitment marketing, spring je in het oog van jouw ideale kandidaat



33

DOELGROEP
Actief werkzoekend vs. passief werkzoekend vs. latent werkzoekend

Presenter-notities
Presentatienotities
De war on talent woedt nog steeds ferm. Kandidaten gaan niet meer zelf op zoek, maar staan aan het roer van het proces. Als werkgever moet je de kandidaat overtuigen van jouw meerwaarde in diens carrière & niet omgekeerd. Door een doeltreffende mix van een vlot recruitmentproces & doelgerichte recruitment marketing, spring je in het oog van jouw ideale kandidaat



Template



STAP 3: wat is je 
boodschap - EVP?



An EVP is the promise you 
make as an employer to your 
employees in return for their 
commitment. This promise 
entails the sum of all the 

benefits and rewards
employees receive from the 
organization they work for.

AIHR
An EVP is a compelling
answer to the question: 

why should I work for your 
company instead of

somewhere else? 

Talentyft

Stap 3: wat is de boodschap - EVP?

Wat? 



Stap 3: wat is de boodschap - EVP

Waarom?

• Betere candidate journey 
• Efficiënte recruitment funnel 
• Verhoogde conversie van vacature tot starter

→ Juiste kandidaten aantrekken
→ ‘Foute’ sollicitanten vermijden

• Gedeelde (intern + extern) bedrijfscultuur
• Hoger engagement & retentie 



Stap 3: wat is de boodschap - EVP?

❌
Unique Selling Point ≠ Employer Value 
Proposition

“Beste PHP-programmeur, kom je bij ons werken, want  ons 
bedrijf is gespecialiseerd in high-end recruitment websites.”

→ Sollicitant vraagt zich af: what’s in it for me?

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Stap 3: wat is de boodschap - EVP?

✅ Unique Selling Point ≠ Employer Value 
Proposition

“Beste PHP-programmeur, kom je bij ons werken. Want 
bij ons bedrijf maak je deel uit van een groep 

gepassioneerde ontwikkelaars die high- end recruitment 
websites ontwikkelen voor de snelst groeiende bedrijven  

in België. Een bedrijf waar jouw persoonlijke ontwikkeling 
centraal staat.”

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Stap 3: wat is de boodschap - EVP?

Maak het zo specifiek mogelijk voor je doelgroep 

Vb: startend elektromonteur
“De vacature waar je het meeste zal leren van elektro in de komende 24 maanden.”

Vb: ervaren elektromonteur
“Werken op de mooiste projecten die je zelf kiest.”

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Bedrijf

Organisatie-
structuur

Merkbekendheid

Voordelen

Bovengemiddelde 
betaler

Vakantiedagen

Leiderschap

Visie

Strategie 

Groei 

Op- & begeleiding 

Persoonlijke 
ontwikkeling

EVP 
Building blocks

Presenter-notities
Presentatienotities
ErkenningWaarderingloonCultureTeamwerkDiversiteitflexibiliteitLeiderschapVisieStrategieGroeiPersoonlijke groeiopleidingen



EVP 
Building Blocks 

Erkenning

Waardering 

Comp & Ben

Cultuur

Team

Diversiteit 

Werkomstandigheden

Flexibele werktijden 

Internationale 
mogelijkheden 

Presenter-notities
Presentatienotities
ErkenningWaarderingloonCultureTeamwerkDiversiteitflexibiliteitLeiderschapVisieStrategieGroeiPersoonlijke groeiopleidingen



Stap 3: wat is de boodschap - EVP?

5 criteria voor succes

1) Waar
2) Houdbaar
3) Aantrekkelijk
4) Onderscheidend
5) Geloofwaardig

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



STAP 4: communicatie 



De juiste boodschap, 
waar je kandidaat is.



De juiste boodschap, waar je kandidaat is

Juiste 
moment

Juiste 
plaats

Sleutel
boodschap

Presenter-notities
Presentatienotities
Wanneer je EVP helder is, is het belangrijk om op de kanalen aanwezig te zijn waar jouw doelgroep aanwezig, op het juiste moment met de juiste boodschap



Google

Social media

Referrals
Job boards

Beurzen

Eigen website

Events

Organisatie

Presenter-notities
Presentatienotities
Je kandidaat komt via heel wat verschillende kanalen met jouw organisatie in contact. Via deze kanalen vormen ze zich al een eerste beeld van de organisatie en wie je bent als werkgever. Wanneer ze getriggered zijn, komen ze op jouw job pagina terecht.



Een  doelgerichte combinatie van online & offline boodschappen 
waarmee je kandidaten bereikt, overtuigt je te overwegen als potentiële 

werkgever of te solliciteren op je vacatures.

Communicatie
Wat?

Presenter-notities
Presentatienotities
An sich niet zo makkelijk een online definitie te vinden.Eigen aanzet...



Communicatie
Wat? – Stappenplan

Stap 1  Formuleer duidelijke doelstellingen 

Stap 2 Beslis over de juiste kanalen

Stap 3 Maak een relevante content kalender

Stap 4 Content creatie

Stap 5 Uitvoering & opvolging

Presenter-notities
Presentatienotities
An sich niet zo makkelijk een online definitie te vinden.Eigen aanzet...



Communicatie
Stap 1 - formuleren van duidelijke doelstellingen 

Wat beloof je aan kandidaten? 

• Quote
• Omschrijving 

• Building Blocks

Bepaal duidelijke doelstellingen op basis van je recruitment plan 

Vertrek vanuit de doelgroep

• Wie willen we bereiken?
• Wat vinden zij belangrijk?

• Hoe kunnen we hen bereiken?

Presenter-notities
Presentatienotities
An sich niet zo makkelijk een online definitie te vinden.Eigen aanzet...



Communicatie 
STAP 2 - Kanalen

• Waar is je kandidaat aanwezig?
• Welke leeftijdsgroepen wil je bereiken? 
• Influencers? 



Communicatie 
STAP 2 - Kanalen - Communicatie 

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Communicatie 
STAP 2 - Communicatie 



Communicatie

Stap 2: kanalen - TikTok

• Wereldwijd + 1 miljard gebruikers – quasi 100% mobile
• Zeer jonge doelgroep (20j -24j)

→ “Gen Z’s LinkedIn”
• Stijgt vandaag bij 25j - 29j
• Vooral populair bij vrouwen
• Groei van educationele content (#LearnOnTikTok)
• Minder concurrentie van andere recruiters 
• Ideaal om jobs, medewerkers & “werken bij”

dynamisch in de kijker te zetten
• Maak gebruik van # (#jobsearch, #careeropportunities..)
• Maak gebruik van video’s (viral song/ dance move)
• Mogelijkheid tot paid ads

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Communicatie

Stap 2: kanalen - Facebook

• Wereldwijd 10,3 miljoen gebruikers
• “Hoe ouder de doelgroep, hoe belangrijker 

Facebook is voor die groep” 
• Jongvolwassenen zijn hier steeds minder te 

vinden
• Voor iedereen
• Mogelijkheid tot paid ads

- Minder targeting opties

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Communicatie

Stap 2: kanalen - Instagram

• Wereldwijd 1,074 miljard gebruikers
• Jongeren en jongvolwassenen 
• Zeer veel influencers
• Mogelijkheid tot paid ads (ism Facebook)
• Toon je cultuur

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Communicatie

Stap 2: kanalen - Twitter

• Wereldwijd 1,3 miljard gebruikers
• Millennials (20-40 jaar)
• Sterke emotionele band met medium
• Inhaken op actualiteit

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Communicatie
Stap 2:  kanalen - LinkedIn

• Wereldwijd 700 miljoen gebruikers
• Gericht op het bedrijfsleven
• Werkende  demografie
• Mogelijkheid tot paid ads

- Zeer specifieke targeting
• Duur medium
• Toon je expertise

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Communicatie
Stap 2:  kanalen - Reddit

• 52 miljoen dagelijkse actieve gebruikers – 72% 
mobile

• “Dive into everything”
• Alle leeftijdscategorieën
• Enorme rijkdom aan informatie over kandidaten
• Geen direct recruitment toegelaten
• Ideaal om eigen medewerkers in de kijker te 

zetten in doelgroepen

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



JOBBEURS

WERKEN BIJ 
WERF 

FACEBOOK - VOLGEN  

SOLLICITEREN

SELECTIE & INTERVIEW

WELKOM !

MEDESTUDENT - WERKNEMER

VACATURE 

Pieter - °1988
Bachelor  Bouwkunde 



Communicatie 
STAP 3 - Communicatie 

• Maak een sterke content kalender op basis van diverse topics 
• Niet enkel jobs
• Geef doelgroepen een reden je te volgen! 
• Hergebruik
• In lijn met je bedrijf & uitstraling
• Typisch, niet per sé uniek.



Communicatie 
STAP 2 - Communicatie 



Communicatie 
STAP 3 – It’s already happening

Wat zijn typische events, gebeurtenissen die 
regelmatig/jaarlijks terugkomen?



Communicatie 
STAP 3 – Producten en diensten

Welke aspecten van het bedrijf kunnen in de kijker worden geplaatst? 
Projecten, klanten, machines, ….



Communicatie 
STAP 3 – EVP

Welke elementen uit je EVP kan je in de kijker zetten ? Denk aan alle 
componenten van je EVP ifv je doelgroepen..



Communicatie 
STAP 3 – Wist je dat?

Wist je dat? Vertel over weetjes over je bedrijf, locatie, visie, medewerkers, ….



Communicatie 
STAP 3 – Jobs & medewerkers

Over welke jobs & medewerkers kan je content delen? 



Communicatie 
STAP 3 – Top topical

Welke top topical topics kan je linken aan je activiteit waarover je kan 
vertellen? 



Communicatie 
STAP 4 – Content Creëren

• Employee Generated Content 
• Storytelling
• Video 
• In lijn met je bedrijfspolicy
• Goede afspraken maken goede vrienden
• Just do it! Het moet niet perfect zijn.



Communicatie 
STAP 5 planning en opvolging



Communicatie 
STAP 5 planning en opvolging

Visibiliteit Conversie Resultaten

● CTR’s
● Downloads
● Sign Up
● CV’s
● Solliciteer nu 
● ...

● Volgers
● Impressies
● Views 
● Shares
● ...

● Sollicitaties
● Geschikte 

kandidaten
● Interviews
● Voorstellen
● Aanwervingen
● ….

Meet & analyseer: 
• Gebruik UTM codes
• Check je dashboard 



Communicatie 
STAP 5 – Planning en opvolging

• Urchin Tracking Module 
• Informatie wordt opgeslagen in Google Analytics
• Zo weet je heel eenvoudig de herkomst van het verkeer en de specifieke 

campagne
• utm_source: social, google, referral
• utm_medium: email, cost-per-click, facebook, twitter, Instagram
• utm_campaign: Vacature titel, schoolverlater



Communicatie 
STAP 5 – Planning en opvolging

• URL: https://werkenbijkeppelseghers.com/nl-BE/vacatures/Compensation-and-Benefits-Specialist

• Source: referral

• Medium: facebook

• Campaign: comp&ben

UTM code

https://werkenbijkeppelseghers.com/nl-be/vacatures/compensation-and-benefits-
specialist?&utm_source=referral&utm_medium=facebook&utm_campaign=comp&ben

Bitly code 

https://bit.ly/3HzNjWv

https://werkenbijkeppelseghers.com/nl-be/vacatures/compensation-and-benefits-specialist?&utm_source=referral&utm_medium=facebook&utm_campaign=comp&ben


Je medewerkers, je levend bewijs.
Ambassadeurs.



Je medewerkers, je levend bewijs.

Employer Branding - NewBrix - 2022



Wat?

Op diverse manieren het actief betrekken van medewerkers 
doorheen de ganse recruitment funnel zodat zij bijdragen 
aan het begrijpen van de werkgeversidentiteit, creëren van 

relevante content en verhalen en het aantrekken en 
onboarden van medewerkers.



Waarom?
• Kandidaten gaan sowieso op zoek naar informatie over je bedrijf
• Geloofwaardiger 
• Kwalitatievere instroom 
• Je staat er niet alleen voor 



Meer dan liken & sharen

Employer Branding - NewBrix - 2022



Start
• Waarom zouden ze je aanbevelen? 
• Waarover willen ze communiceren? 
• Op welke manier willen medewerkers helpen? 



A goal without a plan = a plan without a goal



ATTRACT -
JOB PAGINA & VACATURES



Presenter-notities
Presentatienotities
In een eerste fase gaat het om het creëeren van awareness; rond een bepaalde rol, rond je organisatie etc. In een volgende stap wek je de interesse op van potentiële kandidaten om effectief te solliciteren, dmv creatieve vacatures & een wervende jobsite, om vervolgens de goede kandidaten te selecteren.



Het belang van een goede jobpagina

• Bereik de juiste doelgroep
• Informeren (vacatures, proces, testimonials, blogs…)
• Converteren
• Meten & verbeteren

Presenter-notities
Presentatienotities
Een goede jobsite heeft heel wat voordelen. Wanneer je jouw ideale kandidaat in het hoofd houdt voor het opstellen van jouw jobsite. Denk hierbij na - stel dat jij zou solliciteren, wat voor informatie zou je willen terugvinden? Hoe beter jouw jobsite is opgesteld, hoe beter de doelgroep die je kan bereiken, omdat jouw site zal aanspreken bij de mensen die jij wilt aantrekken. Het doel is voornamelijk informeren, zorg er dus voor dat de sollicitant voldoende informatie kan terugvinden; de openstaande vacatures, hoe het soll proces er zal uiztzien, verhalen van enkele potentiele collega’s - storytelling, een verhaal waar mensen zich in zullen herkennen spreekt altijd aan.Alles op jouw website moet leiden tot één helder doel: mensen laten solliciteren. Je volledige website moet hier dus op zich ingericht: voldoende CTA’s, zo drempelverlagend mogelijk mensen laten solliciteren. Wanneer je vb altijd héél véél sollicitanten hebt, kan je job site er voor zijn ingericht om een eerste selectie te maken, is hier niet het geval, dus mensen leiden tot solliciteren. Belangrijk om ook het gedrag op jouw site te meten: wat doen ze online, waar klikken ze door, waar haken ze af?�



Voordelen van een goede job site

• Hogere conversie →lagere aanwervingskost
• Betere aanwervingen
• Krachtigere Employer Brand 
• Betere candidate experience/ journey

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



EVEN BRAINSTORMEN



Presenter-notities
Presentatienotities
Wat vinden jullie van deze job pagina? Wat is goed/ minder goed?Goed�







Converterende job pagina

89

11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL

2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



Converterende job pagina

90

11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



1. Herkenbare URL

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



1. Herkenbare URL

Niet iedereen heeft een eigen 
jobpagina

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



1. Herkenbare URL

Waarom?

Herkenbaarheid = vertrouwen bij kandidaat

Makkelijker weer te geven & terug te vinden in het Google zoeknetwerk

Maakt meten van online gedrag bezoekers mogelijk 

Presenter-notities
Presentatienotities
1. Maak een aparte pagina op uw site die u bestemt voor informatie over werken in uw bedrijf, inclusief uw vacatures. Geef deze een herkenbare URL, bijvoorbeeld: uwbedrijf.nl/werkenbij of uwbedrijf.nl/carrieres. Onder deze pagina kunt u dan meerdere subpagina’s plaatsen.Zorg ervoor dat deze ook makkelijk terug te vinden is. Dus niet alleen in je footer, maar in je menu! Algo doet het hier anders. Wat is hier goed/ slecht aan?→ Goed voor SEO, url weegt hoog door in indexering, dus makkelijk terug te vinden wanneer op data jobs wordt gezocht;�



Converterende job pagina
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11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL

2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina
3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



2.Verwijzing vanuit homepagina



2. Verwijzing vanuit homepagina

96

Vacatures?
Jobs?
Careers?

🤯🤯



2. Verwijzing vanuit homepagina

Keyword Zoekresultaten/maand

Jobs 10K-100K

Vacature 10K-100K

Career 1K-10K



2. Verwijzing vanuit homepagina

Waarom?

Kandidaat het zo gemakkelijk mogelijk maken

“Ze zoeken geen mensen vandaag, dat is jammer”



Converterende job pagina
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11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures
4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



3. Prominente link naar vacatures



3. Prominente link naar vacatures



3. Prominente link naar vacatures



3. Prominente link naar vacatures

Waarom?

Overzicht snel kwijt bij meerdere vacatures

Kandidaat klikt weg

Makkelijk te indexeren door scrapers als vb. Indeed



Converterende job pagina

104

11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, 
cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



4. Wervende & eerlijke informatie

105

1. Info over bedrijfsgrootte
2. Locatie
3. Beschrijving van werkzaamheden
4. Cultuur
5. Mensen die er werken



4. Wervende & eerlijke informatie



4. Wervende & eerlijke informatie

Waarom?

Vertrouwen opwekken bij kandidaat

Authenticiteit verkoopt (eigen foto’s vs. stock foto’s)

Houd het menselijk & toegankelijk



Converterende job pagina
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11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure
6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



Converterende job pagina
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11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure
6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



5.  Info over sollicitatieprocedure

Waarom?

Kandidaat weet wat te verwachten

Verlaagt drempel om te solliciteren

Houd het menselijk & toegankelijk



Converterende job pagina

111

11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord
7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



6. Medewerkers aan het woord  



6.  Medewerkers aan het woord

Waarom?

Toont onderscheidende karakter van jouw organisatie
Vb:  

- Medewerkers uit verschillende functies aan het woord
- Over functie laten praten
- Een dagje met elkaar laten meelopen

Kennismaken met toekomstige collega’s = drempelverlagend



Converterende job pagina

114

11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal
8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



7. Persoonlijk fotomateriaal



VS



7. Persoonlijk fotomateriaal



7.  Persoonlijk fotomateriaal

Waarom?

Geeft een menselijke identiteit: échte mensen en échte emoties

Stock beelden voelen zeer ‘geacteerd’ aan

Denk na over welk gevoel je wilt uitstralen

Authentieke beelden = authentiek bedrijf



Converterende job pagina

119

11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video
9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



8. Video



8. Video

Waarom?

De sollicitatie ratio is 34% hoger dan zonder.

In te zetten in alle fasen van de candidate journey

Zet je échte troeven als werkgever in de kijker



Converterende job pagina
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11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive
10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



9. Mobiel responsive

+50% solliciteert mobiel!



9. Mobiel responsief

Waarom?

Makkelijker te navigeren → lagere bounce rate

Betere bezoekerservaring

Google geeft prioriteit aan mobiel vriendelijke websites, in mobiele zoekresultaten.

Mensen gebruiken mobiele apparaten overal 

Je website ziet er goed uit en functioneert goed op elk apparaat.

Je bedrijf wordt als modern en relevant beschouwd.



Converterende job pagina
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11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf
11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



10. Wervende info over bedrijf

Waarom?



10. Wervende info over bedrijf

Waarom?

Wat zou je zelf willen terugvinden als kandidaat?

Wat is mijn EVP?

Verhogen van conversieratio 



Converterende job pagina
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11 Key Takeaways

1. Herkenbare URL
2. Duidelijke verwijzing vanuit homepagina

3. Prominente link naar vacatures

4. Wervende & eerlijke informatie (locatie, grootte, cultuur…)

5. Informatie over sollicitatieprocedure

6. Medewerkers aan het woord

7. Persoonlijk fotomateriaal

8. Video

9. Mobiel responsive

10.Wervende info over bedrijf

11.Maak solliciteren eenvoudig

Presenter-notities
Presentatienotities
Hogere conversie - ons meer werk geven om op te volgen ;-) Je zet ook zo een verhaal in de markt. Je creëert een journey: je schept een bepaald beeld online, op social media, en laat kandidaten deze beleving verder zetten wanneer ze op jouw pagina terechtkomen. Belangrijk dat dit een consistent verhaal is. Je maakt er een echte beleving van, dat LEIDT NAAR 1 CENTRAAL PUNT: jouw sollicitatieformulier. �



11. Maak solliciteren eenvoudig



VS



11. Maak solliciteren eenvoudig



11. Maak solliciteren eenvoudig

Waarom?

Hoe MOEILIJKER het invullen van de vacature, hoe EENVOUDIGER solliciteren 
moet zijn!

Kwalitatieve kandidaten niet verliezen door ‘bad timing’

Verhogen van conversieratio 



KEY Takeaways

• Zorg ervoor dat jobs gemakkelijk terug te vinden  zijn
• Heel wat vacatures? Groeperen! 
• Mensen kopen van mensen 
• Maak solliciteren zo eenvoudig mogelijk



Technische vereisten 

• Responsiviteit
• Snelheid 
• ATS-koppeling
• Goede navigatie



Aan de slag



Wervend vacature 
schrijven



Belang van wervende 
vacatures?You’ll never get a second chance to leave a first 

impression.



Wervend Schrijven

Wist je dat …

1 op 5 sollicitanten 

een vacaturetekst als onduidelijk ervaart?



Evolutie van het aantal vacatures in Vlaanderen



De kandidaat ontdekt & selecteert! 

● Social
● Google
● Website
● Reviews
● Glassdoor

• Social
• Google
• Website
• Reviews
• Glassdoor

What’s in it for me?
• Cultural fit
• Work/life
• Value Proposition
• Loon
• Strategie
• Afstand woon-werk
• ...

• Solliciteert



De kandidaat kiest!

141



Wervend schrijven: valkuilen

142

1. Vage container begrippen



Wervend schrijven: valkuilen
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1. Vage container begrippen



Wervend schrijven: valkuilen

1. Vage container begrippen



Wervend schrijven: valkuilen

2. Catch 22



Wervend schrijven: valkuilen

2. Catch 22



Wervend schrijven: valkuilen
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3. Jargon



Wervend schrijven: valkuilen

4. Functiebeschrijving i.p.v. Vacaturetekst



Wervend schrijven: valkuilen

4. Functiebeschrijving i.p.v. Vacaturetekst



Wervend schrijven: valkuilen

4. Functiebeschrijving i.p.v. Vacaturetekst



Wervend schrijven: valkuilen

4. Functiebeschrijving i.p.v. Vacaturetekst



Wervend schrijven: valkuilen

5. Opmaak & Grammatica



Wervend schrijven: valkuilen

5. Opmaak & Grammatica



Wervend schrijven: valkuilen

5. Opmaak & Grammatica



Wervend schrijven: valkuilen

6. Gericht op vrouwen aantrekken

Mannelijke woorden Vrouwelijke woorden

Autonoom Eerlijk

Commercieel Betrokken

Analytisch Toegewijd

Gedreven Klantvriendelijk

Resultaatgericht Loyaal

Besluitvaardig Communicatief

Impulsief Bescheiden

Principieel Sympathiek



Wervend schrijven: valkuilen

6. Gericht op vrouwen aantrekken

1. Woordgebruik: hij vs. zij
2. Hoe je over je bedrijf spreekt
3. Eisen in de vacature (enkele vs.alle)
4. Taalgebruik



Wervend Schrijven: Building Blocks

Marketing Model ‘AIDA’



Wervend Schrijven: Building Blocks

1. Awareness (Attention)

Zou dit iets voor mij kunnen zijn?

Slechts enkele seconden tijd.
Nietszeggende functietitels

‘Raak’ de kandidaat
Door een goede & relevante functietitel
Door meerwaarde van de vacature te benadrukken
Frustratie weg te nemen tov huidige functie



Wervend Schrijven: Building Blocks

1. Awareness (Attention)



Wervend Schrijven: Building Blocks

2. Interest

Kan dit mijn volgende stap zijn?

Het bedrijf verkopen ipv de functie
Oppervlakkig
Eéntonig

Concretiseer de functie & verduidelijk taken & verantwoordelijkheden
Benadruk doelstellingen, ‘succesvol zijn’,
Herkenbaar
Verweef de bedrijfscultuur & employee value proposition in je tekst



Wervend Schrijven: Building Blocks

2. Interest



Wervend Schrijven: Building Blocks

3. Desire

Wil ik dit écht?

One Size Fits All

Aanvullende informatie
Persoonlijke groei
Work-life - remote work
Bedrijfscultuur - Collega’s aan het woord
Salaris



Wervend Schrijven: Building Blocks

3. Desire



Wervend Schrijven: Building Blocks

3. Desire



Wervend Schrijven: Building Blocks

4. Action

Ja ik wil!

Vergeten te CLOSEN

Duidelijke inhoudelijke Call to Action
Vlot solliciteren



Wervend Schrijven: Building Blocks

4. Action



Wervend Schrijven: Aan de slag

1. Wie is de doelgroep

• Een goed beeld hebt van je ideale kandidaat
• Redenen waarvoor die op zoek is?
• Waaraan frustreert die zich?  

• ( ⇒ Candidate Persona - OGA Sessie 13/10) 



Wervend Schrijven: Aan de slag

2. Wat gebruik je?

• Duidelijke functietitel! (<=> Java Ninja)
• Functiebeschrijving (als basis ⇔ valkuil)
• Concurrentie analyse (Employer Brand)
• Input uit interviews met collega’s

• Kort & krachtig!
• Voorkom Jargon & Containerbegrippen



Wervend Schrijven: Aan de slag

3. Wie betrek je?

• Hiring managers
• Functiehouders
• Recent hires



Wervend Schrijven: Aan de slag

4. Wat benadruk je?

• Jouw bedrijf in de kijker/Elevatorpitch 
• Individuele groei 
• Projecten, technologie,...
• EVP & JVP 
• Verloningspakket
• …



Wervend Schrijven: Aan de slag

5. Call to Action!

• One last call…
- Helder proces
- Concrete contactpersoon

• … en dan actie! 



Aan de slag



VINDBAARHEID GOOGLE
(SEO)





SEO - Wat?

“SEO staat voor Search Engine Optimization. Dit is een marketing 
discipline en verzamelnaam voor technieken die eraan bijdragen 
dat je website beter vindbaar wordt in de zoekmachines. Bij 
Search Engine Optimization wordt er veelal meestal de focus op 
Google gelegd.”



SEO - Waarom?

• Sneller & beter bereik van de juiste kandidaten
• Minder nood aan (betalende) jobsites
• Efficiënt benutten van tijd & budget
• Optimaliseren “werken bij” teksten & vacatures



SEO 

Architectuur Content Link Building
Crawlability Keywords Link Juice 



SEO - Content

1. Gebruik van relevante keywords
1. Paginatitels
2. Meta descriptions
3. URLs

2. Makkelijk leesbaar
1. Opsommingen

2. Woorden in het vet
3. Minstens 150 woorden

4. Woorden specifiek voor je industrie

3. Gebruik geen “speciale zoekwoorden”

4. Gebruik locatie

5. Volg het AIDA marketingmodel
1. Awareness - Interest - Desire - Action

6. Consistente TOV

7. Actieve schrijfstijl



SEO - Content



SEO - Content



SEO – Google For Jobs



SEO – Google For Jobs



SEO – Google For Jobs

Zoekfunctie zoals Google Shopping
(voorlopig?) Gratis 
Gestructureerde data

→ https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/job-posting
Slechts 3 resultaten verschijnen



SEO – Google For Jobs

• Verplichte & aanbevolen velden om goed geïndexeerd te worden
• Bedrijfsnaam
• Titel
• Locatie
• Adres
• Plaatsingsdatum
• Salaris
• Contracttype 
• Unieke id 



ANALYTICS
METEN = WETEN



Stap 1 – Data Verzamelen

• Sociale Media
• LinkedIn
• Facebook
• Instagram
• Twitter
• ...

LinkedIn

Facebook



Stap 1 – Data Verzamelen

Job boards
Indeed
ICTJob
VDAB
StepStone

ICTjob



Stap 1 – Data Verzamelen

Job boards
Indeed
ICTJob
VDAB
StepStone

Indeed



Stap 1 – Data Verzamelen

Website



Stap 1 – Data Verzamelen

Conversie

•CTR’s
•Downloads
•Sign Up
•CV’s
•Solliciteer nu

Visibiliteit

Volgers
•Impressies
•Views
•Shares

Resultaten

Sollicitaties
•Geschikte kandidaten
•Interviews
•Voorstellen
•Aanwervingen



Stap 1 – Data Verzamelen

● UTM Codes

• Korte stukjes tekst die je kunt toevoegen aan een link. Deze korte tekstjes 
voegen extra informatie over websitebezoekers toe aan een URL. Google 
Analytics kan deze tekstjes herkennen, en zo zien op welke link of knop je 
websitebezoekers hebben geklikt om op jouw website terecht te komen.

• utm_source: social, google, referral



Stap 1 – Data Verzamelen

● UTM Codes

• utm_source: social, google, referral

• utm_medium: email, cost-per-click, facebook, twitter, Instagram

• utm_campaign: Vacature titel, schoolverlater



Stap 2 – Data Verwerken

Metrics
Bezoekers (Analytics)
Gedrag van bezoekers (Gedragstromen)
Sollicitanten (Doelen instellen)
Bron sollicitanten en bezoekers (UTM codes!)
Bezochte pagina’s (Analytics)
Bounce Rate (Analytics)
…



Stap 3 – Data Rapporteren



Selectieproces

195

Presenter-notities
Presentatienotities
Voordat we van start gaan even polsen wat jullie verwachtingen van vandaag zijn. (tour de table)



Presenter-notities
Presentatienotities
In een eerste fase gaat het om het creëeren van awareness; rond een bepaalde rol, rond je organisatie etc. In een volgende stap wek je de interesse op van potentiële kandidaten om effectief te solliciteren, dmv creatieve vacatures & een wervende jobsite, om vervolgens de goede kandidaten te selecteren.



Selectieproces

197

Selectiecriteria Proces Interview Voorstel

Presenter-notities
Presentatienotities
Voordat we van start gaan even polsen wat jullie verwachtingen van vandaag zijn. (tour de table)



Selectieproces

Wat zoeken we? 
Ervaring - kennis - vaardigheden - potentieel - CORE waarden
Must have - nice to have

Presenter-notities
Presentatienotities




Selectieproces
Wat hebben we nodig?

Definitie van kernwaarden
• Samenwerken?
• Ondernemen?
• Loyaal?

Definitie van 
persoonlijkheidstype/gedragsvoorkeuren

• Vb: meer nood aan “geel”, of”blauw”?
• Wat mis je in je team? Initiatief 

of structuur?

199

Presenter-notities
Presentatienotities




Selectieproces
Wat hebben we nodig?

Het interview
• Onderdeel van het selectieproces
• Structuur
• Gesprekstechnieken
• Overtuigen vs. overtuigd worden

200

Presenter-notities
Presentatienotities




Interview
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Presenter-notities
Presentatienotities
Voordat we van start gaan even polsen wat jullie verwachtingen van vandaag zijn. (tour de table)



Interview
Voorbereiding

• TYPE KANDIDAAT
- Actief - latent werkzoekend
- Zelf gesolliciteerd - via sourcing

• CV
- Historisch
- Motivatie
- Kennis - skills

• LinkedIn profiel 
• Netwerk

Presenter-notities
Presentatienotities




Interview

203

Verloop

OPENING + 
SETTING THE 

SCENE

INFO OVER 
BEDRIJF EN ROL

INFO OVER 
BEDRIJF EN ROL

CV OVERLOPEN

MOTIVATIE, COMPETENTIES, 
WERKSTIJL, AMBITIE EN 

MOTIVATIE

INFO OVER 
CULTUUR & 
WERKSFEER

VRAGEN VAN DE 
KANDIDAAT

OVERLOPEN 
SOLLICITATIE-

PROCEDURE

FEEDBACK 
VRAGEN & 

GEVEN

Presenter-notities
Presentatienotities
Stel vragen die peilen naar de motivatie, competenties, werkstijl, ambitie en persoonlijkheid. Begin met eenvoudige vragenStel enkele algemene vragen om de info in het cv te checken. Zo kunnen jullie rustig opwarmen. Bijvoorbeeld:Hoelang heb je bij je vorige werkgever gewerkt?Waarom ben je er weggegaan?Wat hield je vorige job in?Welke relevante erProbeer een zo volledig mogelijk beeld te krijgenStel vragen die peilen naar de motivatie, competenties, werkstijl, ambitie en persoonlijkheid. Vragen om de motivatie te checken: Wat spreekt jou aan in ons bedrijf?Wat spreekt jou aan in deze job?Waar zou je op letten als je zelf iemand zou aanwerven voor deze job?Vragen om de competenties te checken: Beschrijf een succesvol project uit je vorige job. Welke kwaliteiten had je nodig om hier een succes van te maken?' En welke leerpunten kwamen naar boven?Waarom zouden we juist jou moeten aannemen?Wat is de grootste fout die je ooit op je werk hebt gemaakt en hoe loste je ze op?Vragen om de werkstijl te checken:Je moet op het einde van de dag een aantal taken af hebben, maar dat is je niet gelukt. Wat doe je?Hoe kan je leidinggevende je helpen om goed te presteren? Aan welk soort ondersteuning heb je behoefte? Met welke mensen werk je het liefst samen?Vragen om de ambitie te checken:Zou je willen doorgroeien in je job? Op welke manier? Wat verwacht je van ons op dit vlak?Wat zie je je doen op het einde van je carrière?Vragen om te checken of de persoonlijkheid van de kandidaat past binnen je team.Waar word je gelukkig van?Hoe zou je beste vriend je omschrijven?Wat zijn je hobby's?Probeer een zo volledig mogelijk beeld te krijgenStel vragen die peilen naar de motivatie, competenties, werkstijl, ambitie en persoonlijkheid. Vragen om de motivatie te checken: Wat spreekt jou aan in ons bedrijf?Wat spreekt jou aan in deze job?Waar zou je op letten als je zelf iemand zou aanwerven voor deze job?Vragen om de competenties te checken: Beschrijf een succesvol project uit je vorige job. Welke kwaliteiten had je nodig om hier een succes van te maken?' En welke leerpunten kwamen naar boven?Waarom zouden we juist jou moeten aannemen?Wat is de grootste fout die je ooit op je werk hebt gemaakt en hoe loste je ze op?Vragen om de werkstijl te checken:Je moet op het einde van de dag een aantal taken af hebben, maar dat is je niet gelukt. Wat doe je?Hoe kan je leidinggevende je helpen om goed te presteren? Aan welk soort ondersteuning heb je behoefte? Met welke mensen werk je het liefst samen?Vragen om de ambitie te checken:Zou je willen doorgroeien in je job? Op welke manier? Wat verwacht je van ons op dit vlak?Wat zie je je doen op het einde van je carrière?Vragen om te checken of de persoonlijkheid van de kandidaat past binnen je team.Waar word je gelukkig van?Hoe zou je beste vriend je omschrijven?Wat zijn je hobby's?varing heb je? Bied iets aan om te drinken.Ga niet recht tegenover hem zitten maar schuin.Open het gesprek met een informele vraag, bijvoorbeeld of hij het bedrijf gemakkelijk kon vinden.Stel jezelf en je bedrijf kort voor.Maak af en toe een grapje om de spanning te breken.Vraag de kandidaat of hij zelf vragen heeftZo kom je te weten wat hij belangrijk vindt.In de afsluiting informeer je de sollicitant over de volgende stappen in de sollicitatieprocedure. Op welke termijn hoort de sollicitant of hij door is naar de volgende ronde? Volgt er in dat geval alleen een gesprek of ook een assessment of psychologisch onderzoek? Vervolgens neem je afscheid van elkaar.



Interview
Setting the scene

• Informele vraag
• Stel jezelf voor
• Opbouw gesprek
• Presentatie bedrijf & functie 
• Timecheck

Presenter-notities
Presentatienotities
OPENINGEen sollicitant is vaak erg zenuwachtig. Stel hem op zijn gemak. Alleen zo kan je een realistisch beeld van hem krijgen.Hoewel niet nodig, ervaren veel sollicitanten een sollicitatiegesprek als een examen. Het is daarom belangrijk dat je de sollicitant eerst op zijn gemak stelt. Open het gesprek met een informele vraag, bijvoorbeeld of hij het bedrijf gemakkelijk kon vinden, of een opmerking over het mooie weer. Bied de sollicitant koffie of thee aan en vertel wat over jezelf en je functie. Voor de sollicitant is het prettig om te weten hoe het gesprek ongeveer zal verlopen. Vertel hem daarom hoe het gesprek is opgebouwd, wanneer hij de gelegenheid heeft om vragen te stellen en hoe lang het gesprek ongeveer zal duren.



Interview
Vraagstellingstechnieken

OPEN VRAGEN
Open vragen zijn wie, wat, waar, wanneer en hoe vragen. Ze hebben als doel een 
maximum aan informatie te verzamelen.
DETAIL VRAGEN
Deze vragen worden gebruikt om naar de kern van bepaalde zaken te gaan, en dieper in 
te gaan op de informatie die verkregen werd via de open vragen.
GESLOTEN VRAGEN
Antwoorden verkrijgen op welbepaalde feiten. 
VERONDERSTELLINGEN
Met veronderstellingen zoals “hoe zou u zich voelen als...” krijgt u een idee van de 
eventuele reactie van de kandidaat.

Presenter-notities
Presentatienotities
Hier kan je vragen:CV toelicthten/ meer vertellen over carrièreWanneer heb je beslist om over te stappen naar bedrijf x, waarom…
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Interview
Vraagstellingstechnieken

• Niet alleen jij beslist: check hoe de kandidaat ‘erin’ staat
• Informeer
• Bespreek vragen, twijfels, ….

Presenter-notities
Presentatienotities
Hier kan je vragen:CV toelicthten/ meer vertellen over carrièreWanneer heb je beslist om over te stappen naar bedrijf x, waarom…



Interview
Vraagstellingstechnieken

• Motivatie
• Competenties
• Werkstijl
• Ambitie 
• Persoonlijkheid

Presenter-notities
Presentatienotities
Hier kan je vragen:CV toelicthten/ meer vertellen over carrièreWanneer heb je beslist om over te stappen naar bedrijf x, waarom…



Interview
Vraagstellingstechnieken

• Welke vragen kun je beter vermijden?
• Lange vragen
• Vragen met vaktermen
• Sturende vragen

Presenter-notities
Presentatienotities
Hier kan je vragen:CV toelicthten/ meer vertellen over carrièreWanneer heb je beslist om over te stappen naar bedrijf x, waarom…



Interview
Vraagstellingstechnieken LSD

Luisteren

Actief luisteren 

Moedigt aan

Samenvatten

Dus als ik je goed begrijp? 

Creëert duidelijkheid

Doorvragen

Verdiepen

Meer informatie vergaren

Open vragen

Presenter-notities
Presentatienotities
Hier kan je vragen:CV toelicthten/ meer vertellen over carrièreWanneer heb je beslist om over te stappen naar bedrijf x, waarom…



Interview
Vraagstellingstechnieken STAR

Situation

Wat was de concrete situatie? 

Task

Wat was jouw taak? 

Welke doelstellingen? 

Actions

Wat heb je gedaan? 

Hoe heb je dat aangepakt?

Results

Wat was het resultaat?

Wat heeft dit opgeleverd? 

Presenter-notities
Presentatienotities
Hier kan je vragen:CV toelicthten/ meer vertellen over carrièreWanneer heb je beslist om over te stappen naar bedrijf x, waarom…



Interview
Gesprek afsluiten

• Vraag de kandidaat of hij nog dingen wil weten
• Verder verloop proces 
• Vraag feedback

Presenter-notities
Presentatienotities
Oefening:Elke BUL probeert hiermee een frame te maken om een bepaalde competentie, kennis in kaart te brengen



Interview
Key Takeaways 

• Bepaal op voorhand het doel van het interview
• Stel de juiste vragen
• Luister meer, praat minder
• Laat stiltes vallen
• Maak aantekeningen
• Beleef plezier
• Anonimiteit
• Geen foute antwoorden

Presenter-notities
Presentatienotities
Oefening:Elke BUL probeert hiermee een frame te maken om een bepaalde competentie, kennis in kaart te brengen



Theorie naar praktijk

Presenter-notities
Presentatienotities
Oefening: elkaar IIV’enconcrete situatie (STAR)



Thank you for 
your attention!
Team NCOI

Questions?

zoe@,newbrix.jobs

Lieselot@newbrix.jobs

femke@newbrix.jobs

www.newbrix.jobs

mailto:team@ncoi.be
mailto:team@ncoi.be
mailto:team@ncoi.be


Dank U 
Vragen?
Zoë Kaeblen

www.newbrix.jobs

www.newbrix.j
obs femke@newbrix.jobs www.newbrix.j

obs
Femke Tielemans

04 73 62 34 40
04 97 69 60 72

Lieselot Peeters

04 78 
98 06 
44

zoe@newbrix.jobs

lieselot@n
ewbrix.jobs
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