
social media marketing

digital strategy for digital natives



is rekruteren via sociale media makkelijker?

2. is rekruteren via sociale media efficiënter?

 de best passende kandidaat 
 snelst mogelijke manier 
 laagst mogelijke kost

efficiënt 

rekruteren?

 nee.

agenda 
‣ inleiding

3. is werk vinden via digitale media makkelijker?

 ja.

1.



vind & word 

gevonden



eigen  
website

commerciële  
jobsites

special  
projects

sociale 
media

vindbaar 
meetbaar 

efficiënt

Facebook 
Linkedin 

twitter

generalistische sites 
niche sites 
aggregators 
Google for Jobs



Hoe krijg je jouw vacatures 
bovenaan in Google?



SEM

SEO SEA



PR(A) = (1 − d) + d(PR(T1) / C(T1) + ... + PR(Tn) / C(Tn))

Larry Page, Sergey Brin

quotering per pagina

0 - 10 (logaritmisch)

SERP (search engin result 
page)

google: 82% in europa



nieuwe site online

nieuwe content toegevoegd

content wordt aangepast

 hoe gaat google tewerk?



google’s spider crawlt het 
internet



de crawler ‘leest’

tekst

metadata

titels

url’s

foto omschrijvingen



de crawler telt de in- en uitgaande links



 Google indexeert

registreert Key Terms

telt de woordfrequentie

determineert het thema van de pagina

kent de pagina een score toe



SEM

SEO SEA





Search Engine Optimisation

technisch optimaliseren van je site









google keyword planner









een goede site is:
terugvindbaar

aanpasbaar
meetbaar

efficiënt



1. content 

‣ minimum wekelijkse updates 

‣ google houdt van grote sites.  +40 pagina’s

‣ denk aan de keyterm frequentie

‣ copywriting op bestaande pagina’s ifv. keywords

‣ kies je titels zorgvuldig

‣ pagesize: nooit +200K 

‣ domain age: net zoals wijn kan een site beter worden met de jaren

3 concrete tips



2. links (backtracks - bepalen de “trustrank”)

‣ elke link naar een site wordt beschouwd als een stem voor 
die site

‣ niet democratisch: de stem van een belangrijke site weegt 
zwaarder door

‣ interne links niet verwaarlozen: “dead end” verliest waarde

‣ Wikipedia 

‣ persberichten!  andere blogs! 

3 concrete tips



3. keywords 

‣ ken je keywords: “google adwords keyword tool”

‣ verwerk de meest populaire woorden in je content, 
titels, metatekst

‣ leer uit je SEA 

‣ stuur voortdurend bij 

3 concrete tips





Hoe krijg je jouw vacatures 
bovenaan in Google?



SEM

SEO SEA
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Onderzoek naar sollicitatie 
gedrag bij Vlaamse 
laatstejaars studenten 
hogeschool en universiteit.

Justine Leclef 
Lieven Van Nieuwenhuyze 
prof.dr. E. Henderickx 



welke jobsites ken je?

1. Jobat 99%
2. VDAB 98%
3. Vacature 76%
4. Stepstone 51%
5. Monster 32%



Hoe groot schat je de kans in dat je een job vindt via deze 
jobsites?

1. Jobat

onbestaand

2. VDAB
0%

3. Vacature
4. Stepstone
5. Monster

weinig  
kans neutraal kans grote 

kans

0% 8% 34% 45% 9%

3% 14% 66% 15%
1% 8% 10% 52% 28%
1% 2% 19% 61% 15%
1% 5% 33% 50% 10%
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indeed.com
• aggregator:  creëert geen content, maar verzamelt 

• eerst gratis, dan pay per click

• meesters in zoekmachine marketing





generalistische sites
niche sites
regionale sites
aggregatoren
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Facebook
• 7.500.000 actieve Belgische profielen 
• bij uitstek geschikt om te rekruteren: 

• push strategie via page 
• target advertising  
• apps 
• events 
• infiltratie 
• policy 





profiel 
:: particulier / individueel 
:: linken met vrienden 
:: delen van info/foto’s/... 
:: niet geïndexeerd

groep 
:: verzameling individuen 
:: lid worden 
:: kan besloten zijn 
:: gericht op interactie 
:: zichtbare oprichter 
:: onbeperkt op te richten 
:: niet geïndexeerd

pagina 
:: officieel  
:: gemandateerde oprichter 
:: altijd publiek 
:: los van profiel 
:: personaliseerbaar 
:: applicaties toegelaten 
:: geïndexeerd door Google
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Facebook
• 7.400.000 actieve Belgische profielen 
• bij uitstek geschikt om te rekruteren: 

• push strategie via page 
• target advertising  
• apps 
• events 
• infiltratie 
• policy 
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swop 
NOW jobs 
social referral 



Linkedin
• + 3.800.000 actieve Belgische profielen 

•  VDAB promoot LinkedIn bij alle profielen. Het 
aantal blue collar functies stijgt snel. 



1. content marketing

rekruteren via Linkedin

2. searchen 

3. massa communicatie

4. recruitment solutions 
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Eigen netwerk

Extern netwerk

• status update 
• company page update

• sponsored update 
• article 
• groups







1. content marketing

rekruteren via Linkedin

2. one 2 one (searchen) 

3. massa communicatie

4. recruitment solutions 

boolean strings

• AND 
• OR 
• NOT 
• “     ” 
• (       ) 
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 Display ads

Self service ads
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1. content marketing

rekruteren via Linkedin

2. one 2 one (searchen) 

3. massa communicatie

4. recruitment solutions 

jobs

recruiter seat

• credits 
• slot



Lieven Van Nieuwenhuyze 
group CMO  
House of HR 

+32 473 657 651 
lieven@houseofhr.com 
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