
MOTMANS & PARTNERS
FULL SERVICE HR DIENSTVERLENER

OPLEIDING TALENT SCOUTING 

WIE ZOEKT DIE VINDT!



Onze diensten

Werving
&

Selectie

Talent
Development

HR
on Demand

HR
Consultancy

Loopbaan-
begeleiding

Buy Build Borrow

Grow



Enkele feiten

35
verbonden 

medewerkers

Meer dan 1000 
ingevulde 
vacatures

Meer dan 3000 
assessments

+200 jaar 
gecumuleerde 

ervaring

Multichannel
aanpak

5
locaties



Onze klanten

Lokaal 
Verankerde

Multinationals

KMO &
Familiale
Bedrijven

Public &
Social
Profit



USP’s   

ExpertiseKwaliteit Marktkennis Passie
Drive

Discipline



Wat staat er op het programma? 
1. Round table

2. De Context

3. De Voorbereiding
1. Talent Pipelines

2. Employer brand

3. Candidate experience

4. Meten is weten

4. Opstellen van een searchplan

5. Searchtechnieken

6. Talent contacteren en Connecteren

7. Registratie

8. Talent scouting & social media



• Focus houden online -> regelmatig enkele minuten pauze

• Tussen twaalf en één eet iedereen

• Interactie!

-> micro overnemen

-> vinger opsteken

-> chat

• Persoonlijke vragen, opmerkingen, …?

-> message



1. Round Table
1. Naam 

2. Bedrijf & functie 

3. Belangrijkste vraag/doelstelling voor vandaag 



2. De Context: Een brandende arbeidsmarkt



▪ Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken

▪ Tweede niveau

▪ Derde niveau

▪ Vierde niveau

▪ Vijfde niveau

De schietoefeningen zijn net begonnen…

Vroeger… Vandaag…

De Realiteit: de vraag stijgt maar…







Van 5 kandidaten per vacature naar … 
5 vacatures voor 1 goede kandidaat! 



Foute vis …

• Groeiende mismatch tussen beschikbaar en gevraagd talent.

• Vraag naar hooggeschoolden:  +15%

• Effectieve tewerkstellingsgraad hooggeschoolden:  =

→ KWALITATIEF TEKORT!





Sourcing is het vinden en kwalificeren van potentieel talent – zowel actieve als passieve – om hen 
vervolgens een vacature zo aantrekkelijk en authentiek mogelijk voor te stellen.

Sourcing: hengelen vs. jagen



3. De voorbereiding – Talent Pipelines



Wat?

“Een verzameling van potentiële kandidaten die kunnen worden gecontacteerd 
wanneer u een relevante vacature heeft.”

- Opbouwen van proactieve relaties met passief talent

- Investering, volhouden, tijdsintensief!

3. De voorbereiding – Talent Pipelines



Waarom?

• Meer kans op succes

• Efficiënter zoeken

3. De voorbereiding – Talent Pipelines



3. De voorbereiding – Talent Pipelines

Hoe?

1. Vul je pipeline met de zilveren medaillewinnaars
- interesse in organisatie

- reeds geëvalueerd

- Registratie in ATS

2. Lanceer proactieve campagnes (‘Slow Sourcing’)
- verbinden met de beste kandidaten

- vb. (rekruterings)evenementen

- slow sourcing via LinkedIn of andere social media



3. De voorbereiding – Talent Pipelines

Hoe?

3. Onderhouden & uitbreiden

- onderhouden, niet spammen

- segmenteer en stuur aangepaste content

- centraliseer & deel (ATS)



3. De voorbereiding – Employer Branding



3. De voorbereiding – Employer Branding

Wat?

“Employer Branding is het creëren en behouden van een positief imago of 
reputatie van je bedrijf of organisatie als werkgever voor huidige en potentiële 
medewerkers, kandidaten en sollicitanten.”



Waarom?

• Vinden & Binden van talent
• Impact social media

3. De voorbereiding – Employer Branding



3. De voorbereiding – Candidate Experience

Wat?

“De totale ervaring die een sollicitant opdoet met jouw organisatie tijdens het 
sollicitatieproces”



3. De voorbereiding – Candidate Experience

Waarom?

• Omdat het kandidaten kan kosten

• Omdat het klanten kan kosten

• Omdat slechte ervaringen als bosbranden zijn

• Omdat het je kans op slagen beïnvloedt



3. De voorbereiding – Candidate Experience

Hoe?

• Schrijf duidelijke vacatureteksten

• Vereenvoudig het sollicitatieproces

• Communicatie bij elke stap van het proces

• Geef asap feedback



3. De voorbereiding – Candidate Experience
• Geef inzicht in de voortgang van het proces



3. De voorbereiding – Candidate Experience
• Hou het proces zo kort mogelijk

http://www.thetalentboard.org/press-releases/talent-board-2017-north-american-candidate-experience-research-report-now-available/


3. De voorbereiding – Meten is weten



3. De voorbereiding – Meten is weten

Wat moet je meten?

• Time to hire

• Source-to-interview conversie ratio

• Source-to-hire conversie ratio



4. De Praktijk – Opstellen van een searchplan

Voorbereiding: het intakegesprek

• Profieleisen

• Koude criteria: opleiding, (sector)ervaring, aantal jaar ervaring, …

• Must haves vs nice to haves

• Targetbedrijven

• Concurrenten

• Bedrijven met aanverwante/relevante activiteiten

• Off-limits



4. De Praktijk – Opstellen van een searchplan
STAP 1: Bepaal het ideale profiel

• Denk- en werkniveau (vs diploma / opleiding) 

• Minimaal ervaringsniveau 

• Werkgebied (vs woonplaats

• Sectorervaring

• Functie specifieke (technische) kennis/ervaring

• Talenkennis

• IT Kennis

! Van focus op “Kenny” naar focus op “Benny”



4. De Praktijk – Opstellen van een searchplan
STAP 2: Verdeel in must haves & nice to haves

• In overleg met hiring manager

• In functie van urgentie

• rekening houdend met de markt (durf challengen!)



4. De Praktijk – Opstellen van een searchplan
STAP 3: Vertaal profieleigenschappen naar concrete zoektermen

• Relevante functietitels

• Synoniemen

• Vertaling

• Deelgebieden

• Vanuit de competenties

• Aanverwante sectoren

• Bedrijvenlijst

• Trefwoorden



4. De Praktijk – Opstellen van een searchplan
STAP 4: Bepaal de kanalen

• Eigen database / pipelines

• Online databanken

• LinkedIn

• LinkedIn groepen

• Alumni scholen (jobbeurzen!)

• (Social media?)







5. De Praktijk – Search!

1. Geef zoekcriteria van het ideale profiel in:

• Jobtitel: “HR Manager” 

• Degree: Master’s Degree

• Postal Code: 3560 (16 km)

• Years of experience: vanaf 5 jaar



2. Probeer alternatieven 
• Verander de jobtitel in alle vooraf bepaalde synoniemen
• Jobtitels bij keyword

3. Industry + job function

4. Bedrijvenlijst

5. Speel met de verschillende criteria in functie van “must have vs. nice to
have”

• Breid regio uit / gebruik “locatie”
• Incorporeer kandidaten met lager diploma/minder ervaring/ …

5. De Praktijk – Search!



5. De Praktijk – Search!

Enkele tips

• Ongoing process

• Verfijn dmv “recruiting / candidate activity”

• Zoeken in groepen

• Registreer je acties in een centraal beheerd document



6. De Praktijk - Aanschrijven
Wanneer?

- Ken je doelgroep

- Ochtend & avond



6. De Praktijk - Aanschrijven
Wat?

• Bepaal USP’s 

-> waarom jou?

-> Functie:

perspectief -> takenpakket -> gemiddelde dag

impact

-> bedrijf:

cultuur, missie, arbeidsvoorwaarden

maatschappelijk toegevoegde waarde





6. De Praktijk - Aanschrijven
• onderwerp: 

- max. 50 tekens

- Gebruik geen “?” of hoofdletters (spamfilter)

- Wees creatief

- Vb.: “Raise or Fold?” – “Don’t be afraid to leave the good for the great – Rockefeller” - …

• Inhoud:

- Tussen 50 & 125 woorden = hoogste responsratio

- 2 à 3 alinea’s



6. De Praktijk - Aanschrijven
Touchpoints

TP 1 TP2 TP3 TP4

15% 26% 31% 35%



6. De Praktijk - Aanschrijven
Touchpoints

• Bepaal stramien met combinatie kanalen

• Persoonlijke mail = voorkeur

• Google

• Mailtester.com

• Wissel van dag

• Laat een reminder sturen door de hiring manager



6. De Praktijk - Aanschrijven
Tips & Tricks

1. Personaliseer



6. De Praktijk - Aanschrijven
2. Trek de aandacht

- “Deze mail heb je te danken aan…”

- “Als ik kon toveren…”

- Persoonlijke interesse

3. Oprechte complimenten

4. Verhalend maar to the point

5. Luister



6. De Praktijk - Aanschrijven
6. What’s in it for them

7. Eenvoudig taalgebruik

8. Geduld – touchpoints!

9. Call to action – concreet!

10. Stuur de vacature nog niet meteen mee



6. De Praktijk - Aanschrijven
Waarom?

• Professionele opvolging van kandidaten

• Vermijden van “foute” vacature voorstellen in de toekomst

• Meten is weten



6. De Praktijk - Registratie
Hoe? investeer in een goed ATS / Recruitment systeem

= een software applicatie, waarmee werkgevers hun wervingsproces 
en hun kandidatenstroom efficiënt en effectief kunnen beheren.

•aanleggen van een databank met kandidaten
•beheren en publiceren van vacatures
•verwerken van sollicitaties
•uitnodigen en afwijzen van sollicitanten
•opbouwen van talentpools etc.
•…



6. De Praktijk - Registratie
Hoe? investeer in een goed ATS / Recruitment systeem

• Verbetert het wervingsproces én de aanwervingskwaliteit

• Stimuleert een positieve candidate experience

• Optimale informatie uitwisseling tussen collega’s





Talent = consumer

Quicker than real time respons

Gebruiksgemak ook bij solliciteren

Persoonlijke aanpak



Rekrutering vroeger #throwback

Actief 
werkzoekenden



Rekrutering nu

Focus op actief- en latent werkzoekenden



Employee journey: de som van alle ervaringen die een medewerker 
met je organisatie heeft



Wie zoek ik?

Junior, senior…?

Interesses

Vaardigheden





Waar vind ik ze?



sociale media



63Type here the title of the presentation



Lange termijn vs korte termijn

Employer branding Directe nood



Employer branding: lange termijn

Talent heeft 
keuze genoeg! 
Waarom 
moeten ze voor 
jouw bedrijf 
kiezen?



• Een rekruterings- en retentiestrategie die het bedrijf op een

attractieve manier pofileert en positioneert

• Een gefocuste bedrijfsboodschap die gericht is op huidige en 

toekomstige potentiële medewerkers en die de 

bedrijfsidentiteit op een waarheidsgetrouwe wijze weergeeft

• Een lange termijn visie die de waarden, de policies en 

competenties omvat die bepalen wat werkgevers en 

medewerkers van elkaar verwachten

• It’s about building an employee-centered culture in order to 

engage, retain and attract the right people  



Waar maak jij het 
verschil?

Waarom employer branding?



Sollicitaties LinkedIn







Hoe begin je eraan?

Wat is je visie?

Welke rol hebben je medewerkers hierin?

Practice what your preach? 





Maak relevante en authentieke content!

Trek de aandacht met leuke content!

https://www.youtube.com/watch?v=NvBWj9aZ8a8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=-cjQmJoqsBM

https://www.youtube.com/watch?v=NvBWj9aZ8a8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-cjQmJoqsBM


Doe eens gek!



Zet je medewerkers centraal!



Maak van hen 
ambassadeurs!



77Type here the title of the presentation





sociale media als rekruteringsmiddel

Wie zoek ik?

Waar vind ik ze?

Hoe trek ik hun aandacht?



Linked 

Formeler Content platform

+20 jaar Toename van blue 
collars



Eigen netwerk

Begin met je eigen netwerk!



Groepen

Zoek naar relevante groepen waarin 
je doelgroep zit!



Jobslots

Jouw vacature betalend laten 
verschijnen.

LinkedIn pusht naar de juiste 
kandidaten.

Eenvoudig solliciteren.

Actief werkzoekenden.



AIDA - techniek

Attention

Interest

Desire

Action



Attention

•Gebruik een correcte functienaam. Zorg dat de vlag de lading 
dekt.

•Situeer je bedrijf: wat zijn je activiteiten, wie zijn je klanten, 
waar ben je gevestigd en wat zijn je doelstellingen?

•Som de vereisten zo duidelijk en concreet mogelijk op. Je kan 
je hierbij laten inspireren door databank met 
functieprofielen (overdrijf niet).

•Licht toe waar de kandidaat zal moeten werken.

http://werkgevers.vdab.be/cobra/default2.shtml


Interest

•Omschrijf de taken en verantwoordelijkheden 
duidelijk. 

•Geef aan waar de uitdagingen liggen binnen 
de functie en wat het aantrekkelijke is aan de 
job. Welke toegevoegde waarde zal deze 
persoon hebben. Blijf wel realistisch want 
anders schep je verkeerde verwachtingen. 

•Beschrijf eventueel ook waarom je iemand 
zoekt. Is het door de groei van je bedrijf, om 
nog betere kwaliteit af te leveren…?



Desire (motivatie)

•Zet in de verf wat je te bieden hebt: loon, 
arbeidsvoorwaarden, opleidingskansen, 
loopbaanperspectieven, de werksfeer…

•Work-life balans (flexibiliteit)!

•Beschrijf de sterke en aantrekkelijke kanten 
van je bedrijf.

•Omschrijf hoe de functie bijdraagt aan het 
realiseren van de bedrijfsdoelen



Attract

•Beschrijf hoe de kandidaten kunnen 
solliciteren, hoelang ze kunnen solliciteren en 
aan wie ze hun sollicitatie moeten richten. Als 
ze kunnen bellen of mailen, vergroot de 
snelheid van de sollicitatieprocedure en 
verlaagt de drempel voor de sollicitanten.

•Vermeld een contactpersoon bij wie ze terecht 
kunnen voor meer informatie.

•Geef aan wat de verschillende stappen van de 
selectieprocedure inhouden.



Denk goed na!

Overdrijf niet!



Betalen per keer dat 
de vacature door 
iemand 
wordt gezien

15euro/dag – 30 dagen

50 = ‘1 sollicitant’

Afhankelijk van functie



Vacature adverteren: wat zijn de mogelijkheden?

Stap 1: kies een doelstelling



Vacature adverteren: wat zijn de mogelijkheden?

Stap 2: bepaal je doelgroep

Zelfgemaakte doelgroepen binnen Linked in

Locatie: provincies (locaties uitsluiten)

Permanente/recente locatie

Taal van de advertentie



Geschatte grootte doelgroep

Doorlooptijd

Geschatte weergave

Aantal kliks



Bedrijf: kandidaten bereiken 
binnen bepaalde bedrijven, 
bedrijfsgrootte, 
bedrijfstakken, volgers van …

Mensen die een bepaalde pagina 
hebben bezocht of een lijst aan 
kandidaten.

Demografie: geslacht.

Opleiding: studierichting, 
onderwijsinstelling en 
titel/graden.

Ervaring: functie, 
functietitels, aantal jaren 
ervaring, senioriteit en 
vaardigheden.

Interesse: interesse voor 
bepaalde topics.



Totaalbudget: ± 300 euro

Stap 3: bepaal je budget

Dagbudget: ± 25 euro



Stap 4: kies een advertentieformaat 

Spotlight advertentie Vacature advertentie
Advertentie met 
afbeelding



Stap 5: maak je advertentie



Tips!

•Advertentietekst: kort, krachtig en duidelijk!

•Afbeelding: moet duidelijk weergeven 
waarover het gaat. Gebruik mensen! 

•Kop: kort en duidelijk!

•Test, test en test: probeer verschillende zaken 
en kijk wat werkt.



Meten is weten!

•Kijk binnen de LinkedIn-statistieken of je de juiste doelgroep aantrekt! 
Stuur bij indien nodig.



Facebook 

Brede doelgroep

Groot bereik

Informeel

Goedkoop



Facebook 



Facebook vacatures

eigen 
netwerk!



Facebook vacatures



Sollicitaties worden op 1 
plaats samengebracht.

Sollicitatieproces 
beheren.

Wacht niet te 
lang met 
antwoorden.



Tips!

• Duidelijkheid: zowel in de titel als in de omschrijving. 
Vermeld alle relevante informatie zodat de vacature 
makkelijk kan gevonden worden door potentiële 
werknemers. 

• Snelheid: Facebook biedt je mogelijkheden om de status 
van sollicitaties gemakkelijk te beheren en snel contact 
op te nemen met sollicitanten. Gebruik deze dan ook.

• Facebookpagina: Zorg niet alleen dat de vacature er 
goed uitziet maar ook je Facebookpagina. Enerzijds 
moet alle info correct ingevuld zijn. Bij Facebook 
vacatures kijken geïnteresseerden eerst naar je 
Facebookpagina om je bedrijf te leren kennen. 



Facebookpagina’s/groepen



Vacature promoten

Eenvoudig

Beperkt in targetingopties

Beperkte inzichten

Goed voor een brede 
doelgroep



Vacature adverteren

Facebook advertentiebeheer

Maandelijks bestedingslimiet instellen

Correcte pagina koppelen

Stap 1: kies een doel 

Verkeer

Leads generen

Conversies



Stap 2 : bepaal je doelgroep

Test verschillende opties (A/B-testing)

Kies een opgeslagen doelgroep of 
maak een nieuwe aan.

Kies leeftijd, geslacht en locatie 
(uitsluiten)



Uitgebreide targetingopties

Werk, interesses, gedrag, 
familiesituatie,…

Mensen uitsluiten (bv: mensen die 
werken voor een bepaald bedrijf)



Automatische plaatsing

Looptijdbudget



Kies de juiste pagina

Instagram

Voeg tot 10 afbeeldingen toe







Meet en 
verbeter!



Instagram 



Sterke employer branding tool!





Instagram takeover!



Ga in interactie!



Tips!

•Gebruik hashtags – Ook bij Instagram kun je filteren op 
hashtags. 
•Maak een pakkend profiel – Zorg voor een goede profielfoto 
en een aansprekende bio waarin je profileert als leuke en 
interessante werkgever. Zorg dat dit profiel aansluit bij de 
boodschap die je op Instagram wilt verkondigen.
•Zet je vacatures in je profiel – Op je profielpagina kun je wel 
één werkende link zetten. Verwijs daar bijvoorbeeld naar je 
werkenbij-pagina voor al je vacatures.
•Wissel af met filmpjes – Meer dan 90% van de content op 
Instagram bestaat uit foto’s en dus maar een klein deel uit 
filmpjes. Wil je opvallen, plaats dan af en toe een filmpje in 
plaats van een foto.
•Maak gebruik van quotes – Als je geen geschikt plaatje hebt, 
kun je ook tekst gebruiken als plaatje. 



Voorbeelden

https://www.facebook.com/expliciet/videos/2295602607218262/

https://www.facebook.com/expliciet/videos/2295602607218262/










www.motmansenpartners.be

Werving & Selectie – Talent Development 
HR Consultancy – HR on Demand 

ANTWERPEN - EINDHOVEN -
HASSELT - HERENTALS - LOMMEL



Recruitment 
communicatie 
via sociale media



Kutlu Taskin Tuna 
Werkzaam bij Hogeschool UCLL & Learnable. BV

Papa Docent Digital Marketing
Ik deel mijn kennis en ervaring in 
ondernemerschap en onderwijs graag 
met onze Moving Minds en de 
maatschappij

Én adviseur én assistent 
Ik ben de eigenaar van het merk Learnable. dat 
maatwerk begeleiding en ondersteuning aanbiedt voor 
leiders en high-potentials voor hun marketing en 
communicatie noden.



Relevantie van deze webinar voor jou

01 Ondernemendheid 
Dankzij LinkedIn-skills ontdek je de ondernemendheid in jezelf.

02 Strategisch denken 
Met de kennis van de impact van LinkedIn kan je strategisch 
meedenken met het management.

03 Bewustwording
Op LinkedIn kan je de impact van je branche op de economie en 

maatschappij concreet zien.



Vandaag
Wat? 

• Het platform LinkedIn

• Motivaties van de gebruikers

• Vertrek vanuit je identiteit 

Hoe?

• Fanstrategie

• Communicatie op LinkedIn als bedrijf en 
professioneel

• Best practices



Het platform van 
de ambitieuze professionals























Motivatie
van de gebruikers

op het platform



LinkedIn is een nuttig en handig
platform dat professionelen helpt
om de volgende doelen te behalen

Positionering Sales & Recruitment

Zelfontplooing







Wat is jouw motivatie
om LinkedIn te

gebruiken?



De basisvoorwaarde
van het succes op LinkedIn 

is...



Een carrière strategie
hebben.



Een carrière strategie
is gebaseerd op je 
competenties en 
doelen.



VIND CONNECT COM ACTIE

Identiteit

Contacten

Inhoud

Doel



Wat doe jij?

Wie ben jij?

Identiteit



Rich media

Don't just say it, display it. You can show your best work on your 

profile such as: 

➡(LinkedIn) Blogposts 

➡Links to your website/landingpage/videochannel➡LinkedIn posts 

➡Cases 

➡Whitepapers 

➡Presentations

➡Brochures



We zijn in eerste
instantie op zoek naar

connecties die meerwaarde
hebben

voor onze
professionele doelstellingen.



Connecties Beslissingsnemers

Inspiratiebronnen Intermediars





Stuur een berichtje



De echte
kracht?



Reageer



Inhoud Inspiratie

Expertise Product & 
Organisatie



Inspiratie Inzichten

Emotiegeladen
verhalen

Opinies







Product Realisaties

Unique Selling Propositions Backstages





Expertise Thema's

Network Value Maatschappelijk





Aanpak

Vormgeving

Inhoud

Communicatie op 
LinkedIn doe je op 
basis van de juiste
combinatie van deze
drie aspecten.



Val op met je posts



Aandachtspunten

✓ Laat mensen zich comfortabel voelen om te reageren

✓ Geef value in je post: tip, advies, interessant nieuws en betrokkenheid

✓ Zorg voor een personal touch

PS: Persoonlijke url aanpassen.



Deel kennis



Hou het interactief



Deel
persoonlijke
ervaringen



Check
je social
selling index!

https://www.linkedin.com/sales/ssi



Bereik Betrek Converteer

Introductie

van het aanbod

bij onbekende contact

In interactie aangaan

met het aanbod

Contact overtuigen om 

effectief te

bestellen

Het aantal unieke

mensen die het aanbod te

zien krijgt.

Het aantal unieke

mensen die het aanbod leuk vindt, 

deelt, of erop reageert/klikt.

Het aantal unieke

mensen die het contactformulier

invult.

Retargeting



DOELGROEP EN BUDGET

ADS ADS ADS ADS

CAMPAGNE



Samen?



kutlu.tuna@learnable.be

+32 471 54 74 79

https://www.linkedin.com/in/kutlutaskintuna/

