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Openstaande vacatures 2008-2022 (Q2)

Nooit eerder in de geschiedenis 
van Nederland zoveel 
openstaande vacatures als op dit 
moment

…. en einde groei volgens CPB 
nog niet in zicht

2001 2008 2020



Poll 

Wat is de grootste uitdaging voor jou als HR 
professional?



De grootste uitdagingen van HR professionals 
in 2022

Bron: Visma | Youserve



Van organisatie centraal naar kandidaat centraal
Van eisenpakket naar waardepropositie

Niet gerichte communicatie

Werving op basis van vaardigheden

Actief zoekend

Focus op de massa

Banen schaarste

2000 2010

                

Bedrijf stond centraal Kandidaat staat centraal

1990

Gerichte communicatie

Werving op basis van culturele fit

Latent zoekend

Focus op de ideale kandidaat

War on talent

Nu





Bron: Newcom 



Bron: Newcom 
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Vandaag 

1. Wat is social media recruitment? 

2. De belangrijkste elementen van een 
sterkte social recruitment campagne

3. Quiz 

4. Case 



https://docs.google.com/file/d/1d8aiKZ1JfOIblIu438piNctvYItUSQeD/preview


Open vraag 

Wie van jullie gebruikt momenteel al 
advertenties in het wervingsproces en wat is 

het belangrijkste kanaal voor jullie?



EVP =
Employee Value Proposition





https://docs.google.com/file/d/1tjC8-4ycaMeHK7JF07yGnF7Lm9x9_6KB/preview


Wat maakt een sterkte social 
recruitment campagne? 

1. Beeldmateriaal 





https://docs.google.com/file/d/1d8aiKZ1JfOIblIu438piNctvYItUSQeD/preview


Wat maakt een sterkte social 
recruitment campagne? 

2. (Vacature) tekst



Bron: NRC Auteur Japke D Bouma





Wat maakt een sterkte social 
recruitment campagne? 

3. Targeting









Quiz

1. Op welke dag solliciteren ambtenaren 
het vaakst?



Quiz

2. Op welk tijdstip solliciteren ambtenaren het 
vaakst?



Quiz

3. Wat is het best presterende kanaal dit 
kalenderjaar? 



Quiz

4. Op welke vacature werd het meest 
gesolliciteerd dit kalenderjaar?



Inschattingsvraag 

5. Hoeveel sollicitanten waren dat?

















Introductieaanbod
Speciaal voor aanwezigen van dit webinar

Garantiecampagnes nu tijdelijk inclusief gratis plaatsing op 
gemeentebanen.nl. Maak direct een afspraak bij één van onze 
adviseurs.

https://meetings-eu1.hubspot.com/marketing-hellopublic/afspraak-met-hellopublic


Recap

1. Bereik je ideale kandidaat en versterk je 
werkgeversmerk 

2. Focus op de latent werkzoekende doelgroep waar hij 
zich bevindt 

3. Authentieke content en scherpe targeting maakt jouw 
campagne aantrekkelijk voor de ideale kandidaat 

4. Denk vanuit de kandidaat in het gehele 
wervingsproces

5. Vervul jouw openstaande vacatures
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