
12 tips voor het 
ontwikkelen van 
de ultieme talent 
pipeline

Stel dat je voor een lastige vacature binnen enkele seconden een lijst met kandidaten 
kunt genereren. Voor degenen die een talent pipeline hebben, is deze droom realiteit 
(en ze hebben waarschijnlijk ook nog vaker lunches en pauzes dan jij). Met een talent 
pipeline hoeven jij en je team niet voor iedere rol opnieuw het wiel uit te vinden, verloopt 
een sollicitatieprocedure sneller en beschik je ook nog eens over betere kandidaten.   

We snappen dat je in een kip-ei-situatie zit. We horen je denken: “Ik heb niet eens 
genoeg tijd voor werving en selectie, laat staan om een talent pipeline te ontwikkelen.”
Lees dan vooral verder. Een pipeline-strategie is namelijk de moeite meer dan waard 
(echt waar!).

Hier volgen 12 tips om met een talent pipeline aan de slag te gaan:

Prioriteer je pipeline
Concentreer je op vaardigheden die je bedrijf keer op keer nodig heeft en op 
rollen waarvoor moeilijk mensen te vinden zijn. Hierdoor wordt de kans groter dat 
je deze vacatures snel vervult, waardoor de sollicitatieprocedure minder kost en 
sneller verloopt.

Screen je kandidaten
Bespaar tijd: voordat je een kandidaat in je pipeline plaatst, vraag je aan 
wederzijdse connecties of de desbetreffende persoon past bij je bedrijf of 
beschikt over de benodigde vaardigheden.      
       

Doe het samen met de hiring manager
De beste pipelines worden ontwikkeld in samenwerking met hiring managers. 
Zorg dat je hun steun krijgt door de voordelen van een pipeline uit te leggen in 
taal die ze begrijpen. Sla ze dus niet om de oren met allerlei ingewikkelde 
vaktermen, maar gebruik keiharde cijfers en duidelijke taal. Bijvoorbeeld: 
“hierdoor zijn x mensen y weken eerder productief”.

Wees georganiseerd
Zorg altijd dat er maar één versie van gegevens is, zodat alle teamleden precies 
weten waar ze aan toe zijn. Gebruik deze gegevens om bij te houden met welke 
kandidaten contact is opgenomen, wat hun antwoorden waren en hoe 
geïnteresseerd ze zijn.

Behandel je pipeline met respect
Zie je pipeline als een community, niet als een database. Respecteer de agenda 
van de kandidaat en vraag hem/haar: “Hoe vaak zullen we even bijpraten?” Stuur 
jezelf herinneringen om contact op te nemen met de kandidaat, zodat je je 
beloften nakomt.
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Gebruik een persoonlijke benadering
Zorg dat je een echte reden hebt om iemand te benaderen, bijvoorbeeld een 
artikel dat je herinnerde aan een gesprek dat je met elkaar hebt gehad of 
felicitaties voor een werkjubileum. Stimuleer je recruiters om een eigen stijl te 
hanteren en persoonlijke berichten te versturen.

Blijf zichtbaar en toegankelijk
Gebruik indirecte kanalen zoals LinkedIn-statusupdates en Twitter om niet in de 
vergetelheid te raken. Dit is beter dan potentiële kandidaten voortdurend te 
belagen met tijdrovende telefoontjes. Deel artikelen over je bedrijf en bedrijfstak 
om te zorgen dat ze geïnteresseerd blijven.

Stimuleer een netwerkcultuur
Moedig je team aan om achter het bureau vandaan te komen en belangrijke 
evenementen voor de industrie te bezoeken. Stel een referentiesysteem voor 
passieve kandidaten op, zelfs als er geen vacatures zijn. 

Stel duidelijke doelen voor je team
Weet wat de verhouding is tussen het aantal benaderde kandidaten en het aantal 
openstaande vacatures om in te kunnen schatten hoeveel mensen je moet 
benaderen om je doelen te bereiken. Stel een plan op waarin je aangeeft 
hoeveel kandidaten met een bepaald profiel je teamleden elke week moeten 
vinden, prioriteren en voorleggen.

Meet de voortgang
Maak een pipeline-strategie waarbij het talent uit meerdere kanalen wordt 
gehaald, zoals sollicitaties, referentieprogramma’s voor werknemers en 
headhunting. Houd bij welk kanaal de meeste aangenomen kandidaten oplevert.

Vier successen
Als er iemand uit je pipeline wordt aangenomen, zorg dan dat iedereen 
dit te horen krijgt. Geef recruiters en hiring managers die een succesvolle 
samenwerking hebben en je pipeline steeds aanvullen met goede kandidaten, 
de lof die ze verdienen.

12. Bonustips voor gebruikers van LinkedIn Recruiter

Zoeken en taggen
Gebruik tags om ervoor te zorgen dat kandidaten gemakkelijk kunnen worden gevonden door je team. Voer in 
LinkedIn Recruiter eerst een algemene zoekactie uit naar relevante bedrijven, scholen en organisaties. Maak een 
pipeline-map voor de algehele markt waar je op dat moment aan werkt (bijvoorbeeld informatica studenten op de 
Universiteit van Amsterdam). Gebruik vervolgens specifieke criteria en mappen voor individuele rollen 
(bijvoorbeeld cloud computing EN informatica op de Universiteit van Amsterdam).

Snellere screening met Inside Opinion
In elk profiel in Recruiter kan je nu zien wie in je huidige bedrijf de kandidaat mogelijk nog kent van een vorige 
baan. Neem contact op met deze collega’s voor een eerlijke mening over potentiële kandidaten.

Gebruik slimme actielijstjes om het gesprek op gang te houden
Gebruik deze functie om herinneringen in te stellen voor bepaalde kandidaten, projecten en teamleden zodat je 
nooit vergeet om contact te houden met kandidaten.

Altijd op de hoogte dankzij de functie Project Overview
Stuur wekelijks een screenshot van de Project Overview naar je team. Zo kun je de status van je pipeline-projecten 
bewaken en de belanghebbenden hiervan op de hoogte houden.
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