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Waarom moet je dit lezen?
Met het oog op de toekomst wil je weten waar je staat ten opzichte van je concurrenten.
Dat is ook het doel van dit rapport. Wij willen je laten zien waar jouw team staat ten opzichte
van andere, Nederlandse en internationale, recruitment teams als het gaat om cijfers en trends.

Over dit rapport
Dit rapport is gebaseerd op een enquête onder meer dan 147 recruitment professionals
in Nederland. Alle respondenten zijn managers of hebben een hogere functie.
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Top 5 takeaways

Recruitment speelt een belangrijke
rol in de leiding van een bedrijf

Recruiters krijgen het dit jaar nog
drukker en richten zich vooral op de
kwaliteit van de kandidaten

Het budget gaat naar traditionele
middelen, maar employer branding is
populair

Recruitment managers weten dat hun afdeling
belangrijk is voor de toekomst van het bedrijf. In
Nederland zegt ruim 73% van hen dat talent binnen

51% zegt dat het wervingsvolume van hun team gelijk blijft
en 42% zegt dat dit zal groeien. Om resultaat te kunnen
meten, richten ze zich op de time-to-hire, op hoelang een

Hoewel bijna 73% van het budget wordt besteed aan
vacatures, wervingstools en bureaus, vinden

hun bedrijf de hoogste prioriteit heeft.

werknemer bij het bedrijf blijft, en op de reputatie van het
bedrijf als werkgever.

Employer brand communicatie moet zich
richten op bedrijfscultuur en
carrièremogelijkheden

Diversiteit van kandidaten, gebruik
van data en het meten van sociale
vaardigheden zijn belangrijke trends

Meer dan 54% zegt dat het werkgeversmerk de
aantrekkingskracht op talent sterk vergroot.
Kandidaten vinden bedrijven interessant als ze

Bovenaan de recruitingverlanglijst staat de diversiteit van
kandidaten.

toprecruiters dat er meer in employer branding
geïnvesteerd moet worden.

aandacht besteden aan bedrijfscultuur, visie en
arbeidsvoorwaarden.
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Hoe recruiting managers
naar hun team kijken
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Recruiters spelen een centrale rol in de
toekomst van het bedrijf
Werving en selectie is niet altijd de meest spannende afdeling. De afdeling levert geen omzet op en
ontwikkelt geen trendy producten. Toch draagt recruiting bij aan het succes van een bedrijf en dit blijft
niet onopgemerkt. HR-managers in Nederland vervullen een prominente rol en hebben invloed op de
toekomst van het bedrijf.

Van de Nederlandse HR-managers zegt:

73%

dat talent de hoogste
prioriteit heeft binnen
hun bedrijf

80% 69%
dat ze regelmatig
deelnemen aan
managementoverleg

dat recruiters actief
betrokken zijn bij
personeelsplanning
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De meeste recruiting teams groeien niet

Voor welke functies zou er
plaats zijn in je team?

Recruitment is belangrijk. Toch denken recruitment managers dat hun teams niet zullen groeien.
Dit betekent dat wanneer het wervingsvolume toeneemt, managers creatief en efficiënt moeten opereren.
Dit geldt zeker in Nederland, waar 68% van de recruitment managers zegt dat hun team niet verder zal groeien
(wereldwijd is dat percentage 61%).

Nederland
31%

Recruiter

23%

Branding specialist

De HR-teams die kandidaten aannemen, richten zich vooral op veelzijdige recruiters en algemene
HR-medewerkers. Ook specialisten op het gebied van employer branding (werkgeversmerken) zijn erg gewild.
Het wordt dan ook steeds belangrijker om een werkgever te zijn waar mensen graag voor willen werken.

20%

Sourcer

15%

HR-generalist

Wereldwijd

Wat gebeurt er het komend jaar met de omvang van je recruiting team?

19%

Recruiter
Branding specialist

68%

25%

61%

32%

5%

5%

Sourcer
HR-generalist

Blijft ongeveer gelijk

Nederland

Neemt toe

52%
13%
9%

Neemt af

Wereldwijd
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Belangrijkste
benchmarks en cijfers
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8

Volume recruitment gaat op
veel plaatsen stijgen
Ongeveer de helft van de Nederlandse recruitment managers verwacht dat het wervingsvolume
gaat stijgen. Nederland blijft daarmee iets achter bij de internationale trend. Een klein deel van de
markt voorziet een daling in het volume.

Wat verandert er het komend jaar in je recruitment volume?

51%

56%

42%

Blijft gelijk

Neemt toe

Nederland

34%

7%

10%

Neemt af

Wereldwijd
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Time-to-hire krijgt de meeste aandacht
Als het gaat om het meten van resultaten, richten recruiters in Nederland zich op wervingstijd
en op hoelang nieuwe medewerkers bij het bedrijf blijven.

Waaraan meet je succes af?
Nederland

Wereldwijd

48%
Time-to-hire: hoelang duurt het om een vacature op te vullen?

48%
Hoelang aangenomen kandidaten bij het bedrijf blijven

42%
Hoelang aangenomen kandidaten bij het bedrijf blijven

46%
Time-to-hire: hoelang duurt het om een vacature op te vullen?

31%
De kracht van ons werkgeversmerk

43%
Tevredenheid van wervende managers

29%
Aantal ingevulde vacatures met hoge prioriteit

24%
Ervaring en tevredenheid van kandidaten

32%
De kracht van ons werkgeversmerk

24%
Ervaring en tevredenheid van kandidaten
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Sociale professionele netwerken zijn
de belangrijkste bron voor talent
Professionele netwerken en vacaturesites van bedrijven zijn in Nederland nog steeds de belangrijkste
bronnen voor het vinden van hoogopgeleide nieuwe medewerkers. Wereldwijd zijn referrals het
belangrijkst. Veel bedrijven zijn referral programma’s gestart omdat voorgedragen kandidaten sneller
worden aangenomen, beter presteren en langer bij het bedrijf blijven.

Wat zijn je belangrijkste bronnen voor toptalent?
Nederland

Wereldwijd

50%

Sociale professionele netwerken

48%
Referrals van medewerkers

45%
44%

Extern bureau voor werving en selectie

Referrals van medewerkers

46%
Online vacaturesites

Vacaturepagina bedrijfswebsite

41%

40%

Sociale professionele netwerken

34%
Extern bureau voor werving en selectie

35%
Online vacaturesites

28%
Interne doorstroming

Lees meer:
Why employee referrals are the best way to hire | How to post a job on LinkedIn
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Salesmanagers, IT’ers en programmeurs
hebben de hoogste prioriteit
De vraag naar salesmanagers, IT-medewerkers en programmeurs is zo dominant dat recruitment teams
in Nederland strategisch te werk moeten gaan om dit talent aan te trekken. Betrouwbare informatie over waar
je de juiste mensen vindt is van grote waarde. Bij het aantrekken van deze kandidaten speelt employer branding
een belangrijke rol.

Welke vacatures hebben de hoogste prioriteit in jouw bedrijf?
Nederland

Wereldwijd

33% Verkoop

30% Verkoop

29% ICT

27% Operations

27% Programmeurs
20% Operations

22% Programmeurs
19% ICT

12% Marketing

19% Bedrijfsontwikkeling

Lees meer:
How LinkedIn’s Talent Pool Reports can guide you where and how to recruit

12

Als recruiter moet je de concurrentie een stap voor zijn
De strijd om talent is in Nederland heviger dan in veel andere landen.
Met weinig personeel en een beperkt budget, moeten recruiters relatief en efficiënt te werk gaan. Employer branding is daarbij een
belangrijk instrument. De unieke eigenschappen van je bedrijf moeten aansluiten bij wat je doelgroep verwacht. Als alles klopt, kun je
kandidaten aantrekken die goed bij je organisatie passen en langer aan boord blijven.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor jouw team?
Nederland

Wereldwijd

51%

Concurrentie in de jacht op talent

57%

Concurrentie in de jacht op talent

35%
Klein recruitment team

35%
Beperkt budget

33%
Personeelsplanning voor hele organisatie

29%

Beperkt budget

19%

Gebrek aan juiste systemen en tools

27%
Klein recruitment team

27%

Personeelsplanning voor hele organisatie
Hoog personeelsverloop

Lees meer:
Read the 2016 Talent Trends Report to find out what candidates rank as most important in a job

23%
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Waar gaat
het budget heen?
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Recruitment budgetten blijven gelijk in 2017
Het aantal recruitment teams met een groeiend budget daalt. 63% zal het moeten doen met hetzelfde
budget als vorig jaar.
Er moet worden geïnvesteerd in initiatieven en tools die het mogelijk maken om meer te doen met
minder middelen. Automatisering wordt daardoor steeds belangrijker.

Wat gaat er gebeuren met het recruitment budget in jouw bedrijf?

30%

63%

37%

Neemt toe

Nederland

52%

Blijft gelijk

Wereldwijd
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Het meeste geld gaat naar wervingen selectiebureaus
Hoewel recruiters zeggen dat sociale professionele netwerken de belangrijkste bron zijn voor het vinden van
talent, investeren ze er nauwelijks in. Datzelfde geldt voor het werkgeversmerk – ook een belangrijke trend
waarin weinig wordt geïnvesteerd. Het overgrote deel van het budget gaat naar conventionele oplossingen
zoals wervingsbureaus en het plaatsen van vacatures.

Waar wordt je recruitment budget aan besteed?
8%
4%
7%

33%

7%
14%
26%

Werving- en selectiebureaus
Vacatures plaatsen
Recruitment tools (tracking, sourcen, screenen)
Werkgeversmerk
Recruiting events
Referral programma
Overig

8%
8%

6%
30%

9%
17%

Werving- en selectiebureaus
Vacatures plaatsen
Recruitment tools (tracking, sourcen, screenen)
Werkgeversmerk
Recruiting events
Referral programma
Overig

22%
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Als geld geen probleem was, zouden recruiters
meer investeren in branding en tools
Als budgetten geen probleem waren, zouden de meeste recruitment professionals meer investeren in strategische
maatregelen op de lange termijn, zoals branding, tools, ervaring van de kandidaten en nieuwe technologie in plaats
van oplossingen voor de korte termijn. We hebben mogelijke investeringen op een rijtje gezet.

Als je een onbeperkt budget had, waarin zou je dan investeren?

54%

Employer branding

Nederland

53%

40%

Betere tools

38%

39%

Nieuwe technologie

39%

29%

Verbetering
kandidaatervaring

30%

29%

29%

Uitbreiding
recruitment team

Wereldwijd
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De impact van
employer branding
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We vinden het werkgeversmerk belangrijk,
maar investeren er te weinig in
Recruiting managers besteden maar weinig aan het werkgeversmerk. Toch hechten ze er veel
belang aan. De tegenstrijdigheid komt doordat het rendement van het werkgeversmerk moeilijk
te meten is. De meeste teams kunnen niet aantonen dat er een direct verband is tussen betere
kandidaten en een sterk werkgeversmerk.

54%

van de Nederlandse recruiting
managers vindt dat het
werkgeversmerk belangrijk is
om toptalent te kunnen
binnenhalen
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Samenspel tussen Recruitment en Marketing
is essentieel voor employer branding
Recruitment teams hebben vaak weinig capaciteit beschikbaar voor employer branding. In Nederland voelt slechts

Hoeveel mensen beheren
je werkgeversmerk?
Nederland

19% van de recruitment managers zich primair verantwoordelijk voor het werkgeversmerk (wereldwijd is dat 30%).

Meer dan 5

Dit heeft geleid tot samenwerking tussen recruiters en marketeers. Het resultaat is vaak een gezamenlijke aanpak
voor social media, promotiematerialen en marketingcommunicatie. Door deze samenwerking hebben veel

1-5

bedrijven al gauw vijf mensen die het werkgeversmerk beheren.

13%
49%
18%

Parttimer
Niemand

13%

Wie beheert je werkgeversmerk?
Het recruiting team in samenwerking met marketing en communicatie
36%

Wereldwijd

43%

20%
20%

1-5
Parttimer

Het recruiting team is hiervoor verantwoordelijk
19%

19%

Meer dan 5

Het recruiting team is niet of nauwelijks betrokken bij employer branding

Niemand

30%

Wij besteden geen aandacht aan ons werkgeversmerk

Ik weet het niet

52%
13%
9%
6%

12%
10%

Ik weet het niet
4%

6%

Nederland

Wereldwijd
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Uitdragen van de bedrijfscultuur trekt
aandacht van kandidaten
Kandidaten en recruiters zijn het met elkaar eens – de bedrijfscultuur is belangrijk om je te onderscheiden van
andere werkgevers. Daarnaast zijn kandidaten geïnteresseerd in de langetermijnvisie van het bedrijf en in de
branche.

Recruiters:

Kandidaten:

Wat vinden kandidaten
aantrekkelijk aan jouw bedrijf?

Wat vind je belangrijk aan een mogelijke
nieuwe werkgever?*

1

Trots op bedrijf als werkgever

1

Bedrijfscultuur en waarden

2

Uitdagend werk

2

Missie en visie

3

Goede bedrijfscultuur

3

Producten en diensten

*Bron: Talent Trends 2016
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Website en social media zijn de beste manieren
om je werkgeversmerk te promoten
De meeste recruiting teams promoten hun werkgeversmerk via hun website en op LinkedIn. Het is lastig
om het effect te meten, afgezien van aantallen paginabezoekers en interactie op de website of social media.
Recruiters worden dus creatiever en kijken naar interne enquêtes en awards voor beste werkgevers.

Wat zijn voor jou de beste kanalen om je
werkgeversmerk op te bouwen?

75%

LinkedIn

Nederland

55%

69%

Vacaturepagina van
mijn bedrijf

61%

34%

Website van derden of
vacaturesites

40%

31%

Facebook

35%

26%

31%

Werving op
universiteiten

Wereldwijd
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Sociale professionele netwerken zijn
de belangrijkste bron voor talent
Professionele netwerken en vacaturesites van bedrijven zijn in Nederland nog steeds de belangrijkste
bronnen voor het vinden van hoogopgeleide nieuwe medewerkers. Wereldwijd zijn referrals het
belangrijkst. Veel bedrijven starten referral programma’s omdat voorgedragen kandidaten sneller worden
aangenomen, beter presteren en langer bij het bedrijf blijven.

Wat zijn de belangrijkste graadmeters voor het succes van je werkgeversmerk?
Nederland

Wereldwijd

36%

32%
Ranglijsten beste werkgevers

Referrals van medewerkers

31%
Resultaten interne enquêtes

34%
Resultaten interne enquêtes

29%
Media en pers

32%
Sociale media

28%

Sociale media

25%
Aantal volgers op sociale media

28%

Ranglijsten beste werkgevers

25%
Aantal volgers op sociale media

Lees meer:
Why employee referrals are the best way to hire | How to post a job on LinkedIn
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Vooruitkijken: recruiting
in 2020
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Diversiteit van kandidaten, big data en sociale vaardigheden
zijn belangrijk voor de toekomst
Steeds meer bedrijven zien het belang in van diversiteit onder de medewerkers. Ze gaan er de komende jaren actief aan werken.
Daarnaast zal het meten van belangrijke sociale vaardigheden de nodige prioriteit krijgen. Deze vaardigheden kunnen van grote
invloed zijn op professioneel succes. En in dit digitale tijdperk zal big data zichzelf steeds meer gaan bewijzen als informatiebron voor
recruiters. Nederland is daarbij één van de voorlopers.

De 5 belangrijkste trends voor de komende 5 tot 10 jaar
Nederland

Wereldwijd

44%
Inzet van website en community’s om meer diverse kandidaten te bereiken

37%
Inzet van website en community’s om meer diverse kandidaten te bereiken

38%
Gebruik van big data

35%
Meten van sociale vaardigheden die carrièresucces kunnen voorspellen

37%
Meten van sociale vaardigheden die carrièresucces kunnen voorspellen

34%
Innovatieve tools voor het screenen van kandidaten en sollicitatiegesprekken

33%
Missie richten op het aantrekken van talent

33%
Missie richten op het aantrekken van talent

24%
Innovatieve tools voor het screenen van kandidaten en sollicitatiegesprekken

29%
Gebruik van big data

Lees meer:
Read the 2016 Talent Trends Report to find out what candidates rank as most important in a job
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Volgende stappen
Lees meer over de onderwerpen uit dit rapport en leer meer over LinkedIn.

1

2

3

Lees wat kandidaten belangrijk vinden
2016 Talent Trends 2016 Report

Leer hoe je bij kandidaten top-of-mind blijft
Modern Recruiter’s Guide: The Candidate’s Journey on LinkedIn

Meer over LinkedIn Talent Solutions:
The employer branding playbook
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Onderzoeksmethode
We hebben voor dit onderzoek in Nederland 147 vooraanstaande HR- en recruitment professionals ondervraagd.
Deze personen werden geselecteerd op basis van de gegevens op hun LinkedIn-profiel en benaderd per e-mail.

Scandinavië 112

VK 299
Canada 326

België 72
Frankrijk 283
Spanje 149

VS 377

Nederland 147
Duitsland 124
Italië 153
China 278

Mexico 126

MENA 170

India 351

Zuidoost Azië 412
Brazilië 331

Zuid-Afrika 104
Australië 159
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Over LinkedIn Talent Solutions
Trek toptalent aan met behulp van het grootste professionele netwerk ter wereld.
LinkedIn Talent Solutions helpt je bij het vinden van talent, plaatsen van vacatures,
opbouwen van je employer brand en het creëren van een geweldig referral programma.
.

Bezoek onze website

Volg ons blog

Volg ons op Twitter

Word onze connectie op LinkedIn

Bekijk onze video’s op YouTube

Volg ons op Facebook

Bekijk onze SlideShare

28

Auteurs
Onderzoek

Redactie

Allison Schnidman

Lydia Abbot

Lorraine Hester

Maria Ignatova

Peer Plunkte

Met dank aan

Research Associate

Esther Cruz en Andrew Freed.

Senior Market Research Manager

Market Research Manager

Associate Content Marketing Manager

Global Content Marketing Lead

29

