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Kennis is macht

De krapte op de arbeidsmarkt houdt onverminderd aan. Talent is schaars en werkgevers halen 
alles uit de kast om veelbelovende medewerkers aan te trekken en vast te houden. Sommige 
werkgevers zijn hierin aanzienlijk succesvoller dan anderen. Wat is hun geheim? 

Het antwoord hierop is data-gedreven recruitment. Wat in online marketing al volledig is 
ingeburgerd, wint nu ook in recruitment gestaag terrein. Beslissingen baseren op feiten en cijfers. 
Weg van onderbuikgevoel en intuïtie. Succesvol recruitment start met meten, meten en nog eens 
meten. 

Er zijn enorm veel databronnen die waardevolle informatie bieden voor recruitment. Toch wordt er 
nog maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. Begrijpelijk, want het is vaak lastig door de bomen 
het bos te zien. In dit e-book helpen we je op weg.
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1. Sneller kandidaten vinden voor je vacatures

2. Minder kandidaten verliezen tijdens het recruitmentproces

3. Recruitmentkosten omlaag brengen

4. Betere kwaliteit van nieuw geworven medewerkers 

Ga voor focus en kies een duidelijk doel. Je kunt bijvoorbeeld koersen op:

In dit e-book gaan we in op deze doelen en geven we tips en voorbeelden hoe data je helpen om  
ze te bereiken.

Doelen

Wat wil je bereiken? Elke datagedreven recruitmentstrategie start met een heldere ambitie.  
Je wilt immers weten wat je inspanningen opleveren. Maak een korte business case waarin je 
formuleert waarom je de verandering wilt inzetten. Beschrijf vervolgens welke doelen je wilt 
bereiken, welke investering in tijd en geld je nodig hebt en wat het uiteindelijk moet opleveren.  
Een concreet omschreven verwachting van je ROI (Return on Investment) vergroot het draagvlak 
in de organisatie en verzekert je van steun van het management.
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Absolute prioriteit voor verreweg de meeste hiring managers: 
vacatures zo snel mogelijk invullen. Gebrek aan arbeidskrachten 
is immers kostbaar en remt de groei van het bedrijf. Voor jou is  
in dit geval de belangrijkste KPI (Key Performance Indicator)  
die bij deze doelstelling hoort, de time-to-hire (TTH).  
Hieronder verstaan we de gemiddelde doorlooptijd  
vanaf het uitzetten van de vacature tot aan het tekenen  
van het contract.  

1. Sneller kandidaten vinden

De frustratie van menig recruiter: je hebt veel tijd, kosten en energie gestoken in het aantrekken 
van een veelbelovende kandidaat en verliest deze vervolgens uit het oog. Jammer in vele 
opzichten. Je moet weer helemaal van voren af aan beginnen, met alle investeringen en risico’s 
van dien.  
 
Het uit het oog verliezen van kandidaten gebeurt in verschillende fasen in de werving.  
Van het bekijken van de advertentie zonder te klikken op de  
sollicitatiebutton tot het niet voltooien van de vragenlijst.  
Van het niet komen opdagen bij een sollicitatiegesprek  
tot het afhaken na een aanbod.  
 
Data helpen je om beter inzicht te krijgen in het hoe en  
waarom van ‘lekkage’ tijdens de werving. Zodat je weet  
aan welke knoppen je kunt draaien om veelbelovend  
talent aan je te binden.

2. Minder kandidaten verliezen 

DoelenDoelen
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Belangrijke KPI voor deze doelstelling is de cost-per-hire (CPH). Hieronder verstaan we de totale 
interne en externe recruitmentkosten gedeeld door het totaal aantal aangenomen medewerkers. 
Met andere woorden, hoeveel kost het om een vacature in te vullen? 

Let wel: het gaat hierbij om het totaal van alle kosten die gemaakt worden. Dus niet alleen 
recruitmentkosten, maar ook bijvoorbeeld kosten voor advertenties, social media en andere 
kanalen, externe bureaus, ingezette HR-capaciteit, de tijd die intern besteed wordt aan het zoeken 
van nieuwe medewerkers etc. 

De gemiddelde kosten voor het werven van een nieuwe medewerker liggen rond de € 4000,1. 
Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van het soort vacature, de branche en de situatie op de 
arbeidsmarkt. Maar in elke situatie geldt: door strak te managen op cruciale beslissingen in elke 
fase van het recruitmentproces, houd je grip op de kosten en het wervingsresultaat. 

3. Recruitmentkosten verlagen

1  Recruitmentkengetallen 2020, Intelligence Group

De gemiddelde cost-per-hire is ruim €4000,- 
Recruitmentkengetallen 2020, Intelligence Group

Doelen
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4. Betere kwaliteit van nieuwe medewerkers 

Recruitment is verantwoordelijk voor het tijdig aantrekken van geschikte kandidaten voor 
vacatures. De time-to-hire en de cost-per-hire zijn hiervoor belangrijke meetinstrumenten.  
Toch zien we de laatste tijd een verschuiving plaatsvinden naar een ander meetpunt: de  
quality-of-hire (QOH). Je wilt immers niet zomaar iemand werven, je bent op zoek naar de beste  
persoon voor de rol. En dat gaat verder dan simpelweg meten of een kandidaat die jij hebt 
geworven ook daadwerkelijk is aangenomen. 

Doelen

Zo belangrijk is een goede match: 
•  High performers zijn 400% effectiever dan de gemiddelde werknemer 2 

•  Bij 20% van de aannames heeft de werkgever achteraf spijt 3

2  Attracting and retaining the right talent, McKinsey  

3  3 Ways You Can Measure the Quality of a Hire, ERE
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Data-gedreven recruitment

Tip 1: Kies de best presterende recruitmentkanalen

Nieuwe medewerkers aannemen begint met het bereiken van de juiste doelgroep. Om de juiste 
mensen	te	bereiken	moet	je	weten	welke	kanalen	je	het	best	kunt	inzetten.	Denk	hierbij	aan	de	
carrièrepagina op de website, socialmediakanalen en vacaturesites zoals Indeed. 

Het verzamelen van data over de prestaties van de verschillende kanalen geeft je inzicht in de 
waarde	die	zij	hebben	voor	jouw	specifieke	doelstelling.	Je	kunt	bronnen	vergelijken	aan	de	hand	
van kwantitatieve maatstaven, zoals in onderstaand voorbeeld.

Figuur 1: Voorbeeld cost-per-hire per bron

Het overzicht geeft inzicht in het aantal kandidaten dat een bron oplevert, hoeveel van hen na een 
eerste	selectie	geschikt	lijken	en	hoeveel	uiteindelijk	zijn	aangenomen.	Je	ziet	met	bovenstaande	
data in één oogopslag dat bron A en bron D de meeste contracten opleveren, tegen de laagste  
cost-per-hire.

Hoe kunnen data jou helpen je doelen te bereiken? Ontdek het met deze praktische tips.

Bron A € 9.800 45 %45100 14 14 % € 700

Bron B

Bron D

€ 16.200 4 %30750 6 1 % € 2.700

Bron C € 3.500

€ 4.500 17 %60350 9 3 % € 500

40 %1025 1 4 % € 3.500

Aangenomen /  
totaal sollicitaties

Aantal 
sollicitaties

Contract 
getekendVacature A Kosten

Uitgenodigd 
voor gesprek

Uitgenodigd / 
totaal sollicitaties Cost-per-hire
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Tip 2: Betrek de quality-of-hire

Natuurlijk	kun	je	meten	welke	bron	het	meest	bijdraagt	aan	de	invulling	van	vacatures.	Maar	je	kunt	
ook	een	stap	verder	gaan	en	meten	welke	bron	de	béste	medewerkers	oplevert.	Hierbij	spreken	we	
van de quality-of-hire. Om de kwaliteit van nieuwe medewerkers te meten moeten recruitment,  
HR en hiring-managers nauw samenwerken. 

Bij	de	quality-of-hire	meet	je	het	daadwerkelijk	functioneren	van	de	nieuwe	medewerker,	zijn	of	
haar	tevredenheid	en	die	van	de	hiring-manager.	Doe	dit	op	vaste	momenten,	bijvoorbeeld	op	30,	
60 en 90 dagen na de eerste werkdag. Leg vast hoe lang het duurt voordat de nieuwe aanwinst 
volledig meedraait. Vraag de hiring manager de prestatie te waarderen en meet ook hoe tevreden 
de nieuwe medewerker zich voelt. 

Je kunt de waardering als volgt aanpakken: 
 
Veel minder dan verwacht = 25%  
Minder dan verwacht = 50% 

 
Naar verwachting = 75%  
Beter dan verwacht = 100% 

Figuur 2: Voorbeeld quality-of-hire per bron

Medewerker / Bron A

Inzetbaarheid 75 % 75 % 100 %

Rapportcijfer

Quality-of hire

100 % 100 % 100 %

Medewerkerstevredenheid 75 %

83 % 92 % 100 %

100 % 100 %

30 dagen 60 dagen 90 dagen

Medewerker / Bron D

Inzetbaarheid 50 % 50 % 75 %

Rapportcijfer

Quality-of hire

75 % 50 % 50 %

Medewerkerstevredenheid 75 %

67 % 58 % 75 %

75 % 100 %

30 dagen 60 dagen 90 dagen

Data-gedreven recruitment
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Tip 3: Weeg de bronkwaliteit

Nu je inzicht hebt in de quality-of-hire, kun je deze gebruiken om je recruitmentkanalen nóg beter 
te	beoordelen	op	kwaliteit.	Hierbij	vergelijk	je	van	elk	kanaal	de	cost-per-hire,	de	time-to-hire	en	de	
quality-of-hire. Op die manier zie je in één oogopslag welke bronnen de beste resultaten opleveren.

In een formule ziet dat er zo uit:

Bronkwaliteit = gewogen quality-of-hire x gewogen time-to-hire x gewogen  
cost-per-hire

Om de variabelen te wegen, maak je de volgende onderverdeling:

De time-to-hire / cost-per-hire is:

Veel minder dan verwacht = 25% 
Lager dan verwacht = 50%

Vervolgens kun je de bronscore berekenen met de formule:

Bronscore = Aantal aangenomen medewerkers x gewogen quality-of-hire x gewogen 
time-to-hire x gewogen cost-per-hire

Uitgaande	van	de	voorgaande	case	zouden	de	volgende	resultaten	kunnen	zijn	verzameld:

Figuur 3: Voorbeeld berekening bronscore

In	dit	voorbeeld	is	direct	duidelijk	dat	bron	A	verreweg	de	beste	prestaties	levert,	wanneer	je	de	
kwaliteit	van	de	nieuwe	medewerkers	afzet	tegen	de	kosten	en	de	wervingstijd.	En	ook	al	is	bron	 
C het goedkoopst, de resultaten laten op alle fronten te wensen over.

Bron A 14 100 %22 dagen100 % € 700 100 % 100 % 14

Bron B

Bron D

6 75 %35 dagen100 % € 2.700 75 % 56,25 % 3,375

Bron C 1

9 100 %20 dagen75 % € 500 100 % 75 % 6,75

50 %50 dagen50 % € 3.500 50 % 12,50 % 0,125

Gewogen  
cost-per hire

Quality- 
of-hire

Gemiddelde 
cost-per-hireVacature A Aangenomen

Gemiddelde 
time-to-hire

Gewogen 
time-to-hire

Bron- 
kwaliteit

Bron- 
score

Naar verwachting = 75% 
Beter dan verwacht = 100%

Data-gedreven recruitment
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Tip 4: Verzamel relevante arbeidsmarktkennis

Kennis is macht. Hoe meer relevante informatie je verzamelt, hoe betere beslissingen je 
kunt	nemen.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	bedrijven	die	meer	dan	gemiddeld	gebruik	maken	van	
arbeidsmarktdata,	een	time-to-hire	hebben	die	5	dagen	korter	is	dan	bij	concurrenten.	In	het	
werkgeversdashboard van Indeed vind je veel waardevolle gegevens over de arbeidsmarkt. 

Je	ziet	bijvoorbeeld	hoeveel	vergelijkbare	vacatures	uitstaan	in	jouw	regio,	welke	werkgevers	het	
betreft	en	hoe	populair	deze	organisaties	zijn	bij	werkzoekenden.	Behalve	zicht	op	de	concurrentie,	
krijg	je	ook	een	beeld	van	het	zoekvolume	en	het	zoekgedrag	van	jouw	doelgroep.	Deze	kennis	 
kun je handig gebruiken voor jouw recruitmentactiviteiten.

Grondige inzet van arbeidsmarktdata leidt tot  
een 5 dagen kortere time-to-hire 4

4  Recruitmentkengetallen 2020, Intelligence Group

Data-gedreven recruitment
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Tip 5: Meet de prestaties van je personeelsadvertenties 1/2

Zodra	je	een	vacature	publiceert,	breekt	een	spannende	tijd	aan.	Gaat	het	je	lukken	tijdig	de	juiste	
kandidaten aan te trekken? Ook hier geldt: meten is weten. Stel relevante vragen zoals:

In	het	analytics	dashboard	van	het	kanaal	vind	je	relevante	cijfers	als	het	aantal	vertoningen,	de	
CTR (click-through-rate), de gemiddelde kosten per klik (cost-per-click / CPC) en de gemiddelde 
kosten per sollicitant (cost-per-apply / CPA). 

Door	je	resultaten	al	tijdens	het	wervingsproces	inzichtelijk	te	maken,	houd	je	controle.	

Heb	je	eerder	dan	gedacht	voldoende	geschikte	kandidaten,	dan	zou	het	mooi	zijn	als	je	 
deze advertenties naar wens kunt stopzetten. In dat geval bespaar je direct geld. 

Vacaturetitel

Accountmanager 
binnendienst

 
33.847

 
265

 
0,78 %

 
€ 2,20

 
€ 72,97

International 
Sales Manager

 
70.449

 
73

 
0,1 %

 
€ 2,05

 
€ 24,89

IT Support 
Specialist

 
18.617

 
274

 
1,47 %

 
€ 1,06

 
€ 22,41

Impressies Clicks CTR CPC CPA

•  Is de advertentie voldoende zichtbaar binnen jouw doelgroep?  
•		Hoe	vaak	verschijnt	jouw	advertentie	in	de	zoekopdrachten?	 
•  Genereert de advertentie het gewenste verkeer naar de vacature? 
•  Hoeveel procent van de bezoekers klikt door naar de vacaturetekst?  
•  Welk percentage solliciteert op de vacature? 

Data-gedreven recruitment
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Tip 5: Meet de prestaties van je personeelsadvertenties

Is er wel verkeer naar je vacature maar klikken mensen niet door? Dan kun je onderzoeken of je 
titel,	kopregel	en	introtekst	voldoende	interessant	zijn	voor	je	doelgroep.	

Is er te weinig conversie, neem dan de vacaturetekst nog eens onder de loep en test hoe je deze 
kunt optimaliseren. 

Stel	vooraf	heldere	doelen,	meet	structureel	de	resultaten	en	grijp	tijdig	in	als	de	cijfers	daartoe	
aanleiding geven. Hierdoor houd je controle en maak je jouw wervingsstrategie steeds een stukje 
beter.

Krijgt	jouw	advertentie	onvoldoende	vertoningen?	Doe	een	test	met	een	andere	vacaturetitel	en	
trefwoorden	die	beter	aansluiten	bij	het	zoekgedrag	van	kandidaten.	Of	laat	de	vacature	meer	
opvallen door extra promotie in te zetten. Ook kun je met retargeting zorgen dat de advertentie 
vaker getoond wordt aan mensen die al eerder op de advertentie hebben geklikt.

2/2

Een voorbeeld van de verschillen in prestaties bij een generieke en een meer 
specifieke vacaturetitel

Gegevens van Indeed 

 
Impressies / Vacature

 
226,24

 
250,14

 
10,56 %

 
Clicks / Vacature

 
22,85

 
27,76

 
21,47 %

 
Sollicitaties / Vacature

 
Kosten per  sollicitatie

 
0,55

 
€ 664,06

 
0,52

 
€ 538,83

 
-5,56 %

 
-18,86 %

Software Developer Python Developer % verschil

Data-gedreven recruitment
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Tip 6: Meet belangrijke stappen in het recruitmentproces 

Een	ander	punt	dat	de	time-to-hire	aanzienlijk	verkort,	is	een	gestroomlijnd	recruitmentproces.	
Dit	zorgt	ervoor	dat	kandidaten	snel	en	efficiënt	het	proces	van	eerste	contact	tot	aanname	
doorlopen. Hierdoor verkort je de time-to-hire, verlaag je de cost-per-hire en verbeter je ook nog 
eens de candidate experience. 

Breng	de	‘achterkant’	van	je	recruitmentproces	op	orde.	Richt	heldere	workflows	in	met	
concrete	doelen	voor	wat	betreft	tijd	en	aanpak	voor	elke	fase	in	het	proces.	Je	kunt	hierbij	
denken aan:

•			binnen	hoeveel	dagen	krijgt	een	kandidaat	een	reactie	na	een	sollicitatie 
•			wat	is	de	maximale	tijd	voor	het	uitsturen	van	uitnodiging/afwijzing 
•   hoe zit dit met planning van interviews, terugkoppeling, contractaanbod

Door dashboards, overzichten en alerts in te richten, houd je eenvoudig vinger aan de pols. 
Zorg	ook	voor	duidelijke	statistieken	met	betrekking	tot	de	aantallen	sollicitanten,	interviews,	
assessments, aanbiedingen en getekende contracten. 

Neem	elke	fase	in	het	recruitmentproces	onder	de	loep,	stuur	bij	waar	nodig	en	bekijk	hoe	je	
verder kunt optimaliseren.

Data-gedreven recruitment
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Tip 7: Maak solliciteren prettig en eenvoudig

Succesvol recruitment valt of staat met een prettig en laagdrempelig sollicitatieproces.  
Uit	gegevens	van	Indeed	blijkt	bijvoorbeeld	dat	in	Nederland	65%	van	alle	zoekopdrachten	naar	
vacatures via smartphone plaatsvindt. Hoe mobile friendly is jouw proces? Kunnen werkzoekenden 
eenvoudig	solliciteren	met	mobiel	of	tablet	en	eenvoudig	een	cv	of	profiel	uploaden?	Moet	een	
kandidaat een uitgebreid vragenformulier invullen of start het sollicitatieproces met een paar 
essentiële	selectievragen?	

 
 

80%   van de kandidaten haakt af tijdens het sollicitatieprocess
Glassdoor

Tip: maak je gebruik van een sollicitatieformulier met selectievragen, 
houd deze dan kort en simpel. Hoe meer vragen je stelt, hoe meer 
kandidaten tussentijds afhaken.

Data-gedreven recruitment

1/2
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Tip 7: Maak solliciteren prettig en eenvoudig

Onderzoek op deze manier alle cruciale onderdelen van de candidate journey. Begin met de 
belangrijkste:	de	momenten	in	het	recruitmentproces	waarin	je	ongewild	de	meeste	kandidaten	
verliest	en	kijk	hoe	je	deze	touchpoints	kunt	optimaliseren.	

Tip: kruip in de huid van een kandidaat en solliciteer 
anoniem bij je eigen bedrijf.  

Data-gedreven recruitment

2/2

Hoe	meer	vragen	je	stelt,	hoe	meer	mensen	afhaken	tijdens	het	sollicitatieproces.
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Afname in sollicitaties

5 10 20 30 40 45+

Aantal sollicitatievragen online

Gegevens	van	Indeed	(wereldwijd)

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

88,7 %

70,8 %

50,0 %
44,0 %

17,2 %16,5 %



Tip 8: Meet de beleving van kandidaten tijdens het sollicitatieproces

Hoe	soepeler	en	prettiger	het	recruitmentproces,	hoe	minder	kandidaten	je	tijdens	de	rit	verliest.	
Het	is	belangrijk	dat	je	de	‘achterkant’,	je	processen	op	orde	hebt.	Maar	misschien	nog	wel	
belangrijker	is	de	vraag	hoe	de	kandidaat	het	sollicitatieproces	ervaart.	

Maak	van	elk	contactmoment,	elk	touchpoint	in	de	journey,	een	beleving.	In	deze	tijd	van	
e-commerce	zijn	we	gewend	aan	snelheid	en	persoonlijke	aandacht.	Visualiseer	je	kandidaat	als	
een	klant	en	kijk	wat	je	kunt	leren	van	de	aanpak	van	bekende	webshops.	

Meet	niet	alleen	de	resultaten	per	touchpoint,	maar	ook	de	kandidaatbeleving.	Hierbij	kun	je	
werken	met	een	tevredenheidscijfer	of	een	NPS	(Net	Promotor	Score),	waarbij	je	vraagt	in	hoeverre	
kandidaten	jouw	bedrijf	zouden	aanbevelen	als	werkgever.	Ook	kun	je	een	open	interview	afnemen	
over de sollicitatie-ervaring en kwalitatieve feedback vragen. Leg je bevindingen vast en gebruik 
de opgedane inzichten om de candidate experience steeds verder te verbeteren.

Tip: Kandidaat = Klant 
Laat je inspireren door succesvolle webshops

Data-gedreven recruitment
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Begin 
vandaag 
nog!
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Begin vandaag nog!

Met	de	juiste	inzichten	til	je	jouw	recruitment	snel	en	doeltreffend	naar	een	hoger	plan.	Meer	
conversie, minder kosten, meer kwaliteit? Dankzij jouw verzamelde data weet je precies aan welke 
knoppen je moet draaien. En het hoeft allemaal niet direct super uitgebreid. Begin gewoon met de 
eerste stap en breid vervolgens je data-driven recruitmentstrategie geleidelijk uit.

Benieuwd naar meer voorbeelden en tips? 

We helpen je graag! Indeed beschikt over een rijke databank en talloze best-practices  
van vergelijkbare werkgevers. Neem hier direct contact met ons op. 
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https://nl.indeed.com/personeel/verbinden?hl=nl


Vind hier  
je nieuwe 
medewerker

Indeed Ireland Operations Ltd. | 124 St. Stephen’s Green | Dublin 2, Ireland

Indeed helpt mensen over de hele wereld om nieuwe medewerkers of een 
baan te vinden. Meer dan 250 miljoen mensen per maand zoeken naar 
vacatures, plaatsen cv’s en doen onderzoek naar bedrijven via Indeed.5

5  Google Analytics, unieke bezoekers, februari 2020


