
Het gaat weer goed met de BV Nederland, we werken dat het 
een lieve lust is, laten ons geld rollen en sluiten gedwee aan in 
de dagelijkse file. Het is weer business as usual. Maar schijn 
bedriegt, want er woedt een nieuwe hevige strijd. De strijd om 
talent. 

Tijdens de crisis op de huizenmarkt zakte de verkopersmarkt 
door de vliering naar een kopersmarkt. De verkopers stonden 
onder water en de kopers hadden de huizen voor het uitkiezen. 
Nu is het op de arbeidsmarkt niet anders.

Aanstormend talent en bestaande werknemers hebben het 
voor het zeggen. Welke HR manager ligt hier niet wakker van? 
Tekort aan personeel, personeel dat zelf opzegt: talent is
moeilijk te vinden en nog lastiger om te houden. 

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een totaal andere aanpak: 
persoonlijke werving, versnelde selectie, tijd en geldbesparing, 
flexibele pools, mensen die met plezier voor je willen werken 
en hun talenten willen inzetten. 

Hoe word je als organisatie een huis voor talent? Daar gaat het 
om. Als dat talent het voor het zeggen heeft, kan bepalen wat 
de voorwaarden zijn, dan wordt het tijd om de conversatie over 
die voorwaarden te starten. Tijd voor een open huis. 

Tijd voor Felix Personalized Recruitment

Met lang openstaande vacatures op cruciale posities bedreigt 
onderbezetting de business as usual. Dus doen we er een 
schepje bovenop, zetten er een tandje bij, laten HR harder wer-
ken en geven ze de taak van recruitment erbij: ‘daar zijn ze toch 
van?’.  Ja, daar zijn ze wel van maar daar kom je er niet mee. 

In een arbeidsmarkt met een 33% toename van het aantal 
vacatures, personeel dat met een gerust hart opzegt om elders 
meer te verdienen voor hetzelfde werk zal het niemand lukken 
om het recruitment vraagstuk op te lossen met alleen wat extra 
inzet.
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Praktijksituatie
Personalized Recruitment
GEPERSONALISEERDE WERVING

ARBEIDSMARKT

TIJD 

WHY   BEDOELING EN MISSIE

HOW  AMBITIE VAN HUMAN RESOURCES

WHAT  OPLOSSING: 
 

KOSTEN

UITDAGINGEN

Team HR heeft recruitment als extra 
taak BOVENOP alle HR projecten en 
verantwoordelijkheden.

TIJDSDRUK blokkeert toewijding  
en gerichte focus op recruitment. 

CRUCIALE MANAGEMENT  
POSITIES VACANT. Geregeld  
52 tot zelfs 74 weken open.  

POTENTIEEL  
BEDRIJFSRISICO

STRATEGIE AANPAK

MEER OPZEGGINGEN 
van intern personeel 
door ruimere keuzes 
om elders te starten.

TRADITIONELE 
RECRUITMENT 
METHODES FALEN om 
de nieuwe generatie 
latent werkzoekend 
talent te bereiken

SLIMME INNOVATIE  
en verschillende 
expertise is vereist  
om voorop te lopen  
IN DE STRIJD OM 
TALENT

AANTAL ONLINE GEPUBLICEERDE VACATURES  
PER KWARTAAL

GELUK EN GEZONDHEID 
IN WERK EN CARRIÈRE

EERSTEKLAS
WERKGEVER

GOED PRESTERENDE
WERKNEMERS

Om hoogwaardige en getalenteerde medewerkers in de passende 
positie op het juiste moment te VINDEN, HEBBEN en HOUDEN, 
zal de werving moeten worden geïnnoveerd richting proactieve en 
hoge kwaliteitsstandaard. Dat garandeert maximale zichtbaarheid 
en duurzame inzetbaarheid van nieuw talent.

PERSONALIZED RECRUITMENT 
&  WERKGEVERSBRANDING 
Tijd vrijmaken om Personalized Recruitment en Werkgevers-
branding te verbeteren door bewezen methodes in te voeren zoals;
Behavioural design, Targeted Job Marketing, Growth Hacking  
en Visual Design Thinking. 
Personalized recruitment begint met begrip van de bedoeling 
(WHY) van succesvolle medewerkers om te werken bij de 
organisatie of elders. We maken tijd vrij  om te denken vanuit het 
perspectief van de kandidaat. Dit alles is mogelijk wanneer een
toegewijde recruiter het Felix Design Framework volgt. 

RESULTATEN 

We hebben Felix 
4 maanden als 
toegewijde recruiter 
aangesteld. 
Terugkijkend heeft 
deze aanpak een 
kostenverlaging 
van 26% en 70% 
kortere vacature 
doorlooptijd 
opgeleverd.

11%
 
Medio 2018 staat de 
totale kostenpost 
van uitgaven aan 
recruitmentbureaus 
op 11% van het budget

Standard vs dedicated 
recruitment

2017 2018  Reduction
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Recruitment fees €142,000 €12,500

Dedicated recruiter (Felix) €0 €36,000

Total cost €142,000 €48,500

Average cost per hire €5,071 €3,731 -26%

Average weeks open 24,4 7,5 -70%

We streven naar het 
leveren van de beste 
oplossingen voor  
onze klanten

MAAR…  
HOE GAAN WIJ OM MET 
ONZE SOLLICITANTEN?

?

We gebruiken innovatieve 
methodes en leren aanpassen 
aan nieuwe marktomstandigheden

Dikwijls ontwikkelen 
we onze producten en 
diensten perfect op maat 
en nemen verschillen van 
omgeving en levensstijlen 
van onze klanten in 
overweging

Ons doel is om ons product 
en dienst op het juiste 
moment te richten op de juiste 
klantbehoefte

WERK
IS...

DOELEN HALEN
PLEZIER IN HET TEAM
SUCCES GEVOEL

EIGEN ROUTE
BINNEN HET BEDRIJF
VERTREKKERS
ZIJN ONZE 
AMBASSADEURS

COMPETENTIE
GEDREVEN

SAMEN EEN
COMMUNITY
MAKEN

OHIO

meer dan 20jaar!

I PREDICT 
THE 

FUTURE

CONTACT 
MET MENSEN

BLIJVEN ONTWIKKELEN

LEVENSWIJSHEID
VERGAREN

TOTALE UITGAVEN AAN 
BUREAUS IN 2017:

€142K

WEKEN
vacature  
doorlooptijd  
in 2017

GEMIDDELDE 
KOSTENVERLAGING

GEMIDDELD KORTERE 
DOORLOOPTIJD

-26% -70%

2017
2018

2017

2018
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FOCUS OP TOEGEWIJDE EN 
GEPERSONALISEERDE WERVING

Het huidige 
proces naar 
onze markt 
koppelen aan
werving
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