
REKRUTERING

ELKE MOERENHOUT

IN 2022



Passief 
werkzoekenden

Actief 
werkzoekenden

Rekruteren in de arbeidsmarkt van vandaag noodzaakt
werkgevers om te focussen op passief én actief werkzoekenden.

>80% <20%



Zien en
gezien worden! 



Rekruteren in 2022
De prioriteiten

hoe geef ik die 
extra push?

Talent verleiden 
om te solliciteren:

hoe laat ik zien
waar ik voor sta?

Employer Branding:

PRIO 1 PRIO 2





• Ken je kandidaat!
• Een wervende vacaturetekst schrijven
• De juiste mediamix
• Profieldata als succesformule

prio 1

Hoe geef ik die 
extra push?

Talent verleiden om te solliciteren



Ervaring bepaalt de drijfveren!

PRIO 1



Productie &
Techniek

Logistiek &
Transport

Zorg ICT Sales Engineering

Op zoek naar een job?

PRIO 1



ICT’ers worden 1x per maand 
gecontacteerd, mediors zelfs 
meerdere keren per maand

ICT

64% van de ICT’ers staat,
hetzij actief of passief,
open voor een nieuwe 
job

PRIO 1



< 10 jaar ervaring
71% I Loonpakket
65% I Klik met de collega’s
62% I Opleidingen
56% I Waardering
46% I Uitdaging

Tussen 10 en 25 jaar ervaring
69% I Loonpakket
63% I Waardering
58% I Autonomie en zelfstandigheid
51% I Klik met de collega’s
45% I Opleidingen

> 25 jaar ervaring
73% I Waardering
69% I Loonpakket
65% I Autonomie en zelfstandigheid
61% I Klik met de collega’s
43% I Afwisseling in het werk

PRIO 1

Jongeren willen bijleren, 
ervaren collega’s willen 

waardering



De belangrijkste extralegale voordelen voor ICT’ers

Een bedrijfswagen

Een hospitalisatie-verzekering

Een dertiende maand

Mogelijkheid om van thuis te werken

Een pensioenplan of groepsverzekering

Bijkomende verlofdagen

Eindejaarspremie

Maaltijdcheques of –vergoeding

Gsm, laptop en/of tablet

Onkostenvergoeding

PRIO 1

63%

60%

59%

58%

49%

46%

43%

43%

25%

12%

Bedrijfswagen 

is een must



ICT’ers consumeren vooral Het Laatste Nieuws,
gevolgd door vrtnws.be, het Nieuwsblad en De Standaard

Welke nieuwsmerken (kranten en/of nieuwssites)
heb je afgelopen week gelezen of bezocht?

Welke sociale media gebruik je?

% ICT’ers dat meerdere keren per week dit nieuwsmerk heeft geraadpleegd.
% ICT’ers die deze sociale media vaak gebruiken.

68% 59% 47% 40% 23% 19% 15% 76% 55% 40% 17%

PRIO 1



PRIO 1



6 GOUDEN TIPS 

3. Begin met een 
duidelijke 
functieomschrijving

Een wervende 
vacaturetekst
schrijven

4. Weet op 
voorhand welk profiel 
je wil aantrekken

5. Speel het spel 
van verleiding, 
maar wees eerlijk

6. Maak de 
call to action écht 
uitnodigend

1. Gebruik de 
juiste functietitel

2. Geef de lezer 
overzicht

PRIO 1



Bereik passief én actief werkzoekenden
via verschillende touch points



Jobat bereikt 
dagelijk 8 op 10 

Belgen2

86% volgt 
dagelijks het 

nieuws1

Jobat bereikt 8 op de 10 passief én actief werkzoekenden
met jobs en inspirerende verhalen 

1 Bron: Imec - Digimeter 2021
2 Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics 

Belgium) – Belgische bevolking 18-64 jaar / CIM cijfers Pers 
2021 – Dagelijks bereik Papier & Digitaal

• Het sterkste talentennetwerk •



Crossmediaal rekruteren:

ü Je bereikt passief én actief 
werkzoekenden

ü Jouw boodschap snel bij het juiste 
doelpubliek

ü Groter bereik door meerdere 
touchpoints

ONLINE

ONLINE & PRINT

PRIO 1

= kwalitatieve sollicitaties.
# sollicitaties

+21%



Evolutie in rekrutering op basis van

Profieldata

Succesformule voor doeltreffend rekruteren

PRIO 1



Artikel over
salarissen

Salariskompas

Talent IT
Regio Brussel

PRIO 1



“Hang jouw uniek verhaal aan de grote klok,
en zet je werkgeversmerk in de kijker.”

prio 2

Hoe geef ik die 
extra push?

Employer branding



Je werkgeversmerk in de markt zetten met authentieke verhalen

PRIO 2

Geschreven, in beeld en/of met 
video.

Naar actief én passief 
werkzoekenden.

Employer branding?

Laat zien wat jou als werkgever 
onderscheidt van andere 
organisaties.

Laat je eigen werknemers stralen als 
ambassadeurs en zet een mix van 
kanalen in.



Geen geschikte kandidaten vinden, 
omdat onvoldoende mensen je bedrijf 
kennen?
Het overkwam Juttu…

Voor hun nieuwe winkel in Hasselt zochten ze 
tevergeefs naar de juiste medewerkers. Met een mix 
van authentieke storytelling en krachtige 
performance marketing lukte het wel! En hoe!

PRIO 2



De moeilijke zoektocht van Juttu 
naar geschikte kandidaten.

PRIO 2

1

Content Creatie

2
Storytelling via de 

juiste media

3

Kandidaten genereren

2 artikels:
• Winkelconcept uit de 

doeken
• Store Manager aan het 

woord

Geotargeting Limburg
300.000 impressies

5499 views

Jobat Retail datasegment
6816 kliks

Jobat Job posting



De moeilijke zoektocht van Juttu 
naar geschikte kandidaten.

Een mix van authentieke 
storytelling én performance 

marketing
↓

60 Sollicitaties

PRIO 2



Zien en
gezien worden! 



Wil je meer weten over rekruteren 
of Employer branding? 
Ontdek onze whitepapers 
en mini-dossiers op
www.jobat.be/werkgevers/inzichten

http://www.jobat.be/werkgevers/inzichten



