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De recruitmentsite vervult een 
elementaire functie in de werving 
en arbeidsmarktcommunicatie. 
De online ‘etalage en winkel’ om 
nieuwe medewerkers aan te trek-
ken biedt niet alleen onbeperkte 
ruimte tegen minimale kosten; op 
de recruitmentsite start ook het 
sollicitatieproces.

In deze HRQ-paper worden de 
bouwstenen en functionalitei-
ten voor een effectieve recruit-
mentsite op een rij gezet. Omdat 
de inhoudelijke kant van de re-
cruitmentsite de belangrijkste 
bouwsteen is, volgt allereerst een 
beknopte introductie over recruit-
ment en arbeidsmarktcommuni-
catie.

Vier bouwstenen voor een effectieve 
recruitmentsite

Vier bouwstenen voor een 
effectieve recruitmentsite
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Vragen over deze HRQ-paper?
Bel of mail met Max van Liemt. 

https://hrbedrijfskunde.nl/contact/


Arbeidsmarktcommunicatie 
betreft de keuze in de commu-
nicatie en de positionering om 
interne en externe arbeidsmarkt-
doelgroepen te beïnvloeden, aan 
te trekken en te binden. Recruit-
ment is meer overstijgend omdat 
het naast het werven ook over 
sourcing (inzet van de wervings-
kanalen), selecteren en onboar-
den gaat. Voor wat betreft de 
doelen van arbeidsmarktcommu-
nicatie en recruitment kan onder-
scheid gemaakt worden tussen 
directe werving, employer bran-
ding en employee relationship 
management (ERM). 

Het primaire doel is altijd het 
aantrekken van de gewenste 
medewerker op het gewenste 
moment (directe werving). Geble-
ken is dat een sterk werkgevers-
merk (employer brand) en goed 
onderhouden relaties met mede-
werkers, potentiële medewerkers 
en oud-medewerkers (ERM) sub-
stantiële invloeden hebben op 
een succesvolle directe werving.

Het selecteren, de onboarding, de 
periode van het dienstverband, de 
offboarding en een eventuele rejoi-
ning worden in deze HRQ-paper niet 
besproken. Zij hebben natuurlijk wel 
degelijk invloed op de candidate- en 
employee experience en dus op het 
werkgeversmerk. 
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De krappe arbeidsmarkt vraagt om 
intensievere arbeidsmarktcommuni-
catie. Het aanpassen van het aanbod 
op de (gewijzigde) vraag van mede-
werkers kan echter ook positieve ef-
fecten hebben op je aantrekkelijkheid 
als werkgever. 

Hierbij kun je denken aan het anders 
inrichten van de organisatie of van 
functies (creëren van interessantere 
werkzaamheden, het verruimen van 
de autonomie van medewerkers etc.), 
een betere afstemming van de ar-
beidsvoorwaarden of zelf een andere 
locatie. Zie hier de relatie tussen re-
cruitment en strategisch HRM.

Het aanbod aanpassen?

Bij het wisselen van een baan 
gaan medewerkers niet over één 
nacht ijs. Anders dan het ko-
pen van bijvoorbeeld een pakje 
kauwgum, is er sprake van een 
hoge betrokkenheid bij de keuze 
van een nieuwe baan. 

Gedurende de verschillende ori-
entatie- en sollicitatiefasen zoe-
ken kandidaten actief naar in-
formatie. Deze informatie wordt 
-bewust en onbewust- gewogen 
en is bepalend voor de sollicitatie 
en de vervolgstappen in het solli-
citatieproces. 

De candidate journey bestaat uit 
de verschillende, geplande maar 
ook ongeplande, momenten 
waarmee de organisatie en kan-
didaten met elkaar in aanraking 
komen. Door middel van com-
municatie (vooral met beloften; 
zie hiernaast), maar ook door een 
vriendelijke ontvangst door de 
receptie of door prettige sollicita-
tiegesprekken kan op deze mo-
menten de candidate experience 
worden beïnvloed. 

Candidate journey & candidate experience
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Je kunt de candidate experience 
dus vrij eenvoudig, snel en met 
een beperkt budget verbeteren.



Het aanbod aanpassen?

De recruitmentsite is de etalage 
voor de arbeidsmarkt en daar 
communiceer je vooral waarom 
de organisatie zo aantrekkelijk is. 
Om geen verkeerde verwachtin-
gen te wekken is het van belang 
dat een realistisch beeld wordt 
geschetst. Anderzijds is het niet 
wenselijk als potentiële kandi-
daten een onjuist beeld van de 
functie en/of organisatie hebben 
en hierdoor niet solliciteren. 

Dit beeld, het werkgeversmerk, 
kan door middel van communi-
catie worden beïnvloed en hierin 
vervullen beloften -ook wel voor-
delen of Employee Value Proposi-
tions genoemd- een cruciale rol.
 

De belofte is dus Hét Aanbod dat 
je de doelgroep doet en dit moet 
voldoen aan drie criteria:

Relevant: de doelgroep zit 
ook echt op deze voordelen 
te wachten

Onderscheidend: jij biedt 
de doelgroep voordelen die 
concurrerende werkgevers 
niet aanbieden

Geloofwaardig: er is ver-
trouwen bij de doelgroep 
dat jij de beloften ook 
waar kunt maken

Wat beloof je?

1

2

3

De beloften zijn dus doel-
groepspecifiek. Een doel-
groepanalyse -eventueel 
uitgewerkt in persona’s- 
geeft hiervoor waardevolle 
inzichten.

Met werkgeverskeurmer-
ken, feiten, cijfers, ‘story-
telling’ of testimonials kun 
je invulling geven aan de 
geloofwaardigheid. Let op: 
ook deze bewijzen moeten 
geloofwaardig zijn.
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Om de bouwstenen van een ef-
fectieve recruitmentsite te be-
palen, zal eerst duidelijk moeten 
zijn wat met de recruitmentsite 
bereikt moet worden.

Een recruitmentsite moet …

een aantrekkelijke presen-
tatie van relevante, on-
derscheidende en geloof-
waardige proposities (‘Hét 
Aanbod’) bevatten

een optimale candidate 
experience bieden

tot conversie van de ge-
wenste kandidaten leiden

Tussen deze doelen zit hiërarchie. 
Het ultieme doel van de recruit-
mentsite is de sollicitatie van de 
gewenste kandidaten. Omdat 
dit soms voor kandidaten een 

te grote stap is, dient de recruit-
mentsite ook andere waarde-
volle manieren voor conversies 
te bevatten (aanmelding voor 
jobalerts, nieuwsbrieven, volgen 
social media accounts, contact-
mogelijkheden etc.).

Om tot conversie te komen dient 
de recruitmentsite derhalve infor-
matie te geven over de baan, de 
organisatie(cultuur), de arbeids-
voorwaarden en de sollicitatie-
procedure (dit kan ook bepalend 
zijn om wel of niet te solliciteren). 
Kortom: wat is je aanbod? 

Naast relevante, onderscheiden-
de en geloofwaardige proposities 
(de inhoud), is ook ‘de vorm’ van 
de recruitmentsite bepalend voor 
conversie. Hier gaat het vooral 
om de gebruiksvriendelijkheid 
van de recruitmentsite waaron-
der ook de conversieprocessen: 
vindbaarheid, technische wer-
king, de navigatie etc.

Doelstellingen recruitmentsite

1
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De recruitmentsite moet ant-
woord geven op de belangrijk-
ste vraag van potentiële kandi-
daten: is de organisatie en de 
baan aantrekkelijk genoeg om 
te solliciteren?  

De beloften hebben vooral be-
trekking op een combinatie 
van de functie (inhoud van de 
baan), de organisatie en de ar-
beidsvoorwaarden (dit verschilt 
per doelgroep).

� maak duidelijk wat de or-
ganisatie doet (producten/
diensten), hoe dit gebeurd 
(doelen, strategie, cultuur, 
kernwaarden etc.) en met 
wie dit gebeurd (organisa-
tiestructuur, collega’s, leider-
schapsstijl etc.)

� maak duidelijk wat de func-
tie inhoud: taken, verant-
woordelijkheden, bevoegd-
heden, vereiste kwaliteiten/
selectiecriteria  

� maak duidelijk wat de ar-
beidsvoorwaarden zijn

� zorg dat alle beloften (het 
Aanbod) relevant, onder-
scheidend én geloofwaardig 
zijn

� maak ook de sollicitatiepro-
cedure duidelijk 

Bouwsteen 1.  

Relevante, 
onderscheidende 
en geloofwaardige 
beloften

Voorbeeld van een belofte en van een gesegmenteerde recruitmentsite (zodat de com-
municatie en navigatie nog specifieker op belangrijke doelgroepen afgestemd kunnen 
worden).
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Naast de inhoud (bouwsteen 
1) dient ook de vorm van de 
recruitmentsite de candidate 
experience te versterken. Alle 
drempels om niét te solliciteren 
moeten weggehaald of ver-
laagd worden. 

Het gaat hierbij vooral om het 
bieden van gemak en het voor-
komen van irritatie. Zorg dus 
voor een gebruiksvriendelijke 
recruitmentsite; op zowel pc/
laptop, tablet als smartphone.

� optimaliseer de vindbaar-
heid (Search Engine Optimi-
zation; SEO)

� zorg voor een technisch goe-
de werking (o.a. snelle laad-
tijd, actieve links, zoekfunc-
tionaliteiten die relevante 
resultaten geven)

� bied relevante en overzich-
telijke informatie op de mo-
menten dat de bezoeker het 
wil/verwacht (beperk onnodi-
ge navigatie)

� bied een intuïtieve navigatie  

� zorg voor een aantrekke-
lijk presentatie in woord en 
beeld (look & feel)  

� bied een eenvoudig sollici-
tatieproces (zo nodig op de 
doelgroep aangepast)

� maak de recruitmentsite 
voor alle devices (PC/laptop, 
tablet en smartphone) ge-
bruiksvriendelijk

Bouwsteen 2.  

Gebruiks-
vriendelijkheid



De recruitmensite moet tot con-
versie leiden: aanmelding voor 
jobalerts, nieuwsbrieven, social 
media accounts etc. en vooral 
tot sollicitaties. 

Met een Call To Action (CTA) kan 
deze conversie bevorderd wor-
den. De CTA (meestal als button 
uitgevoerd) moet de volle aan-
dacht krijgen door een zicht-
bare plaats (zonder te hoeven 
scrollen) en een juiste styling 
(vorm, kleur, tekst).

� zorg voor immer zichtbare 
en opvallende CTA buttons

� bied ook alternatieve con-
versiemogelijkheden: zoals 
aanmelden voor jobalert, 
nieuwsbrief, social media ac-
counts of een ‘Have a Coffee? 
afspraak

� bied de mogelijkheid voor 
een open sollicitatie

� toon ‘Laatst bekeken vaca-
tures’

� toon (relevante) suggesties 
voor ‘Mogelijke andere inte-
ressante vacatures’

� gebruik -in gepaste mate- 
een ‘Exit popup’ (een CTA die 
verschijnt vlak voordat de 
bezoeker de recruitmensite 
verlaat)

Bouwsteen 3.  

Conversie: 
Call To Actions

Verschillende conversie- en contactmogelijkheden op werkenbijns.nl
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Vooral voor de efficiëntie 
dient de recruitmentsite ook 
gemakkelijk door de mede-
werkers van de organisatie 
gebruikt en beheerd te kun-
nen worden. Integratie met 
een Applicant Tracking Sys-
tem (ATS) is hierom onmis-
baar.

En om de recruitmentsite te 
kunnen optimaliseren dienen 
de prestaties van de site ge-
monitord te kunnen worden.

� vacatures kunnen (door inte-
gratie met een ATS) eenvoudig 
op de recruitmentsite, social/
online media accounts ge-
plaatst worden

� verschillende sollicitatieformu-
lieren (met pre-selectievragen) 
kunnen (door integratie met 
een ATS) kunnen ingezet wor-
den

� het design is flexibel (zodat niet 
steeds een beroep op een web-
bouwer gedaan hoeft te wor-
den)

� de recruitmentsite is eenvoudig 
te beheren

� de gebruikte software is toe-
komstbestendig zodat nieuwe 
functionaliteiten eenvoudig zijn 
te gebruiken

� de effectiviteit van de recruit-
mentsite is te meten en te ana-
lyseren

Bouwsteen 4.  

Beheergemak & 
Performance
Analytics

Een ATS maakt het mogelijk 
om wervings-, sollicitatie-,  
selectie- en indiensttredings-
processen (gedeeltelijk) te 
automatiseren. Zo kunnen va-
catures eenvoudig op de re-
cruitmentsite, social en online 
media account etc. geplaatst 
worden, kunnen (gepersonali-
seerde) ontvangstbevestigin-
gen automatisch verstuurd 
worden en kunnen verschil-
lende sollicitatieformulieren 
(al dan niet met pre-selectie-
vragen) gebruikt worden.

Een ATS optimali-
seert niet alleen het 
beheergemak, maar 
verbetert ook de can-
didate experience.  
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Indicatoren (zie hiernaast)
geven waardevolle informa-
tie over het gebruik en de 
(technische) prestaties van de 
recruitmentsite. Tools, zoals 
Google Analytics, zijn hiervoor 
te gebruiken. 

Om het werkgeversmerk 
(vindt de doelgroep jouw 
beloften relevant, onderschei-
dend en geloofwaardig?) en 
de candidate experience van 
de recruitmentsite (en het 
gehele recruitmentproces) te 
meten, is echter aanvullend 
en verdiepend onderzoek no-
dig.

� Paginalaadtijd

� Aantal bezoekers

� Gemiddelde bezoekduur

� Aantal pagina’s per bezoek

� Bouncepercentage (percenta-
ge bezoekers dat slechts één 
pagina heeft bezocht)

� Meest bezochte pagina’s

� Verkeersbronnen (waar komen 
bezoekers vandaan)

� Gebruik type device (pc/laptop, 
tablet of smartphone) 

� Conversiepercentages

Behoefte aan een effectievere 
recruitmentsite, een sterker 
employer brand of een verbe-
terde candidate experience?

Volg dan de 2-daagse Master-
class Arbeidsmarktcommuni-
catie & Employer branding
(€ 999,- all-in, excl. btw).

Bekijk het programma 
van deze Masterclass.
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