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Je eigen 

valkuil.
We werken met 

mensen!

Hoe trek je het 

juiste talent 

aan?

Investeren in 

de lange 

termijn.

Laatste tips!
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Mindf*ck



Context bepaalt alles

Kijk verder dan het CV en

de motivatiebrief.

Wat is echt belangrijk

voor de functie?

In welke levensfase zit de 

kandidaat? (werk/privé balans)



Hoe trek ik het juiste personeel aan?



Hoe trek ik het juiste personeel aan?



Hoe trek ik het juiste personeel aan?

Goede 

voorbereiding
ACTIE

Heb ik een duidelijk beeld van 

de openstaande functie?

Wie is onze doelgroep?

Welke tools kun je gebruiken?

Je eigen netwerk

Vertel het echte verhaal

Ga actief en passief te werk

(Aandachtspunten)



We werken met mensen!



Stressmomenten
(Volgens de schaal van Rahe)

Verandering     

van baan

Scheiden
Ruzie met         

schoonfamilie

Enorme schuld 

op huis

Problemen met 

de baas
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Persoonlijke benadering 
(Aandachtspunten)

DON’T
Maak er geen sprookje van.

Stuur niet direct de 

vacaturetekst.

Overhaast de procedure 

niet.

Stuur geen lange mails naar 

kandidaten.
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DO
Trigger de kandidaat.

Pak de telefoon!

Zorg dat de kandidaat jou

op zijn prioriteitenlijst zet.

Geef iedereen goede 

terugkoppeling.



Investeren in de lange termijn



Hoe ga je van start?

Ga met je praten met je 

collega’s. 

Zorg voor betrokkenheid van 

je collega’s!

Denk niet te moeilijk.



Investeren in de lange termijn
(Aandachtspunten)

Uitstraling
Referral

Recruitment

Creëer een 

community

Staan de werk-

nemers centraal?

Is het herkenbaar?

Zoek het dichtbij.

Vergeet oude                  

sollicitanten niet!

Zorg voor interessante 

content, niet alleen     

vacatures.

Jouw collega’s zijn 

de beste 

ambassadeurs!

Kies een passend          

beloningsysteem.

Creëer interne trots 

en betrokkenheid.

Werken-bij site!



Nog een aantal tips
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Verbind je 

organisatie met 

scholen.

Vergeet de            

boemerang mede-

werkers niet.

Maak solliciteren 

laagdrempelig.

Zorg dat kandidaten

je kunnen vinden.





Stellingen



CV’s zijn verleden tijd



Bedrijven solliciteren bij kandidaten



Jong talent verbinden met ervaring, 

is een succesformule



Het onderwijs en het bedrijfsleven sluiten perfect 

op elkaar aan



Een tekenbonus van €5.000,- als trigger voor       

nieuw personeel
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