
Succesvol personeel werven 
in een krappe arbeidsmarkt



Bij een groeiend bedrijf hoort nieuw personeel. Als bedrijfseigenaar, directeur, manager of HR-medewerker heeft u zelf misschien geen tijd en/ of de kennis 

in huis om de werving zelf goed uit te voeren. Echter, het is wel een belangrijke zaak. Geen nieuw personeel betekent geen of minder groei dan gewenst. Uw 

eerste gedachte is: hoe kom ik, in een tijd als dit met een erg krappe arbeidsmarkt, aan nieuw personeel? In deze whitepaper leggen we u meer uit over de 

huidige arbeidsmarkt, de verschuiving van aanwezigheid op offline en online kanalen en last but not least: tips hoe u uw huidige wervingsproces kan 

verbeteren.

De huidige arbeidsmarkt

Verschuiving aanwezigheid kandidaten

5 Concrete tips die de werving eenvoudiger maken

Wie & wat is Maximizd?

Informatie & bronnen
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Dit is het resultaat van de aanhoudende groei in het aantal vacatures en een 

verdere daling van het aantal werklozen. Daarnaast blijft het aantal banen 

toenemen, waardoor het aantal openstaande vacatures momenteel historisch 

hoog is. Ter illustratie: in de industriële sector is het tekort aan arbeid nog 

nijpender dan het tekort aan materiaal. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte 

termijn zal stagneren. Een belangrijke reden van deze krappe arbeidsmarkt is het 

feit dat alle babyboomers met pensioen gaan, terwijl de economie flink blijft 

doorgroeien. Verschillende factoren die bijdroegen aan de verruiming van de 

arbeidsmarkt zijn op hun retour. Neem als voorbeeld arbeidsmigranten uit 

Europa, dit is ook steeds meer aan het afnemen. 

Lang verhaal kort, het wordt steeds lastiger om nieuw personeel te vinden!

De huidige arbeidsmarkt.
De spanning op de arbeidsmarkt 
neemt steeds verder toe.

Via   deze link   vindt u een dashboard van het CBS met de meeste actuele 

kwartaalcijfers over de stand van de arbeidsmarkt.

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt


Verschuiving  
kandidaten.

Vroeger ging je op zoek naar een leuke baan 

door vacatures in kranten en tijdschriften te 

bekijken. Of je zag in de lokale supermarkt een 

advertentie hangen van een vacature. 

Tegenwoordig gebeurt dit steeds minder en 

minder. Men zoekt tegenwoordig heel anders 

naar werk, wat u ongetwijfeld niet is ontgaan. 

Vacatures vind je nu op Google en online 

vacaturebanken, maar ook steeds vaker op 

socialemediaplatformen zoals Facebook en 

LinkedIn.

Deze verschuiving is zeer belangrijk om rekening mee 

te houden tijdens de zoektocht naar nieuw personeel. 

Waarom een advertentie in de krant plaatsen als uw 

doelgroep hier totaal niet aanwezig is? Het is 

belangrijk om van tevoren te onderzoeken waar uw 

doelgroep zich bevindt.

Nog belangrijker, op welke groep in de arbeidsmarkt wilt 

u de vacatures richten? Werklozen en werkzoekende of 

juist latent werkzoekende? Vaak zien we dat die laatste 

doelgroep een stuk interessanter is. Deze kandidaten zijn 

voorzien van een baan, maar staan misschien wel open 

voor een nieuwe uitdaging als ze op de juiste manier 

getriggerd worden. U raadt het al, deze mensen gaat u 

niet vinden via een vacaturewebsite of advertentie in de 

krant.

Het sollicitatieproces is in 
de loop van tijd aanzienlijk 
veranderd!

aanwezigheid



Concrete (5) tips die de werving van nieuw personeel 
eenvoudiger maken. 

Zoek eerst uit op welke groep u de vacature wilt 
richten in de arbeidsmarkt. Is dit een actief 
werkzoekend iemand of juist een latent werkzoekende.

Breng jouw doelgroep in kaart.

Een tijd als dit vereist een creatievere aanpak. Wees uniek en zorg ervoor dat u 
genoeg aandacht besteedt aan uw wervingsproces. Anders zullen potentiële 

kandidaten zich aanmelden bij de concurrent die misschien meer tijd, energie en 
budget besteed aan hun employer brand en wervingsproces.

Wees creatief en uniek! 

Heeft u moeite bij het vinden van nieuw personeel door gebrek aan kennis, 
tijd of iets anders? Overweeg dan om een professionele partij in te schakelen 

die u ontzorgt, de wervingsstrategie bepaalt en vervolgens uitvoert zodat u 
alleen maar de juiste kandidaten hoeft uit te kiezen!

Overweeg professionele hulp.

Maakt u het een potentiële kandidaat eenvoudig of juist lastig om te solliciteren? 
Vroeger mocht een nieuwe werknemer blij zijn dat hij een baan aangeboden kreeg. 
Tegenwoordig zien we dat dit eigenlijk andersom is en dat een werkgever blij mag 

zijn met de nieuwe werknemer. Een gevolg van de krappe arbeidsmarkt.

Hoe is het sollicitatieproces?
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Wilt u actief werkzoekenden bereiken? Dan kunt u een 
vacature uitzetten via een jobboard. Echter, deze groep 
is minimaal in de huidige, krappe arbeidsmarkt. Houdt 
hier ook rekening mee. 

Wilt u latent werkzoekenden bereiken, waaruit bijna 
50% van de Nederlandse beroepsbevolking bestaat? 
Zorg dan dat u actief aanwezig bent op sociale media. 
Door betaalde campagnes op platformen als Facebook 
en LinkedIn kunt u dit proces versnellen.

Onderzoek waar jouw doelgroep aanwezig is.



.

Waar kan
bij helpen?

Wat doet
anders?

• Employer Marketing: doelgerichte online wervingscam-

pagne voor nieuwe sollicitanten

• Employer Branding: doelgerichte onlinecampagne voor 

het vergroten en versterken van het werkgeversimago in de 

juiste regio(s)

• Analyse en optimalisatie van huidig sollicitatieproces

• DISC test personeel

.

.

1. Een eerlijk wervingsproces.

2. Betaalbare prijzen zonder hoge fee.

3. Neemt u 1 of 5 nieuwe medewerkers aan? De prijs blijft hetzelfde.

4. Ondersteunende pijplijn met sollicitanten én opvolgproces.

5. Bereik bijna de gehele arbeidsmarkt i.p.v. alleen actief werkzoekenden /

werklozen. 

6. Laagdrempelig, maar kwalitatief sollicitatieproces.

7. Een continue stroom van sollicitanten.

8. Proactieve communicatie tijdens de campagne. 



Informatie.

Bronnen

Meer weten, vrijblijvend 
sparren of advies inwinnen?

Klik dan hier!

www.cbs.nl

www.rtlnieuws.nl

www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt

www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/spanning-op-de-arbeids-

markt

www.rtlnieuws.nl/economie/opinie/column/5265759/arbeidsmarktkrap-

te-wen-er-maar-aan-nora-neuteboom

Mail: 
info@maximizd.com

Telefoon:
+31 6 19 74 34 47

https://calendly.com/maximizd/gratissparren
https://calendly.com/maximizd/gratissparren
http://Klik dan hier!
http://www.cbs.nl
http://www.rtlnieuws.nl
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/spanning-op-de-arbeidsmarkt
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https://www.rtlnieuws.nl/economie/opinie/column/5265759/arbeidsmarktkrapte-wen-er-maar-aan-nora-neuteboom
https://www.rtlnieuws.nl/economie/opinie/column/5265759/arbeidsmarktkrapte-wen-er-maar-aan-nora-neuteboom
mailto:info%40maximizd.com?subject=

