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WAAROM IS GOED PERSONEEL
WERVEN MOEILIJK?  

 
Veel organisaties hebben moeite met het vinden van goed personeel. Nagenoeg alle

branches kampen er mee. Dat is bijzonder jammer, want hoe goed je organisatie ook

is, zonder de juiste mensen kom je nergens. Er moet toch een reden zijn waardoor

mensen niet bij jullie organisatie solliciteren? Wij marketing specialisten hebben

daar eens goed naar gekeken. 

Verbeterpunten personeel werven 
Tot onze verbazing zagen wij nogal wat verbeterpunten, we nemen je even mee in

onze constateringen. 

We behandelen situaties die veel voorkomen binnen organisaties, dat wil niet zeggen

dat het in jullie organisatie niet beter geregeld is.

Zoek uitdaging 
Laten we eerst even vaststellen dat er nog steeds mensen op zoek zijn naar werk. Het

kan zijn dat de geschikte kandidaten voor jou er niet tussen zitten. Dat is niet erg,

opties genoeg om wel de geschikte kandidaten te vinden.. 

Als je op LinkedIn.com inlogt dan zie je links bovenin een zoekbalkje. Zoek daar eens

op de woorden ‘zoek uitdaging’. Vervolgens klik je op de knop ‘personen’ onder het

logo. Dan vind je een lijst met verschrikkelijk veel mensen die een baan zoeken. Er

zijn dus wél beschikbare mensen. 

WAAROM IS GOED PERSONEEL WERVEN MOEILIJK?

Veel organisaties hebben moeite met het vinden van goed personeel. Nagenoeg alle branches
kampen er mee. Dat is bijzonder jammer, want hoe goed je organisatie ook is, zonder de
juiste mensen kom je nergens. In deze White paper krijg je uitleg en tips over het werven van
personeel.



PERSONEEL NODIG 
EN WEL NU!

Tja, als je tevreden bent over Geert en Geert is tevreden met zijn baan, dan ga je nog

niet op zoek naar een vervanger voor Geert, toch? Maar wat als er iets met Geert

gebeurt? Dan ben je tegenwoordig snel een paar maanden verder voor je een

vervanger hebt gevonden. Dan is een netwerk aan mogelijke vervangers heel handig

en fijn.

Geen netwerk 
Veel organisaties hebben een groot en uitstekend netwerk aan leveranciers, klanten

en ambassadeurs. Maar als je kijkt naar een netwerk met mogelijk nieuw personeel,

dan is dat maar heel beperkt. Dat is natuurlijk heel jammer, want daarmee kun je

veel problemen voorkomen en geld besparen.
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VACATURE NIET 
AANTREKKELIJK

Als alle vacatures op elkaar lijken, hoe moet Google de vacature dan goed

vindbaar maken? 

Het woord ‘vacature’ en de functietitel komen weinig voor op de vacature.

Zouden deze dan wel belangrijk zijn? 

Vacatures vind je vaak in het submenu, vaak de achterste en de laatste keuze.

Duidelijk in beeld brengen is handiger. 

Als de functietitel zo mooi mogelijk gemaakt wordt, dan weet je zeker dat

niemand daarop zoekt. 

Vacatures lijken veel op elkaar. Als je als werkzoekende bij een vacature terechtkomt,

lees je heel veel van hetzelfde. Hier een paar voorbeelden: ‘een passend salaris’,

‘teamplayer’, ‘uitdaging’, ‘persoonlijke groei’, ‘proactief’, ‘geen 9 tot 5 mentaliteit’,

‘accuraat’, ‘zelfstandig’, ‘flexibel’, ‘uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden’. 

En natuurlijk de lange verhalen over hoe geweldig de organisatie is. 

 

Vacature niet vindbaar 
Als zoekmachine specialisten kijken wij met andere ogen naar een vacature dan

andere mensen. Van Google hebben wij geleerd hoe een zoekmachine kijkt naar een

website en naar een pagina waar een vacature opstaat. 

Hier een paar punten: 

Solliciteren is niet eenvoudig 
Ah, eindelijk. Een geschikte kandidaat vindt de vacature tijdens de pauze van het

werk waar die graag weg wil. Direct even solliciteren, denkt de kandidaat. Maar

helaas, op je mobiele telefoon is dat invulformulier erg lastig. Een motivatie en een

cv typen, dat lukt nu niet, dan vanavond maar. Natuurlijk ben je dan moe, moet je

koken, naar de sport en zo zijn er nog 20 redenen waarom de kandidaat niet meer

aan de sollicitatie denkt. 
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WERVEN DOOR 
BUREAU

Helaas, die zijn niet te vinden.

Het bureau haalt iemand bij een organisatie vandaan waar ze een paar jaar eerder

deze persoon hebben voorgesteld.

Kandidaten hebben geen interesse in werving door bureaus. Sommige mensen

gaan van LinkedIn af omdat ze te vaak worden benaderd. 

Het bureau plaatst advertenties met hun bedrijfsnaam, niet met die van jullie.

Een klik is belangrijk met personeel, waarom doet een bureau dan de eerste

gesprekken?

Nu ben jij in een fase beland waarin je denkt: we gaan het uitbesteden aan een

bureau dat hierin is gespecialiseerd. 

Wat je dan regelmatig hoort in de markt: 
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PERSONEEL WERVEN 
NIEUWE STIJL

Gratis in de meeste gevallen, ook het plaatsen van vacatures.

Naamsbekendheid bij kandidaten en de rest van je netwerk.

Sneeuwbal effect, door delen en leuk vinden delen anderen je post. 

Je website wordt er beter vindbaar van.

Het zou in onze ogen flauw zijn om alleen te melden wat er beter kan. Daarom

geven we hieronder tips hoe je het kunt verbeteren.

Netwerk 
Begin z.s.m. met het vergroten van je netwerk, gericht op (toekomstige)

kandidaten. Richt je pijlen eens op Social Media. In Nederland zit ca. 95% van de

werkzame mensen op social media. De cijfers van het C.B.S. in combinatie met

de cijfers van LinkedIn.com laten zien dat meer dan 80% van de werkzame

mensen op LinkedIn.com zit. 

Voordelen social media: 

Zorg dat dit netwerk bij je eigen organisatie hoort. Als mogelijke kandidaten in

dat netwerk zitten, leren ze door de social media posts je organisatie beter

kennen. Als je later een vacature plaatst, zullen ze sneller solliciteren. 
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PERSONEEL WERVEN 
NIEUWE STIJL

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden? Wat krijg je dan? 

Zelfstandig? Waarom moet de kandidaat zelfstandig kunnen werken? 

Vacature aantrekkelijk 
Van veel van hetzelfde naar een onderscheidende vacature, dat is niet heel

eenvoudig. Maar absoluut de moeite waard. 

Plaats jezelf eens in de schoenen van een mogelijke kandidaat. Wat waardeer je

nu aan je werk en zou de nieuwe kandidaat absoluut moeten weten? Omschrijf

de afdeling waar de kandidaat komt te werken en omschrijf eens een werkdag.

Vanuit de missie en visie kun je een goed beeld krijgen van waar de organisatie

voor staat. 

Wees duidelijk: 

Vacature vindbaar 
Kijk om te beginnen eens goed naar de titel. Je wil een titel die mensen kunnen

vinden als ze op zoek zijn naar een vacature. Bedenk wat sollicitanten in typen

als ze op zoek zijn naar een vacature. 

Tip: Staat het woord banaan niet op je website? Dan krijg je geen bezoekers die

op zoek zijn naar bananen. Zet dus op meerdere plekken in ieder geval het

woord ‘vacature’ in combinatie met de functie. 
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PERSONEEL WERVEN 
NIEUWE STIJL

 

Stap 1: Eerst de huidige vacatures invullen. 

Stap 2: Maak eens een doorsnede van de functies die er nu zijn en

inventariseer kritieke punten. Leg alvast een netwerk aan voor de kritieke

punten en vervolgens voor de andere functies. 

Stap 3: Inventariseer groeiwensen, door organische groei of overname, en de

bijbehorende functies. 

Solliciteren, zo eenvoudig mogelijk 
Kandidaten die op je vacature terechtkomen, zitten vaak niet in de situatie dat

ze kunnen solliciteren zoals jij dat graag ziet. Wat wij absoluut niet van je vragen

is je methode van solliciteren te veranderen. Het enige wat wij vragen is het

volgende; geef mensen een mogelijkheid je te benaderen zodat je ze er aan kunt

herinneren dat ze nog niet hebben gesolliciteerd. 

Als je hun gegevens hebt, kun je het sollicitatieproces uitleggen en begeleiden.

Het is echt de moeite waard. 

Personeel werven, toekomstgericht in 3 stappen
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GRATIS KENNISSESSIE
PERSONEEL WERVEN

Kennissessie personeel werven met de “Drendabel Methode”
Wij delen graag onze kennis. Zeker als het gaat om kennis die veel mensen niet

hebben, of niet delen. Daarom organiseren wij een kennissessie over personeel

werven met de ”Drendabel Methode” .

De  kennissessies vinden plaats in Kasteel Heeswijk, 

Kanaaldijk-Noord 4, 5473 VA Heeswijk Dinther.

Ga naar: www.drendabel.nl/kennissessie-personeel-werven/
Als u zich wilt aanmelden voor onze GRATIS Kennissessie!
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Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen met betrekking tot

deze whitepaper of personeel werven? Neem dan eens contact op

met een van de specialisten van Drendabel. 


