


Kan iedereen recruiter 
worden?  

 
 









Bron:  
Search&C
o 
Goep 





Lieve recruiter, 
waarom ben jij ooit recruiter 
geworden?  

 
 



Waarom ben jij recruiter?  

 

Wat zijn jouw drijfveren? 
Wat zijn jouw (werk)waarden?  
Waar krijg je energie van?  

 
 

 
 
 



Visies van een recruiter   

“Ik help jouw bedrijf groeien met goede mensen” 
 
“Elke vacature is een kans op organisatieverbetering” 
 
“Recruitment is de sleutelpositie voor een succesvol bedrijf” 
 
“Behandel kandidaten zoals je zelf behandeld wilt worden”  
 
“Ik ben de nummer 1 ambassadeur van het bedrijf” 

 
 
 







   
• Branding expert 
• Storyteller 
• Community builder 
• Influencer 
• Analyst 
• Relationshipmanager 
• Coach / trainer / facilitator  
• Onboarding specialist  

 
 
 

De succesvolle recruiter in 2019  



“Je bent niet simpelweg 1 keer branding expert, maar 3 
keer”  

1. Job branding 
2. Employer branding 
3. Personal branding 

De succesvolle recruiter in 2019  



Recruiters verschuilen 
zich achter het employer 
brand? 

 
 



Recruiters verwachten 
openheid van een kandidaat, 
maar delen zelf niets.. 

 
 



Recruiters kunnen online 
prive en werk niet 
volledig gescheiden 
houden. 

 
 



Het personal brand van 
de 
Recruiter 

 
 



Waarom personal branding?  

1. Mensen maken connecties met mensen 
2. Manier om jouw onderscheidend vermogen te laten zien 
3. Bewust leren denken vanuit jouw doelgroep 
4. Waarde toevoegen aan je netwerk 
5. Meer interactie met je doelgroep 
6. Stap in jouw rol als recruitment professional  

 
 

 
 

 
 





Personal branding zorgt 
ervoor dat jij jouw netwerk iets 
geeft en  
niet alleen neemt. 

 
 



Hoe bouw je een personal brand? 

1. Wie ben ik?  
2. Wie is mijn doelgroep? 
3. Wat is mijn toegevoegde waarde voor mijn doelgroep? 
4. Hoe en waar communiceer ik met mijn doelgroep? 
5. Hoe onderhoud ik de relatie?  

 
 

 
 

 
 
 







Checklist:  
Denk aan: 
• (profiel)foto’s  
• Functietitel  
• Introductie van jezelf 
• Introductie van mijn werkgever 
• Op welke social media actief (prive of werk of combinatie) 
• Mate van activiteit op social media  
• Referenties, reviews, recommendation 
• Deel ik interessante zaken, voeg ik waarde toe  
• Klopt het online beeld met de offline werkelijkheid 

 
 
 



Personal branding is geen 
trucje! 
 
Het is jezelf zijn en dus  
AUTHENTIEK.  

 
 



Recruitment     video 



Smartphone video check:  

ACHTERGROND  LICHT GELUID STABIEL BEELD FORMAAT  



It’s not what you say, 
it’s how you say it. 

 
People connect with 

people  



Hoe maak JIJ online contact:  
 

 Lach     -> Eerste shot met een lach en niet te serieus 
 Oogcontact   -> Kijk in de lens van je camera 
 Close-up    -> Ga dichtbij het beeld staan (ooghoogte) en 

schuin 
 Handen    -> Sta vrij en beweeg natuurlijk  
 Rust     -> Praat niet te snel, korte zinnen 
 Kern boodschap -> Houd het kort  
 

 
 





 Clips / inshot   – ondertiteling, inkorten, vierkant filmen 
 Quick – editten van verschillende beelden (foto & video)  
 Cute cut pro / kinemaster  – personaliseren en editten 

    

Gebruik APPS: 
 



Don’t be shy,  
just try! 
 



WIE BEN JE EN 
WAT IS JOUW 

DOEL 

HANDEL EN DENK 
VANUIT JOUW 
DOELGROEP 

VOEG WAARDE 
TOE EN ZORG 

VOOR INTERACTIE 



Recruitment doe je met 
persoonlijke aandacht  
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