


GDPR ‘a blessing in diguise’ 
by TALMARK 



FROM RECORD TO RELATION 
GDPR ‘a blessing in disguise’ 



VANDAAG 

• Waar zijn we ook alweer mee bezig? 
• Hebben of kennen? 
• Wat gaat er veranderen? 
• Strengere regels, nieuwe kansen 
• Technologie 
• Recepten voor talent marketing 
• Vragen 
 



BEMIDDELING VAN 
TALENT 
• De grootste database of de juiste 

kandidaat voor de juiste job ? 
• Zit je waarde in je database? 
• Gaat het om ‘het hebben’ of ‘het 

kennen’ van de kandidaat? 
• Regelgeving aanleiding voor 

herbezinning 



WAT IS DE WAARDE  
VAN EEN RECORD IN  
JE DATABASE? 
Als er geen sprake (meer) is  
van een persoonlijke relatie  
met een kandidaat. 
 



HOE MAKEN WE VAN 
RECORDS RELATIES? 



  WAT GAAT ER VERANDEREN? 
 



CONSENT! 



Sollicitanten kunnen toestemming geven om 
hun gegevens langer te bewaren.  

Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip 
mogelijk een passende functie komt.  

 

Een termijn van maximaal 1 jaar na 
beëindiging van de sollicitatieprocedure is 

hiervoor redelijk.  
(bron: Autoriteit Persoonsgegevens) 

 





UITGANGSPUNTEN • Solliciteren ≠ opnemen in een 
bestand 

• In beginsel: 4 – 6 weken bewaren na 
sollicitatieprocedure 

• Mag ‘toestemming op 
bewaartermijn’ een voorwaarde zijn 
om te kunnen solliciteren? 

• Bij toestemming:  
Maximale bewaartermijn 1 jaar 

• Daarna: toestemming vernieuwen 
• Geen consent: Data verwijderen 
• Recht op inzage en ‘recht om 

vergeten te worden’ 



BEDREIGING  
OF JUIST KANS? 



FIRST MOVER ADVANTAGE? 
• Vooroplopen of afwachten? 
• Onze visie: 
o Kandidaatrelatie i.p.v. -record 
o ‘Kennen’ is het nieuwe 

‘hebben’ 
• Kwaliteit boven kwantiteit 
• Investeer in de kandidaatrelatie  
• Accepteer het verlies van 

kandidaten die geen prijs stellen 
op de relatie 

• Maak van compliancy een USP 
richting de kandidaat (én de 
opdrachtgever) 



HOE BEREIK JE DOEL? 

• Instelling: Stel de kandidaat centraal 
• Stijl: Communiceer oprecht en 

persoonlijk 
• Inhoud: Leer de behoeften en 

drijfveren kennen 
• Concretiseer: Haak hier subtiel op in 
• Reguleer: Word compliant  



  
Oh ja, technologie 

 



Technologie kan je 
helpen compliancy te 
realiseren en tegelijk de 
kandidaatrelatie  
te versterken. 



  

RECEPT VOOR CONSENT-
VERLENGING  

EN VERBETERING 
KANDIDAATRELATIES 



INGREDIËNTEN 
• Een goed ingericht Cx (voorbereid op ‘consent’) 
• E-mailmarketing of marketing automation tool 
• Webformulieren en landingspagina’s (optimaal voor 

mobiel) 
• Koppelingen tussen Cx en je e-mailmarketing tool 



BEREIDINGSWIJZE 

• Gepersonaliseerde mailing naar kandidaat 
• Buttons of hyperlinks om drivers of status te toetsen 
• Signalen omzetten in aanpassing van profiel en…  

taken voor de recruiter/intercedent  
• Interacties laten leiden naar consent-proces 
• Dit proces periodiek (geautomatiseerd) inregelen 



SMAAKMAKERS 
• Aantrekkelijke vorm, pakkende inhoud 
• Personalisering 
• Authentiek en oprecht 
• Echte meerwaarde voor de kandidaat 



Een  
voorproefje… 



Beste Caroline, 
 
Laat ons weten in welke 
fase van je carrière je nu zit. 
Kies één van onderstaande 
opties.  
 
Je bepaalt zelf of en 
wanneer we contact met je 
mogen opnemen. 

Ik zit goed in mijn 
huidige job 

Ik ben benieuwd naar 
mijn mogelijkheden 

Ik ben toe aan iets 
nieuws 

Kandidaat ontvangt 
een persoonlijk 
mailtje van een 
recruiter. 
 
 



Kandidaat ontvangt 
een persoonlijk 
mailtje van een 
recruiter. 
 
 

Beste Caroline, 
 
Laat ons weten in welke 
fase van je carrière je nu zit. 
Kies één van onderstaande 
opties.  
 
Je bepaalt zelf of en 
wanneer we contact met je 
mogen opnemen. 

Ik zit goed in mijn 
huidige job 

Ik ben benieuwd naar 
mijn mogelijkheden 

Ik ben toe aan iets 
nieuws 



Beste Caroline, 
 
Leuk dat je je mogelijkheden 
wilt verkennen. Ik wil je hier 
graag bij helpen.  
 
Laat me weten welke 
volgende stap je wilt zetten en 
wie weet spreken we elkaar 
spoedig. 
 
 

Plan een belafspraak 

Ik neem zelf contact op, 
stuur mij een herinnering 

Ik ontvang graag concrete 
jobs per mail of Whatsapp 

Kandidaat komt op 
een landingspagina 
en kan zelf bepalen 
welke vervolgstap 
hij/zij wenst. 
 
 



Start met  
automatiseren 



Ik ben benieuwd naar  
mijn mogelijkheden 

Consent in Cx  
updaten 

Taak/notificatie voor 
recruiter  
in/via Cx 

Bevestigingsmail  
met link naar  

consent-formulier 

Status in Cx 
bijgewerkt 

Mail met link naar 
keuzeformulier 



Ik zit goed in  
mijn huidige job 

Status in Cx bijgewerkt 

Mogen we je volgend jaar  
deze vraag opnieuw  

stellen en je gegevens  
in ons bestand houden? 

Bevestigingsmail  
met link naar  

consent-formulier 

Consent in Cx  
updaten 



z z 

Herinnering 

Non-respons  

Non-opens  

Mail met ander  
onderwerp 

Taak/notificatie voor 
recruiter  in/via Cx 



Receptuur op maat… 



Ter afronding 
‘lessons learnt’ 



AVG/GDPR is een 
gegeven 
en 25 mei 2018 nadert 



Denk niet in bedreiging, 
maar ga voor de kans 



Investeer in een relatie 
met de kandidaat 
en neem afscheid van een loze database records 



Zet technologie in…  
maar hou het persoonlijk 



Utrecht 
Wiersedreef 6 

3433 ZX Nieuwegein 
+31 (0)30 677 32 01  

www.talmark.nl 

Connecting talent made simple 

www.talmark.nl 

https://www.talmark.nl/
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