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Hoe kandidaat aandacht en feedback jou kan 
helpen🤘🚀

“A brand is not
what you say it is.
It’s what they say
it is.”

- Marty Neumeier, The Brand Gap
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• Nieuwe klanten en kandidaten acquireren is 2500% duurder
dan loyale klanten of kandidaten te behouden.
(Harvard Business Review)

• 41% van de klanten en kandidaten zullen jouw bedrijf/organisatie 
verlaten wegens een gebrek aan persoonlijk contact.
(Accenture)

• Het meten en verbeteren van jouw klant- en kandidaat ervaring 
middels feedback, levert een jaarlijkse omzetgroei van 4.4% op.
(Loyalty 360)

• 42% van de klanten of kandidaten gebruiken een dienst of service 
simpelweg omdat een vriend, kennis of college er gebruik van maakt.
(Accenture)

• Bijna 80% van de klant en kandidaten gelooft dat een merk 
moet laten zien dat klant- en/ of kandidaat ervaring belangrijk is binnen 
de organisatie – gezien / gehoord wordt.
(Wunderman)

Waarom is klant- en kandidaatervaring belangrijk voor jou?



Interne feedback vs Publieke feedback

• Verhoog het aantal promotors van 
jouw organisatie gemiddeld met 19% 
binnen 12 maanden;

• Verlaag het aantal detractors met 
35% binnen 12 maanden.

• 80% van de kandidaten en/of klanten 
leest een online review alvorens hij/ 
zij zaken gaat doen;

• Met geverifieerde reviews behaal 14% 
meer omzet - Professor Panagiotis G. Ipeirotis 
(New York University)



WAAR KUN JE OP INTEGREREN?

INTEGRATIE MET CARERIX 

• Matchfases (Bijv. intake, voorstellen, plaatsing, etc.);
• Vacatures (Bijv. geplaatst, afgerond, etc.);
• Afspraak statussen;
• Taak statussen;
• Etc. 

Behaal tot >50% conversie op jouw feedback uitvraag, met de 
koppeling tussen Ratecard x Carerix. 

Verzamel feedback op de automatische piloot
Integreer feedback met Carerix



Recruitment - Feedbackloop 
Vind jouw “Happy-moments” in het recruitment proces

Title here Title here

��

2. Selectie

3. Voorstellen

4. Gesprekken

5. Plaatsing,  
verlenging

1. Instroom 

6 . AfwijzingWebsite, database, 
jobboards, etc.

Intake, CV &
referentie check

��

1e sollicitatie
(klant + kandidaat)

Assessment,
Vervolggesprek

Afgewezen klant, 
sollicitatie, CV

W&S,  detachering, 
freelance, etc.



WELKE METHODIEK MOET IK GEBRUIKEN?

Stel de juiste vra(a)g(en) op de juiste manier

NPS – Net promoter score
• Algemene klant / kandidaat tevredenheid
• Schaal van 0 – 10 ( -100 tot +100)

CES – Customer Effort score
• Hoeveel moeite kost het de klant of kandidaat
• Zeer moeilijk – Zeer makkelijk

CSAT – Customer Satisfaction
• Meer specifieke onderdelen 
• Schaal van 1-5 of 1-10
• i.c.m NPS-score



We make IT Spark ⚡







Feedback loops & integratie

1. Selectiefase – Intakegesprek kandidaat 

2. Voorstelfase – Eerste gesprek klant i.c.m kandiaat

3. Plaatsingsfase – Plaatsing kandidaat + klant

4. Retentionfase – x-maanden na plaatsing

https://www.youtube.com/watch?v=lU-mQRBqqds

http://www.youtube.com/watch?v=lU-mQRBqqds
https://www.youtube.com/watch?v=lU-mQRBqqds


Feedback - Voorstelfase 

• Persoonlijke uitnodiging via mail

• Feedback kort na processtappen

• Gebruik gemaakt van CSAT + NPS

• Conversie van 52%

52%
CONVERSIE NPS

CSAT



Promoot jouw bedrijf
Via Google, website, awards & aanbestedingen

8. 
GEM. SCORE



Statistieken – ”Close the loop”
Improve every day 🤘🚀

9.0 
GEM. SCORE

+43 
NPS

+50 
NPS

8.3 
GEM. SCORE



Feedback on autopilot.
Improve every day🤘🚀

Meer dan 8,500 bedrijven
vertrouwen op Ratecard



Thank you.Thank you


