


10 manieren om slimmer te 

werven dan je buurman 

met behulp van data



Niemand kent de markt 

beter dan…



1. Gebruik bijv. Mentimeter

en je eigen recruiters om 

grip te houden op de markt



10 manieren om slimmer te werven dan je 
buurman met behulp van data

Intelligence Group



iG! 
=

Internationaal Data & Techbedrijf 

op het gebied van 

arbeidsmarkt- en recruitmentdata 



Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

dichter bij elkaar brengen door data te 

vertalen en praktisch toegankelijk te 

maken voor werkgevers en werknemers.

Visie



• Traditioneel (business)

• Traffic, funnel, conversie

• Nieuw (candidate)

• Profiling, you are what you do, 

talentmapping, hunting

2. Data uit Google Analytics 
(maar dan anders)



• 1.000 personen op vacature Java Developper

• Wat zeggen de IP adressen?

• Locatie (geo-locatie)

• Domeinnamen

• Profiling

• Historische data is wat waard (analyses draaien 

op alle vacatures ooit van bijv. Java Developper)

You are what you do





• Traditioneel (business)

• Traffic, funnel, conversie

• Nieuw (candidate)

• Profiling, you are what you do, 

talentmapping, hunting

• Denk aan de GDPR instellingen

2. Data uit Google Analytics 
(maar dan anders)



3. Minimale score 

VacatureVerbeteraar
✓ Gemiddeld 5x meer sollicitaties & 

300% meer views bij dezelfde media-

inzet 

✓ Software wordt ingesteld op minimale 

score VV alvorens te (mogen) posten

✓ Zelfde principe voor SEO-score en 

juiste functiebenamingen



4. Performance 

HiringManager (HM)

✓ Conversie per HiringManager meten

✓ Succes- en/of conversieratio

✓ Snelheid

✓ Geslacht op geslacht

✓ Expliciet maken in meten Candidate 

experience

✓ Vertalen naar succesverhalen (HM 

profiling & trainen HM’ers)



• Kandidaat door het proces te loodsen

• Vergroten van de candidate experience

• Slim te benaderen/hunten

• Het is al een succes…

• En al jaren bovenaan de lijstje met data…

5. Whatsapp next big thing



6. Data 
Storytelling

of

Data 
whispering



Nieuwe data/KPI’s



7. Nieuwe data/KPI’s

✓ Days Talent Standing Out

✓ CPA (cost per applicant)

✓ Predictive hiring

✓ Met welke inspanning en welke 

kosten ga je welk resultaat halen

✓ Programmatic advertising



8. Arbeidsmarkt DNA

✓ Elk CV, vacature, bezoeker op site 

moet in het ATS vastgelegd 

worden met een DNA code

✓ ISCO, ESCO, postcode, KvK 

Jobfeedcode, ervaring, 

opleidingscode

✓ Vertaal je ‘bak met data’ naar data 

waar je iets mee kunt doen 



Arbeidsmarkt DNA 
(te downloaden op site Intelligence 
Group)



8. Arbeidsmarkt DNA



• 20% is > 40%

• Belonen van clicks

• Partner referral (influentials)

• Flex referral

9. Creatieve referral



10. Believe

• Big data zijn bullshit (in recruitment). 
• Meten is weten. Experimenteren is leren
• Omarm de verschillen en laat je verrassen. 
• Als je het al wist ;-)…. Waarom doe je het 

dan niet?
• Een Excel cursus, maakt je al heel snel heel 

‘data driven’
• Data zijn ook maar een deel van ‘de 

waarheid’
• Neem geen genoegen met ‘halve’ data of 

gekleurde data












