SAMENVATTING:
van de belangrijkste zaken die zijn
besproken tijdens de Recruitment
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Veel succes en inspiratie toegewenst
in het innoveren van jouw
recruitment proces!
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Sessie 1. De kandidaat als consument
Sprekers
Bas Karsemeijer
Sidney Hiele

Data Scientist
Founder

Yourzine
QSXL

Bas is van Yourzine, een dialoog marketing bureau dat onder andere werkt voor Ikea,
Albert Heijn en Rituals. Bas adviseert zijn klanten in het leren kennen van iedere
individuele consument. Hij doet dat aan de hand van data. De combinatie van data en
technologie is de kern van het effectief communiceren met de klant.
Sidney is van QSXL en pioniert graag op het snijvlak van zoeken en verleiden van de best
mogelijke kandidaat voor een vacature. Hij is van mening dat de combinatie van data en
technologie aan de basis moet staan van iedere succesvolle recruitment strategie.
Recruitment is marketing hoor je vaak zeggen, dus namen wij de proef op de som.
Kunnen wij achterhalen wat de motivatie en de drijfveren zijn van onze potentiele
kandidaten, zodat wij altijd de juiste boodschap naar de juiste kandidaat versturen?
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Als Data Sherpa neemt Bas ons mee in zijn aanpak. Zijn uiteindelijke doel is het
verhogen van de klant waarde. Na het bepalen van zijn strategie, bouwt hij een data
platform en laat hij ons zien wat voor data hij allemaal beschikbaar heeft.
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Sidney vertaalt de marketing aanpak in een Recruitment Data Platform en laat zien
hoeveel verschillende data bronnen er zijn. Interne data zoals het HRIS, medewerkers
tevredenheidsonderzoeken, ATS. Publieke data zoals rijksoverheid en DUO en Social
data zoals Linkedin, Facebook, Google Analytics.
Je kunt eenvoudig beginnen door bijvoorbeeld data uit beoordelingssystemen te
gebruiken om een objectief functieprofiel op te stellen.
Je krijgt inzicht van bron tot hire wanneer je Google Analytics en het ATS met elkaar
koppelt.
Je leert drijfveren van individuele kandidaten kennen als je hun ‘click gedrag’ kunt
meten in een mailing, landingspagina of careersite. Clicken ze meteen en vaker op salaris
aspecten, of juist op informatie over bedrijfscultuur of die leuke collega’s? Wij laten dit
zien aan de hand van de Smart pages.
Met een eenvoudige data gedreven aanpak en een paar bronnen, kun je de effectiviteit
en de quality of hire aanzienlijk verhogen.
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In de presentatie hebben wij de data onderverdeeld in drie categorieën:
What data
How data
Why data

Wat weet je van jouw doelgroep, van jouw individuele kandidaten?
Hoe kun je ze het beste bereiken?
Hoe kun je ze verleiden en overtuigen?
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Bas laat aan de hand van de What, How en Why data zien hoe hij de juiste boodschap
presenteert aan de juiste consument binnen zijn doelgroep . Precies hetzelfde product
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maar een totaal verschillende boodschap om de consument tot aankoop te verleiden. Als
we in recruitment al actief de doelgroep benaderen dan is het één boodschap via één
medium naar de hele doelgroep, terwijl iedere individuele kandidaat een andere
motivatie heeft om bij jou te willen werken.
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Recruitment zal een volgende stap in haar ontwikkeling moeten zetten. Een Data
platform waarmee je de advertentie strategie, search strategie, social media strategie en
content marketing optimaliseert, zodat jouw vacatures altijd bij de juiste persoon op de
juiste manier onder de aandacht worden gebracht.
Het inzetten van data in het recruitment proces verhoogt zowel de waarde voor
kandidaten als de waarde van kandidaten. Kandidaten krijgen informatie op maat en
ervaren dit niet als spam waardoor de conversie naar geïnteresseerde kandidaten zal
verhogen. Bedrijven leren hun doelgroep kennen en kunnen de beste kandidaat voor de
positie aannemen, in plaats van een toevallige kandidaat die solliciteert.
Het doel van deze presentatie was om jullie te inspireren en te laten zien hoe het komt
dat jullie wel de juiste boodschap krijgen van de Albert Heijn maar zelden een passende
functie gepresenteerd krijgen op LinkedIn.
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Sessie 2. Een businesscase van Steinhoff International
Spreker
Erwin Rengers

HR Directeur

Steinhoff Europe & Australasia

Wij hebben Erwin Rengers uitgenodigd om te spreken over zijn ervaring bij Steinhoff.
Als HR directeur is hij verantwoordelijk voor Europa, Australië en Azië. Steinhoff is na
Ikea de grootste meubel retailer ter wereld met 150.000 medewerkers wereldwijd en 19
miljard euro omzet.
Erwin’s hoofdvraag was: Do strategic partnerships work?
Toen Erwin in 2014 in zijn huidige functie aantrad, was het HR-beleid erg
gedecentraliseerd. Erwin heeft zelf alle HR-afdelingen op drie continenten moeten
benaderen en overtuigen om bepaalde zaken centraal te organiseren in het voordeel van
de Steinhoff Groep.
Veranderingen in de HR-strategie:
Talent en cultuur stimuleren innovatie en groei.
Bedrijven die hierin succesvol zijn, hebben een duidelijk doel, ondersteund met
waarden die in de bedrijfscultuur zijn geïncorporeerd – en daarna in het DNA van
alle werknemers wereldwijd.
Cultuur en ‘the way we do business around here’ maakt het verschil in de markt.
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Onderdeel van de employer branding en het aantrekken van talent is een centrale
careersite voor de Steinhoff Groep: www.steinhoffcareer.com
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Wat maakt deze site zo uniek?
De vacatures van alle verschillende brands van Steinhoff wereldwijd op één site.
Uitgebreide zoekfunctie, de mogelijkheid om als kandidaat online te reageren en
een profiel aan te maken.
Job alerts instellen.
Voor de HR-functionarissen een HR Intranet in vier verschillende talen, waarin ze
vacatures kunnen plaatsen, sollicitaties kunnen inzien en managen.
Via het HR Intranet kan men services bestellen van partners, bijvoorbeeld talent
sourcing via QSXL en assessments via het CEB.
Data analytics.

Het doel van Erwin’s presentatie is om een voorbeeld te laten zien van succesvol HRstrategie, talentwerving en het verzamelen en inzetten van data. Je hoeft als bedrijf niet
alles zelf te doen, in co-creatie met partners kun je tot mooie resultaten komen.
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