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INLEIDING

Tegenwoordig bestaat 

werving niet meer uit een 

eenvoudige vacatureplaatsing. 

Uit onderzoek van werk.nl 

blijkt dat 46%  van alle 

bedrijven enkel gebruik 

maakt van vacatureteksten 

voor hun werving en selectie 

proces.

   

Maar, wist je dat een 

kandidaat gemiddeld 10 dagen

beschikbaar is? En het 

gemiddeld 27 dagen duurt om 

een vacature te vervullen, te

lang om de ideale kandidaat 

aan je te kunnen binden. 

Snel handelen is in

dit proces essentieel, vaak 

heeft een kandidaat die jij 

zoekt binnen 10 dagen

al “ja” gezegd op een baan.

Recruitment van toen

of een make-over?
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RECRUITMENT MAKE-OVER

Uit een onderzoek naar de digitalisering binnen de flexbranche, uitgevoerd 

door Flexmarkt en online recruitment specialist RecruitNow, blijkt dat slechts 

38% hun werkprocessen voldoende heeft geautomatiseerd. Wel maakt ruim de 

helft van de flexbedrijven op dit moment een automatiseringsslag door. Waar 

valt er voor uw bedrijf nog winst te behalen?

Dè recruitment van de toekomst
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Nu de banen van recruiters met de dag zwaarder worden door o.a. de krapte 

op de arbeidsmarkt en de technologie zijn opmars maakt, wordt er steeds 

vaker gezocht naar een efficiëntere aanpak. Een aanpak waarbij het beste 

van beiden gecombineerd kan worden. Het alledaagse werk van de recruiter 

wordt van oudsher ingevuld door de hele dag cv’s te screenen en het 

identificeren van geschikte kandidaten. 

Met de komst van slimme software voor werving is het

wervingsproces meer gestandaardiseerd. Denk hierbij aan 

een enorme tijd en kosten besparing in het wervingsproces. 

De aanpak van de recruiter krijgt een flinke make-over. Op 

deze manier kunnen recruiters in kortere tijd veel meer 

sollicitanten beoordelen en hun kostbare tijd aan de meest 

veelbelovende kandidaten besteden.

Recruiters lijken de nieuwe technologie te waarderen. In 

2017 hield adviesbureau Korn Ferry een enquête onder 770 

professionele recruiters uit de hele wereld. Uit de resultaten 

blijkt dat 48 procent van de respondenten vindt dat slimme 

software hun werk gemakkelijker maakt en 27 procent zegt 

dat men dankzij de slimme software meer tijd heeft om zich 

te concentreren op andere taken.

De belangrijkste taak van een HR-functie is het

identificeren van toptalent dat de komende jaren zich verder 

zal ontwikkelen. 'Slechte aanwervingen' kunnen immers 

extreem kostbaar zijn, met gevolgen als lage productiviteit en 

demotivatie van het team. Natuurlijk zullen meerdere 

sollicitatierondes uw recruiters helpen om veelbelovende 

kandidaten te identificeren naast de hulpmiddelen van 

slimme software.



Algoritme/AI en human resources in één zin noemen is misschien wat tegenstrijdig, maar veel HR-

managers zijn van mening dat slimme software een belangrijke rol kan spelen in het wervings- en 

selectieproces, waardoor recruiters zich meer op mensen kunnen focussen. Redenen voor het 

gebruik van op slimme software gebaseerde oplossingen in HR zijn onder meer tijd- en 

kostenbesparingen, nauwkeurigere besluitvorming en een betere werknemerservaring.

Het inzetten van een algoritme bij werving en selectie is een relatief nieuwe trend. Om wervings- 

en HR-afdelingen te ontlasten, zetten steeds meer bedrijven algoritmen in om het wervings- en 

selectieproces efficiënter te maken. Daarmee willen bedrijven niet alleen tijd en kosten van 

recruiters besparen, maar ook het personeelsbestand diverser maken. Aan de hand van de 

competenties, vaardigheden en ervaring van kandidaten wordt er een voorselectie gemaakt. Deze 

nieuwe manieren van werving moeten het werk van de recruiter verlichten, zodat de recruiter 

haar tijd efficiënt kan gebruiken voor het opbouwen van relaties.

 

ALGORITME

67%

67% van de recruiters 

zegt dat AI hen tijd 

bespaart

31% zegt dat AI de beste 

kandidaatmatches 

genereert

31%

58% geeft aan dat 

AI zeer nuttig is bij 

het zoeken naar 

kandidaten

58%

05

Volgens een rapport van LinkedIn  over welke impact diversiteit, nieuwe interviewmethoden, data en AI hebben op 

recruitment, zei 67 procent van de wervingsmanagers en recruiters wereldwijd dat AI hen tijd bespaart. Ongeveer 

43 procent zei dat het gebruik van AI menselijke vooringenomenheid minimaliseert en 31 procent zei dat AI de 

beste kandidaat-matches genereert. Ongeveer 58 procent van de respondenten zei dat AI zeer nuttig is bij het 

zoeken naar kandidaten, en 56 procent vond AI waardevol voor het screenen van kandidaten.



Vijf slimme software technieken 

die de recruiter ondersteunen

Dankzij wervingsalgoritmen hoeven recruiters minder tijd te steken in het lezen van 

sollicitatiebrieven en cv’s van kandidaten die uiteindelijk ongeschikt blijken te zijn voor de functie 

in kwestie. In plaats van cv’s handmatig te moeten doorzoeken om te zien welke kandidaten de 

juiste kwalificaties hebben, sollicitatierondes te houden en kandidaten te beoordelen, kunnen 

recruiters algoritmen nu (een groot deel van) het werk laten doen. 

Zoeken, screenen, matchen, interviewen, beoordelen en meer!
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Zoekalgoritmen zijn ontwikkeld om het meest tijdrovende deel van het wervingsproces – op 

verschillende platformen naar kandidaten zoeken – gemakkelijker te maken. Het bedrijf geeft aan 

naar welke vaardigheden het op zoek is en vervolgens scant de software duizenden cv’s en 

profielen op platforms als LinkedIn. De gegevens van de kandidaten die aan de meeste criteria 

voldoen worden naar de HR-afdeling gestuurd. Vervolgens plaatst een menselijke recruiter deze 

kandidaten op de shortlist en neemt contact met hen op. Dankzij deze zoekalgoritmen kunnen 

recruiters niet alleen meer potentiële kandidaten bereiken, maar ze helpen ook bij het vinden van 

‘passieve kandidaten’ die bijvoorbeeld op de meest populaire professionele netwerken niet 

zichtbaar zijn of hun verouderde profielen niet geüpdatet hebben.

1 Zoekalgoritmen

Filter- of screeningalgoritmen2

Nadat verschillende cv’s zijn verzameld analyseert een filteralgoritme de informatie en duikt 

vervolgens dieper in de analyse van de kandidaat. Op basis van verschillende gedefinieerde 

gedragscriteria kunnen sommige van deze filteralgoritmen zelfs de mate van compatibiliteit van 

een sollicitant en een toekomstige werkgever analyseren.

Volgens Somen Mondal, CEO en mede-oprichter van screening- en matchingplatform Ideal, dat 

wordt gebruikt om 5 miljoen kandidaten per maand te screenen, kunnen deze systemen de 

werkervaring die in cv’s vermeld staat leren begrijpen en vergelijken en deze vervolgens 

rangschikken op basis van hoe goed ze bij een vacature zouden aansluiten. Mondal zegt: “Zie het 

als een recruiter die een bedrijf googelt om er meer over te weten te komen”.



Waar zoek- en filteralgoritmen gebruikt worden om recruiters met hun werk te helpen, fungeren 

matchingalgoritmen als een soort zoekmachine voor werkzoekenden. Sollicitanten uploaden hun 

cv, die vervolgens wordt geanalyseerd om banen te vinden die het beste bij het profiel en de 

vereisten van de kandidaat aansluiten. Matchingalgoritmen kunnen ook als zoekalgoritmen 

fungeren. Ze kunnen werkzoekenden bijvoorbeeld vacatures aanbieden of gematchte sollicitanten 

naar recruiters sturen. Zo kunnen ze beide partijen helpen en profiteert het bedrijf dat de 

matchingservice levert van twee afzonderlijke inkomstenstromen.

Wervingsalgoritmen werken niet alleen achter de schermen. Zo kunnen chatbots met natuurlijke 

taalverwerkingstechnologie ingezet worden om contact met sollicitanten op te nemen over 

vacatures of om eenvoudige informatie te verzamelen. Dit bespaart menselijke recruiters enorm 

veel tijd. Deze bots kunnen door middel van e-mail en sms of via kanalen als WhatsApp of 

Facebook contact opnemen met potentiële kandidaten. Chatbots kunnen bijvoorbeeld tot 80 

procent van de standaardvragen binnen enkele minuten afhandelen. Dit is vooral waardevol als je 

bedenkt dat meer dan 50 procent van de sollicitanten het opgeeft als ze binnen 14 dagen niets van 

een bedrijf hebben gehoord.

4 Chatbots die eenvoudige vragen beantwoorden

Een matchingalgoritme kan bijvoorbeeld voor werkzoekenden voor elke vacature een matchscore 

laten zien – optimale match, goede match, redelijke match of geen match – en geeft aan hoe groot 

de kans is dat de kandidaat voor een bepaalde functie in aanmerking komt. Een 

matchingalgoritme kan bijvoorbeeld ook werkzoekenden informatie geven over wat bedrijven 

zoeken en hoe ze hun sollicitaties kunnen verbeteren, net als een persoonlijke recruiter. Door 

werkzoekenden expliciet te laten zien wat onze geavanceerde matchingalgoritmen hebben 

gevonden kan de kandidaat veel tijd besparen en wordt giswerk nagenoeg geëlimineerd. Dit 

transformeert het zoekproces voor werkzoekenden enorm, alsof je hen een routebeschrijving 

geeft.

3 Matchingalgoritmen

Veel kandidaten verwachten ook een ‘persoonlijke’ reactie, iets waar chatbots – die steeds slimmer 

worden – voor kunnen zorgen door gebruik te maken van bestaande gegevens, machine learning 

en natuurlijke taalverwerking. Ze zijn zelfs zo slim dat veel kandidaten vooral in de eerste 

instantie niet door hebben dat ze met een chatbot communiceren.
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Hoewel je in een cv veel kunt lezen over de vaardigheden en werkervaring van een kandidaat 

blijven persoonlijke kwaliteiten in een cv vaak onderbelicht. Beoordelingsalgoritmen kunnen 

recruiters aanvullende informatie geven waarmee ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen 

nemen over wie ze voor een persoonlijk gesprek moeten uitnodigen. Pymetrics verkoopt 

bijvoorbeeld neurowetenschappelijke computerspellen voor wervingsdoeleinden. De tests van het 

bedrijf maken gebruik van datawetenschap en algoritmen om kandidaten met eigenschappen die 

bij specifieke functie-eisen aansluiten te identificeren. Het systeem bestudeert miljoenen 

datapunten waarmee het sollicitanten aan banen kan koppelen wanneer dit op basis van de 

voorspellende algoritmen een goede match lijkt te zijn.

5 Algoritmen die kandidaten beoordelen

De test, die op een smartphone kan worden gemaakt, duurt 25 minuten en bestaat uit 

verschillende korte games die 91 vaardigheden en eigenschappen beoordelen, zoals focus en 

aandacht, emotionele intelligentie, inspanning, eerlijkheid en vrijgevigheid, 

besluitvormingsvaardigheden, risicotolerantie, leren en geheugen, en meer. Op basis van het 

gedrag van de kandidaat past het systeem de voorwaarden van elk spel aan om zijn of haar 

persoonlijke kwaliteiten verder te bepalen en te meten. Na de test ontvangen kandidaten een 

rapport met de persoonlijke eigenschappen die tijdens de minigames zijn geanalyseerd en 

beoordeeld en welke eigenschappen het meest uniek zijn voor de kandidaat.



 
Aanmelden

 
Zoekprofielen instellen

 
E-mails (kanidaten) ontvangen

 
Profielen optimaliseren

 
Altijd als eerste in contact
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Onze slimme zoekmachine stuurt 
realtime CV's naar jouw mailbox. 

Besparen in tijd en kosten, terwijl je wint in 

kwaliteit. 

Intercedenten willen werken met mensen, niet met 

computers. First2Find zorgt ervoor dat de 

intercedent zij/haar tijd niet verspilt met lange 

zoektochten in CV databases. Zodra iemand laat 

merken dat hij geïnteresseerd is in een nieuwe 

baan, slaat onze zoekmachine aan. Onze software 

zoekt 24/7 naar mensen die een CV op internet 

zetten, of dit CV aanpassen. Zo weten we realtime 

wie bezig is met een volgende stap in zijn of haar 

carrière.

Ontvang vanaf nu alle relevante kandidaten

Uw persoonlijke accountmanager bij First2Find 

helpt de intercedent met het opstellen van één of 

meerdere zoekprofielen. De intercedent geeft in 

een zoekprofiel aan waar je iemand zoekt, welke 

opleiding iemand moet hebben, welke 

werkervaring enzovoort. De accountmanager is de 

expert die precies weet hoe je maximaal resultaat 

behaalt.

Zodra het zoekprofiel actief is, ontvangt de 

intercedent de beschikbare kandidaten per mail. 

Hij/zij beoordeelt de kandidaat. Is het een geschikte 

match, dan neemt de intercedent direct contact op 

zodat uw bedrijf het eerste aanbod neer kan 

leggen.

Valt de kwaliteit van de CV’s tegen? De 

accountmanager gebruikt alle feedback om het 

profiel bij te werken. De kwaliteit wordt zo continu 

geoptimaliseerd.

Hoe het werkt

PLAN EEN DEMO IN 

VOOR MEER INFORMATIE

www.first2find.nl/demo

Contactgegevens

+316 187 199 16

info@first2find.nl


