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voorwoord

Beste relatie,

Iedere werkgever is op zoek naar goede werknemers, er gaan dan ook miljoenen om 

in het aantrekken van geschikt personeel. Door uw recruitmentactiviteiten te meten, 

kunt u zelf inzichtelijk maken waar u de juiste kandidaten kunt vinden. Zo kunt u dus 

de effectiviteit van uw recruitmentinspanningen flink verhogen. Toch houdt nog lang 

niet iedereen zijn recruitment metrics bij.

 

Door het veranderende recruitmentlandschap is het belang van het meten van 

de effectiviteit de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Kandidaten zijn 

steeds meer verspreid op het internet te vinden: van vacaturesites tot vakgerichte 

communities en van nichesites tot online netwerken. Om de juiste personen te 

bereiken is maatwerk steeds belangrijker geworden en hiervoor geldt: meten is 

weten.

Als recruiter denkt u wellicht dat u via een werving- en selectiebureau sneller een 

kandidaat vindt dan via een online advertentie. Of u heeft het vermoeden dat uw 

doelgroep het beste te bereiken is via Facebook in plaats van Twitter. Maar weet u dat 

zeker? De wereld verandert snel en kandidaten veranderen mee. Ga maar na: welke 

recruiter vond zijn kandidaten vijf jaar geleden via social media?

Om erachter te komen waar Nederlandse recruiters nu staan als het gaat om het 

meten van hun recruitment activiteiten, hebben wij een onderzoek gehouden onder 

honderd bedrijven van verschillende grootte. Hoe zoeken zij naar hun personeel en op 

welke wijze meten zij de effectiviteit van hun kanalen? Zien zij het belang hiervan in 

en vinden zij dat hun kennis van het meten voldoende is? En belangrijker: heeft het 

meten van de effectiviteit geleid tot andere keuzes? Andere kanalen inzetten? Betere 

kandidaten? Lagere kosten? Personeel dat langer blijft zitten?

Met dit rapport willen we inzicht geven in wat het meten van recruitment metrics voor 

u kan betekenen. Want ook bij recruitment kan je een euro maar één keer uitgeven 

en daar wilt u natuurlijk zo veel mogelijk kwaliteit voor terug. 

Gian Zandonà

Managing Director Monsterboard

Aantal hires
Performance aangenomen 

kandidaten

gebruikt nu 

andere kanalen40%
gebruikt nu 

minder kanalen38%

krijgt nu 

kwalitatief betere 

medewerkers
35%

Maakt minder 

(recruitment) kosten49%

kan zijn investeringen  

beter verantwoorden  

naar management
52%

Aantal sollicitaties Aantal keer dat een 

vacature bekeken is

58%

Sociale media

56%

Kranten en 

vakbladen

47%

Vacaturesite

36%

Eigen bedrijfs- 

website

36%

Refferals/eigen 

personeel

*Relatieve cijfers: antwoorden van de recruiters die meten  Bronnen: Visie op Recruitment Metrics 2014

zijn metRics BelangRijk?

51,5%

14,3%

34,3%

33,4%

33,3%

33,3%

37,5%

37,5%

25,0%
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wat zijn recruitment metrics?

mix Van Belangen

Eigenlijk hebben alle bovenstaande metrics met elkaar te maken en kunnen dan ook het beste in zijn geheel 
bekeken worden. Afhankelijk van wat voor uw bedrijf belangrijk is, kunt u keuzes maken in welke metrics voor u het 
belangrijkst zijn. Voor het ene bedrijf is een langdurig dienstverband van groot belang, terwijl een ander bedrijf daar 
minder waarde aan hecht. Voor dat bedrijf kunnen kosten of de snelheid van werving weer veel belangrijker zijn. 
Maar welke keuze u ook maakt, door te meten zult u weten wat voor u de meest efficiënte manier is om te werven. 

3 – kwantiteit

Kwantiteit wordt veel gemeten maar is relatief en 
op zichzelf minder belangrijk. Als u via uw netwerk 
honderden sollicitaties krijgt dan kan dat gunstig lijken, 
maar als die vervolgens allemaal onbruikbaar zijn, 
heeft u er weinig aan. Sterker nog: het kost u alleen 
maar onnodig veel tijd om af te handelen. Het meten 
van kwantiteit moet dus altijd in combinatie gaan met 
een andere metric, zoals bijvoorbeeld kwaliteit. Het 
heeft immers wel zin om te meten waar de meeste 
kwalitatieve kandidaten vandaan komen. Staar u dus 
niet blind op grote getallen, die vertellen slechts een 
deel van het verhaal.
 

4 – kosten

Uiteraard is ROI (Return On Investment) ook een 
onderdeel van het meten van recruitment activiteiten: 
wat kost het en wat levert het op. Om te beginnen 
is het belangrijk om in kaart te brengen wat het 
gemiddeld kost om een kandidaat aan te nemen, 
de zogeheten cost per hire. Maakt u gebruik van 
meerdere kanalen, dan wilt u uiteraard ook weten 
hoeveel kandidaten u binnen krijgt via dat kanaal en 
wat daarmee de kosten zijn per kanaal per hire.

wat zijn RecRuitment 
metRics?
Als we over recruitment metrics praten, dan hebben we het over het meten 
van de effectiviteit van de recruitmentmiddelen. Wat zijn de belangrijkste 
metrics die u kunt meten?

U kunt naar talloze aspecten kijken bij het analyseren van uw recruitmentmiddelen. Natuurlijk is de kwaliteit van de 
reacties van belang, maar de basis van het meten bestaat uit meerdere metrics:  

1 –  kwaliteit

Misschien wel de belangrijkste metric: de kwaliteit 
van de kandidaten. Een werknemer die past bij uw 
bedrijf en cultuur en u helpt uw bedrijfsdoelstellingen 
te halen. U kunt denken dat het een kwestie van geluk 
is of er tussen uw sollicitanten geschikte kandidaten 
zitten, maar u kunt er ook vanuit gaan dat het ene 
kanaal wellicht voor u geschiktere kandidaten oplevert 
dan het andere. Onder kwaliteit kunt u trouwens ook 
de lengte van het dienstverband rekenen. Blijft iemand 
minimaal twee jaar zitten of is diegene alweer na een 
half jaar vertrokken?

 2 – snelheid

Data over snelheid alleen zegt niet veel, maar in 
combinatie met andere metrics helpt het bij het 
optimaliseren van uw recruitmentbeleid. Zoeken via 
social media is bijvoorbeeld relatief goedkoop, maar 
kost vaak veel tijd. Dat zijn indirecte kosten in de 
vorm van uurloon en als het langer duurt om een 
kandidaat te vinden kan dat uiteindelijk een kostbare 
aangelegenheid zijn. Heeft u geen haast, dan is dat 
geen probleem, maar heeft u te maken met een bedrijf 
kritische functie dan kan goedkoop duurkoop blijken. 
Inzicht in deze time to hire geeft u handvatten om de 
juiste keuzes te maken voor uw organisatie.

1 - kwaliteit

2 - snelheid

3 - kwantiteit

4 - kosten

https://www.youtube.com/watch?v=JGN04l7EwUs
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marktontwikkelingen

17% VeRwacht meeR peRsoneel 
aan te nemen

In het onderzoek Visie op Recruitment Metrics 2014 is 
ook gevraagd aan bedrijven of ze verwachten komende 
twaalf maanden personeel aan te nemen. Meer dan de 
helft (51%) denkt van wel. 23% van de ondervraagde 
bedrijven verwacht evenveel nieuwe medewerkers 
aan te nemen als in 2013 en 17% denkt zelfs meer 
personeel aan te nemen.

VeRwacht u dit jaaR nieuw  
peRsoneel aan te nemen? 

Zeker wel

Waarschijnlijk wel

Weet ik nog niet

Waarschijnlijk niet

Zeker niet

30%

21%

7%

15%

27%

meeR inVesteRingen

Bedrijven durven weer meer te investeren dit jaar. 
Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Uit de 
voorjaarsmeting van het statistisch bureau is gebleken 
dat ondernemers in de industrie dit jaar 9% meer 
verwachten te investeren dan in 2013. In februari 
2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in 
materiële vaste activa al 9,2% groter dan in februari 
2013. De groei van de bedrijfsinvesteringen is hoger 
dan in januari toen bedrijven 7,6% meer investeerden 
dan een jaar eerder. Al vijf maanden op rij zijn de 
investeringen hoger dan in dezelfde maand een jaar 
eerder.

maRktontwikkelingen
Voor we naar het meten van recruitmentinspanningen kijken, schetsen we 
eerst de economische verwachtingen voor komend jaar. Na de 
economische krimp van 0,9% in 2013 en de historische piek in het 
werkloosheidscijfer lijkt het er in elk geval op dat we in 2014 weer voorzichtig 
optimistisch kunnen zijn. 

VeRtRouwen stijgt

Zowel het consumentenvertrouwen als het 
producentenvertrouwen is aan een opmars 
bezig. Na jarenlange dalingen, zit het bij beide 
kampen weer in de lift. Volgens het CBS bereikte 
het producentenvertrouwen in maart 2014 de 
hoogste stand sinds de zomer van 2011. Het 
consumentenvertrouwen is sinds de zomer van 2013 
vrijwel onafgebroken toegenomen. In maart steeg de 
indicator 3 punten en kwam uit op -7. Consumenten 
waren in maart positief over het algemeen economisch 
klimaat. Hun koopbereidheid veranderde echter 
nauwelijks. 

toename VacatuRes

Ook het aantal vacatures neemt weer toe. Na een 
onafgebroken daling van twee jaar werd de stijging 
eind 2013 al ingezet en ook in het eerste kwartaal van 
2014 was weer een toename te zien. Hiermee is het 
aantal vacatures voor het derde achtereenvolgende 
kwartaal gestegen. Volgens het CBS steeg het 
aantal vacatures met 7 duizend ten opzichte van het 
laatste kwartaal van 2013. De groei was in bijna alle 
bedrijfstakken te zien.

Er ontstonden volgens het CBS 174 duizend nieuwe 
vacatures in het eerste kwartaal van 2014. Dit zijn er 
21 duizend meer dan een jaar eerder. Ook het aantal 
vervulde vacatures was hoger. Dit wijst op een grotere 
dynamiek op de arbeidsmarkt. Een stijging van het 
aantal vacatures leidt niet onmiddellijk tot een daling 
van de werkloosheid. Voor sommige vacatures kan het 
lastig zijn op korte termijn een geschikte kandidaat 
te vinden. Ook kan het werven en selecteren van een 
nieuwe werknemer de nodige doorlooptijd hebben.

openstaande 

vacatures

vervulde vacatures

ontstane vacatures

Bron: CBS Q1 
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hoe zoeken bedrijven personeel?

VacatuResites faVoRiet Bij 
weRkgeVeR én weRkzoekende

Wanneer we de kanalen die bedrijven inzetten 
vergelijken met de manier waarop werkzoekenden zich 
oriënteren, dan zijn er veel overeenkomsten te zien. 
Uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van 
Intelligence Group blijkt dat vacaturesites het meest 
gebruikt worden door werkzoekenden. Dit sluit aan bij 
de vele bedrijven die vacatures plaatsen op jobboards. 
Ook het zoeken via het eigen netwerk gebeurt zowel 

door bedrijven als door werkzoekenden veel. 
Wel valt op dat werkzoekenden minder gebruik 
maken van bedrijvensites, terwijl dat juist bij de 
onderzochte bedrijven het populairst is. Daarbij moet 
wel opgemerkt worden dat aan het (door)plaatsen 
van een vacature op de eigen site nauwelijks kosten 
zijn verbonden, waardoor er door bedrijven geen 
onnodige kosten worden gemaakt. Verder valt op dat 
werkzoekenden veel open sollicitaties versturen, terwijl 
bedrijven daar juist relatief weinig mee doen. 

H2 2013

56%

44%

35%

33%

29%

22%

28%
27%

26%

24%

20% 20%

18%

15%
14%

11%
10% 10%

6%
7%

5%

oRiëntatiegedRag Van weRkzoekenden op de aRBeidsmaRkt
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hoe zoeken BedRijVen 
peRsoneel?
Uit de marktontwikkelingen in het vorige hoofdstuk bleek dat meer dan de 
helft van de ondervraagde bedrijven verwacht de komende twaalf maanden 
personeel aan te nemen en 17% zelfs meer dan vorig jaar. Hoe gaan ze op 
zoek naar deze kandidaten? Welke kanalen worden het meest ingezet? We 
onderzochten het middels het onderzoek Visie op Recruitment Metrics 2014.

VacatuRes plaatsen op weBsite 
populaiRst

Het plaatsen van een vacature op een website is 
de meest gehanteerde manier voor het zoeken 
naar personeel. Bijna de helft van de ondervraagde 
bedrijven doet dit. Het gaat hierbij om zowel het 
plaatsen van vacatures op de eigen site (49%) als 
op een vacaturesite (45%). Op de derde plaats staat 
het inzetten van het eigen netwerk (41%). Het eigen 
netwerk is vooral populair onder bedrijven met minder 
dan vijftig medewerkers.

gRote BedRijVen geBRuiken 
meeR kanalen

Gemiddeld genomen wordt er gebruik gemaakt van 
twee tot drie wervingskanalen. Hoe groter het bedrijf 
is, hoe meer verschillende kanalen er worden ingezet. 
Grote bedrijven maken meer dan kleine bedrijven 
gebruik van de eigen recruitmentsite, werving- & 
selectiebureaus en social media. Kleinere bedrijven 
vallen op door hun relatief hogere inzet van het eigen 
netwerk en huis-aan-huisblaadjes.

weRVingskanalen Van coRpoRate RecRuiteRs

Eig
en

 

be
dr

ijfs
web

sit
es

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Va
ca

tu
re

sit
es

Eig
en

 n
et

wer
k

Wer
vin

g e
n 

se
lec

tie
bu

re
au

s

Ope
n 
so

llic
ita

tie
s

So
cia

le 
med

ia

Kr
an

te
n 
/ 

va
kti

jds
ch

rif
te

n

Re
fe
rra

ls 
/ e

ige
n 

pe
rs

on
ee

l

Huis
-aa

n-

hu
isb

laa
dje

s

Ca
mpu

s r
ec

ru
itm

en
t

Zo
ek

mac
hin

es

Ope
n 
da

ge
n

Va
kb

eu
rs

 / 

ba
ne

nb
eu

rs

Ta
len

tp
oo

l v
an

 

be
waa

rd
e 
cv

’s
An

de
rs



12 13

interviews: metrics in de praktijk

christel jongh: “Sinds twee jaar is er een centraal 
recruitmentapparaat bij Van Gansewinkel. Ik ben 
binnen recruitment verantwoordelijk voor het wervings- 
en selectieproces van managementfuncties voor 
heel Nederland. Voor andere functies werk ik samen 
met lokaal HR: ik zorg voor de cv’s, zij selecteren de 
kandidaten. 

We werken met een ATS-systeem en ik zou niet 
weten wat ik zonder zou moeten - vooral omdat het 
alle reacties op eerdere vacatures archiveert tot een 
database. Ik doe niet veel met de metrics in het ATS: 
ik bekijk de doorlooptijd, hoeveel gesprekken we 
houden voor de functie vervuld is en wat het totaal 
kost om een vacature uit te zetten. Vrij basic dus.
 
Dat ik weinig tijd steek in recruitment metrics  
komt simpelweg door tijdgebrek. Als enige binnen 
recruitment liggen er veel werkzaamheden bij mij dus 
ik moet keuzes maken. Dan ligt mijn prioriteit bij het 
snel invullen van een vacature en niet bij uren tijd 
besteden aan het analyseren van metrics. Bij het 
werven vaar ik voornamelijk op mijn ervaring en een 
beetje fingerspitzengefühl.

Samen met de marketingafdeling hebben we als doel 
om in 2014 meer met data te gaan doen. Zo willen we 
graag inzichtelijk krijgen via welke weg kandidaten onze 
vacature vinden en waar kwalitatief goede reacties 
vandaan komen. Voor mezelf, maar vooral om de 
candidate experience te verbeteren. Als ik weet hoe 
we de juiste kandidaten kunnen, bereiken komen er 
minder sollicitaties binnen die ik af moet wijzen. Een 
afwijzing blijft bij een kandidaat toch hangen als iets 
negatiefs van Van Gansewinkel en dat wil ik zo veel 
mogelijk beperken. 

Nu maak ik vooral reactief gebruik van data. Zo heb 
ik aangetoond dat het bedrijf veel geld en tijd heeft 
bespaard met de centralisatie van recruitment, 
vroeger ging bijna alles via bureaus. Ik denk niet dat 
data en metrics allesbepalend zijn, maar ik heb deze 
cijfers uiteindelijk wel nodig om een efficiencyslag 
te kunnen maken. Zo zou ik graag in de toekomst 
een tweede recruiter aannemen, maar dan moet ik 
naar het management hard kunnen maken dat dit op 
lange termijn geld bespaart – en dat kan ik nog niet. 
Maar, hoe basaal het ook klinkt, uiteindelijk draait het 
erom dat de vacatures worden ingevuld. Dat lukt tot 
op heden vrij goed en dan is de manier waarop van 
ondergeschikt belang.” 

meet de Basics 
en VaaRt  
op eRVaRing  

Manager Recruitment & Mobility 
bij Van Gansewinkel

‘‘ik denk niet dat metrics 

allesbepalend zijn, maar data 

is wel nodig om een efficiency 

slag te maken’’

martin slikkerveer: “Toen ik anderhalf jaar geleden 
begon bij Alewijnse werden cv’s per mail rondgestuurd 
en werden er handmatig af en toe wat data 
bijgehouden. Door het gebrek aan structurele cijfers, 
was anticiperen op deze data onmogelijk. Een groot 
verschil met nu: sinds een paar maanden hebben 
we ons Applicant Tracking System (ATS) volledig 
ingericht conform ons proces. Nu kunnen we vanuit 
het ATS automatisch alle data terugzien, bijhouden en 
rapporteren.

Aan het recruitmentproces bij Alewijnse nemen 
verschillende medewerkers deel: ik zet de 
vacature uit, HR-functionarissen beoordelen de 
cv’s maar uiteindelijk zijn de interne bedrijven zelf 
verantwoordelijk voor de vacature. Het voordeel 
is dat we vanuit het ATS werken waardoor de data 
automatisch worden bijgehouden. Collega’s zijn zo 
altijd op de hoogte van de actuele status rondom 
een kandidaat of vacature. Als we alles handmatig 
zouden moeten invoeren, zijn de data nooit accuraat 
en compleet.

We hebben besloten ons eerst te richten op de 
kwaliteit van het proces en de doorlooptijd van 
sollicitanten. Daarom kijken we nu vooral naar de 

metRics in de pRaktijk
Of u nu alleen de respons op een vacature bijhoudt of dagelijks een plan 
uitstippelt op basis van alle data, u bent in beide gevallen bezig met 
recruitment metrics. Drie recruiters vertellen welke data zij bijhouden en wat 
ze eruit halen. In wie herkent u zich het meest? 

volgende metrics: hoe snel wordt een cv inhoudelijk 
beoordeeld, wat is de gemiddelde time to hire en hoe 
ziet de complete recruitmentfunnel per vacature er uit. 
In de korte tijd dat we nu de metrics bekijken is de 
doorlooptijd al flink teruggelopen, maar er valt altijd 
meer winst te behalen. Door de data kunnen we nu 
goed signaleren waar de bottleneck zit en hoe we deze 
in het vervolg kunnen voorkomen.

In de nabije toekomst gaan we natuurlijk meer 
doen met de data. Prioriteiten liggen dan bij cost 
per hire, Retentie en een verdiepingsslag op de 
recruitmentfunnel. Met deze inzichten kunnen we 
gerichter vacatures uitzetten en ons wervingsproces 
verder optimaliseren. Maar cijfers over return on 
investment helpen mij ook om het gebruik van onze 
wervingskanalen te verklaren naar mijn managers en 
interne klanten. En wellicht kan ik van goede tijdelijke 
instrumenten, permanente kanalen maken. Om dit 
besluit te nemen moet ik  kunnen laten zien wat het 
oplevert.  

Voorheen was het niet altijd verklaarbaar waarom 
vacatures lang openstonden. Zochten we het schaap 
met de vijf poten, haakten sollicitanten gedurende het 
proces af of waren de kandidaten er misschien gewoon 
niet? Nu kunnen we dat inzichtelijk krijgen. Ik wil geen 
onderbuikgevoel meer hebben, ik wil de bron weten 
van goede kandidaten of de bottleneck in het proces, 
zodat ik mijn interne klanten en de directeuren goed 
wervingsadvies kan geven. Want alleen zo kunnen we 
de vacatures efficiënt invullen.” 

VeRkoRtte de 
dooRlooptijd  
VooR 
sollicitanten  

Corporate Recruiter bij Alewijnse    

‘‘door metrics kunnen we 

nu goed signaleren waar de 

bottleneck zit’’
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hoe BelangRijk zijn 
RecRuitment metRics?
Hoe belangrijk vinden bedrijven het meten van de effectiviteit van hun 
recruitmentactiviteiten zelf eigenlijk? En is hun kennis van recruitment metrics 
groot genoeg om ermee aan de slag te gaan?

een op de dRie BedRijVen Vindt 
metRics BelangRijk

Recruiters zijn verdeeld als gevraagd wordt naar het 
belang van recruitment metrics voor hun vakgebied. 
In totaal vindt ruim een derde (36%) het meten van 
de effectiviteit van recruitmentmiddelen belangrijk 
tot zeer belangrijk. Daar staat tegenover dat 33% 
het helemaal niet belangrijk vindt en nog eens 10% 
gewoon onbelangrijk. Een groot deel (22%) neemt een 
neutrale positie in. 

33%

15%

21%

22%
10%

15% zeer belangrijk

21% belangrijk

22% neutraal

10% niet belangrijk

33% helemaal niet 
belangrijk

hoe belangrijk zijn recruitment metrics?

hoe BelangRijk is het om de effectiViteit 
Van uw RecRuitmentmiddelen te meten?

Maar de data helpen ons ook met het optimaliseren 
van onze vacatureteksten. We kijken nu naar het 
aantal kwalitatieve reacties op verschillende soorten 
vacatures. Het zou kunnen dat een specifieke stijl of 
lay-out aantrekkelijker is voor een bepaalde doelgroep 
en dat is waardevolle informatie. Het is een test en 
of het gaat werken weet ik nog niet. Maar als je niet 
meet en niet test, dan kom je er nooit achter. 

Ook al meten we al veel, ik zou graag nog een 
stapje verder gaan en inzicht willen krijgen in onze 
internationale metrics; de data van andere landen. 
We zitten nu al drie jaar in een leerproces, maar je zit 
alleen in je eigen wereldje. Ik denk dat we veel hebben 
aan de inzichten en ideeën van de andere bedrijven, 
gewoon om informatie binnen te halen: Wat doen zij 
met hun data? Waar trekken zij conclusies uit? Wat 
kan er allemaal nog meer? 

Uiteindelijk haal je door te meten altijd een hoger 
rendement uit je wervingsinspanning of investering 
omdat je je keuzes kunt onderbouwen op basis van 
feiten, niet op basis van gevoel. Zeker op lange termijn 
levert het zoveel op dat het zonde is om het niet te 
doen want elk stukje beter is mooi meegenomen.”

Xander dunki jacobs: “Drie jaar geleden waren we 
bij Appco Group Sales nog helemaal niet bezig met het 
meten van recruitment resultaten, nu voeren mijn team 
en ik alle mogelijke data in: van de resultaten van een 
vacature en het verloop van sollicitatiegesprekken tot 
hoeveel omzet startende kandidaten binnenhalen. 

We werken met een combinatie van Excel en Access 
waar we handmatig alle data invoeren. Niet ideaal, 
maar het werkt goed samen met onze andere 
systemen. Een ATS was nog niet eerder rendabel, 
maar nu we steeds meer doen met recruitment 
metrics zou het wel een toevoeging kunnen zijn. 

Het grote voordeel van het meten van onze 
recruitmentinspanningen is dat we precies kunnen 
zien wat de kanalen leveren. Niet alleen weet ik waar 
we onze vacatures het beste uit kunnen zetten, maar 
ik gebruik de data ook in de onderhandelingen met 
accountmanagers. Ik laat zien wat ze ons leveren 
en als de offerte hoger is dan de geleverde waarde 
dan hebben we iets om over te praten. Zonder onze 
metrics kan ik dat nooit hard maken. 

ondeRhandelt 
oVeR offeRtes 
op Basis Van 
metRics

Recruitment Manager bij Appco 
Group Sales

‘‘het grote voordeel is dat 

we nu precies zien wat 

onze wervingskanalen 

opleveren‘‘

interviews: metrics in de praktijk

https://www.youtube.com/watch?v=OG2xpoO7H18
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kennis Van meten kan BeteR

Er is nog winst te behalen op de kennis van 
recruitment metrics binnen bedrijven. Slechts een 
kwart van de ondervraagden (27%) oordeelt positief 
over de eigen kennis van het meten en eenzelfde 
aantal (26%) is positief over het kennisniveau van hun 
collega’s. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid van 
de ondervraagden nog wel wat meer kennis over het 
onderwerp zou kunnen gebruiken.

Recruiters van middelgrote bedrijven (50-250 
medewerkers) schatten hun kennisniveau het hoogste 
in (38% vindt dat). Dat sluit aan bij de eerdere 
constatering dat onder deze groep metrics ook het 
meest belangrijk wordt gevonden. Kleine bedrijven tot 
50 medewerkers schatten hun kennisniveau het laagst 
in en vinden het meten van hun recruitmentactiviteiten 
ook het minst belangrijk.

hoe belangrijk zijn recruitment metrics?

17,3%

17,2%

38,2%

19,3%

8%

20,0%

9,4%

33,3% 6,1% 36,4% 12,1% 12,1%

12,5% 40,6% 25,0% 12,5%

20,0% 37,1% 17,1% 5,7%

helemaal niet 
mee eens

helemaal niet 
mee eens

niet mee eens

niet mee eens

neutraal

neutraal

mee eens

mee eens

helemaal mee 
eens

helemaal mee 
eens

21,6%

25,9%

26,5%

16,6%

9,4%

mijn kennis oVeR effectiViteit 
meten is uitstekend

de kennis oVeR effectiViteit meten Van  
mijn collega’s is uitstekend

mijn kennis op het geBied Van het meten Van de effectiViteit 
 Van RecRuitmentactiViteiten is uitstekend     

(naaR BedRijfsgRootte)

gRote BedRijVen Vinden metRics 
BelangRijkeR

Recruiters van grote bedrijven vinden het meten 
van de effectiviteit van recruitment belangrijker dan 
kleinere bedrijven. Vooral bij de kleinere bedrijven 
tot 50 werknemers is een opvallend grote groep die 
recruitment metrics ‘helemaal niet belangrijk’ vindt.  
De waardering voor het meten ligt overigens iets hoger 
bij bedrijven tussen de 50-250 werknemers dan bij de 
bedrijven met nog meer personeel. 

weRVingsBehoefte VeRgRoot 
Belang

Vooral de bedrijven die van plan zijn te gaan werven, 
vinden het meten van de effectiviteit belangrijk. Een 
wervingsbehoefte lijkt dus het belang van het meten 
van recruitment activiteiten te vergroten. Dat is op 
zich niet verrassend, maar wel interessant om te 
constateren. Zo verwacht 41% van de bedrijven die 
metrics belangrijk vinden de komende 12 maanden zeer 
waarschijnlijk personeel aan te nemen. Bij de bedrijven 
die het niet belangrijk vinden, is dat slechts 25%.

51,5%

14,3%

34,3%

37,5%

37,5%

33,4%

33,3%

33,3%

25,0%

leuk of hype?

Een derde van de ondervraagde recruiters is van 
mening dat het meten van de effectiviteit het vak leuker 
maakt. Een vergelijkbaar aantal (28%) vindt het meten 
van recruitment activiteiten juist een hype die het 
gevolg is van de crisis en zij verwachten dat deze over 
vijf jaar weer is overgewaaid.

Vooral de recruiters die belang hechten aan het meten, 
vinden dat dit het vakgebied leuker maakt. 44% van de 
recruiters die metrics belangrijk vinden, is van mening 
dat het vak leuker wordt. Bij de recruiters die het belang 
niet zien, vindt slechts 21% dit.

meten maakt 
mijn Vak 
leukeR

29,2%

15,5%

25,8%

21,4%

8%

25,1%

25,9%

20,5%

17,4%

11,1%

Belang Van meten naaR BedRijfsgRootte

meten is 
een hype

https://www.youtube.com/watch?v=UGb9fPSJETw
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social media woRdt meeste gemeten

Het kanaal dat relatief het meeste wordt gemeten is social media. 58% van de bedrijven die dit kanaal gebruiken 
meet ook de effectiviteit ervan. Ook het meten van het effect van werven via de krant (56%) en vacaturesites (47%) 
gebeurt relatief vaak. Minder wordt er gekeken naar de data van de eigen recruitmentsite (37%) of referrals (36%). 
Ook de werving via werving- & selectiebureaus, het eigen netwerk (22%) en open sollicitaties (11%) wordt minder 
doorgemeten. Het is opvallend dat eigen recruitmentsites, werving- & selectiebureaus en het eigen netwerk relatief 
minder vaak doorgemeten worden, aangezien deze kanalen juist wel veel gebruikt worden. Of men vindt het niet 
belangrijk om te weten, of recruiters weten niet hoe je dit effectief kan meten.

wat meten recruiters?
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36%

47%

22%
25%

11%

58%
56%

36%

welke weRVingskanalen woRden gemeten? 

wat meten RecRuiteRs?
Een derde vindt het meten van recruitmentactiviteiten belangrijk, bleek uit het 
vorige hoofdstuk. Maar hoeveel bedrijven houden werkelijk hun recruitment 
metrics bij?  En wat meten ze precies? Welke kanalen vinden ze belangrijk om 
te monitoren en welke metrics zijn hierbij van belang?

42% meet effectiViteit

Op dit moment zegt minder dan de helft 
van de bedrijven (42%) de effectiviteit 
van de recruitmentmiddelen op de 
een of andere manier te meten. Dat 
betekent dat 58% het nog helemaal 
niet doet. Het zijn vooral de kleine 
bedrijven tot 50 medewerkers en de 
grote met meer dan 250 medewerkers 
die weinig meten. Slechts 40% van 
deze bedrijven meet zijn recruitment 
activiteiten. Middelgrote bedrijven (50-
250 medewerkers) meten het meest: 
47%.

40% 60%

meet wel meet niet

meet u de effectiViteit Van uw RecRuitmentkanalen?

47% 53%40% 60%

https://www.youtube.com/watch?v=aD2J3z7lvu4
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Wat meten jullie precies?
Sinds vorig jaar meten we actief via welke kanalen, 
inclusief proactieve search, we kwalitatief de beste 
kandidaten binnenkrijgen. Dat doen we door aan 
elke externe online uiting een UTM-tag toe te voegen, 
zodat we in ons ATS-systeem per kandidaat kunnen 
doormeten via welk kanaal ze binnen zijn gekomen. 
Daarmee zien we ook per vacature via welk kanaal de 
kwalitatief goede sollicitaties binnenkomen. 

Wat leveren de uitkomsten op?
De uitkomsten verschillen per functie en zelfs per 
regio. Zo vinden we filiaalmanagers in Amsterdam op 
een hele andere manier dan in Utrecht. Dus voor elke 

‘mindeR kosten en 
BeteRe kandidaten 
dooR meten Roi’
A.S. Watson is ’s werelds grootste retailer in health & beauty en in de Benelux 
het bedrijf achter de formules Kruidvat, Trekpleister en ICI PARIS XL. Om hun 
vacatures (vorig jaar 3000, dit jaar meer) zo efficiënt mogelijk in te vullen, 
meten ze hun Recruitment ROI. Het leverde direct grote voordelen op in 
kosten, tijd en kwaliteit. 

vacature die we uitzetten, kijken we nu eerst in onze 
data welke kanalen daarvoor het meest geschikt zijn. 
Dit alles om ervoor te zorgen dat we zo weinig mogelijk 
kwantiteit en zoveel mogelijk kwaliteit binnenkrijgen en 
we snel en efficiënt onze vacatures kunnen invullen.

Hoe beoordelen jullie of een kandidaat kwalitatief goed 
is?
We hebben verschillende gradaties van kwaliteit 
benoemd en op al die gradaties kunnen we meten. 
Als een kandidaat bijvoorbeeld goed genoeg is om 
telefonisch te screenen, is de kwaliteit ‘voldoende’.  
En als een kandidaat op gesprek komt, hangen we 
daar weer het label ‘ruim voldoende’ aan. 

Kijken jullie ook hoe de kandidaat uiteindelijk presteert 
als diegene is aangenomen?
Dat is de volgende stap die we willen gaan zetten. 
We gaan dan dus de quality of hire inzichtelijk maken, 
zodat we kunnen zien welke kanalen voor de beste 
medewerkers zorgen. Ook willen we dit gaan koppelen 
aan de resultaten van ons assessment. Een mooie 
uitdaging voor de komende tijd.

Hebben jullie op basis van de uitkomsten andere 
keuzes gemaakt qua kanalen?
We zijn duidelijk teruggegaan in het aantal kanalen 
per vacature. Voor sommige functies zijn we wel met 
zo’n twee derde gestopt. Voorheen zetten we onze 
vacatures breed uit, zodat we meer kans hadden dat er 
voldoende goede kandidaten tussen zaten. Nu zetten 

‘‘voor we een vacature uitzetten 

kijken we naar de data welke 

kanalen het meest geschikt zijn’’

interview: a.s. watson

kwaliteit Van de kandidaten BelangRijke metRic

Als gevraagd wordt naar de elementen (metrics) die worden gemeten, dan blijkt dat bedrijven vooral kijken naar het 
aantal sollicitaties dat binnenkomt op een vacature. In totaal 24% van alle ondervraagde bedrijven houdt dit bij. Ook 
de kwaliteit van de kandidaten blijkt een belangrijke metric. Maar liefst 18% van alle bedrijven meet deze kwaliteit. 
De kwaliteit van de werknemer die uiteindelijk wordt aangenomen, wordt minder vaak gemeten (7%). 

meeR aandacht VooR kosten en snelheid

De tijd die nodig is om een kandidaat te werven (time to hire) wordt minder vaak gemeten dan bijvoorbeeld het 
aantal gesprekken en het aantal hires. Ook de cost per hire wordt maar door 6% van de ondervraagden gemeten. 
Wel zeggen de ondervraagden dat ze juist in de toekomst meer op deze twee aspecten willen meten. Ook willen nog 
meer bedrijven gaan peilen wat de kwaliteit van de kandidaten is.  

wat meten recruiters?
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Relatief: antwooRden 
Van RecRuiteRs  
die meten

totaal: antwooRden 
Van alle ondeRVRaagde 
RecRuiteRs

metRics die Bijgehouden woRden
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excel meest geBRuikt 

Spreadsheets als Excel blijken het meest gebruikt 
om de effectiviteit van de recruitmentactiviteiten te 
meten. Ongeveer de helft (48%) van de bedrijven 
die recruitment metrics bijhouden, gebruikt dit als 
hulpmiddel. In mindere mate maken bedrijven gebruik 
van systemen die de metrics bijhouden zoals de 
statistieken van vacaturesites, recruitmentsystemen of 
andere programma’s voor webstatistieken.

Statistiekprogramma’s voor het meten van social 
media worden het minste gebruikt. Dat is opvallend, 
omdat social media het kanaal is dat door 19% van 
de bedrijven wordt ingezet en door meer dan de helft 
daarvan wordt gemeten. Blijkbaar worden hier dus ook 
andere tools voor gebruikt. 

VooRal gRote 
BedRijVen geBRuiken 
RecRuitmentsystemen

Het zijn met name de grote bedrijven met meer dan 
250 medewerkers die recruitmentsystemen gebruiken. 
Bijna een kwart (23%) maakt hier gebruik van. Dit 
is drie keer zoveel als bij de kleine en middelgrote 
bedrijven (elk 7%). 

tools helpen niet iedeReen

Niet alle recruiters zijn even overtuigd van de waarde 
van de tools om de effectiviteit van hun recruitment te 
meten. Weliswaar vindt een derde dat deze bijdragen 
aan de effectiviteit, maar daar staat tegenover dat 
19% dat juist niet vindt. En een aanzienlijk deel 
van 48% heeft er zijn twijfels over en koos voor een 
neutraal standpunt op deze vraag. 

geVolgen VooR  
het Beleid
Het meten van de effectiviteit wordt pas echt waardevol als het kan leiden 
tot lagere kosten of betere kandidaten. In hoeverre merken de ondervraagde 
bedrijven dat metrics hiertoe bijdragen? En op welke wijze meten ze de 
effectiviteit?

gevolgen voor het beleid
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met welke tools woRden de 
metRics Vastgelegd?

Grotere bedrijven zijn vaker van mening dat 
recruitmenttools een bijdrage leveren aan het meten 
van de effectiviteit dan kleinere. Vooral de bedrijven 
met 50 tot 250 medewerkers. Hiervan vindt twee 
derde dat de tools bijdragen. Van de bedrijven met 
meer dan 250 man personeel is dat 46%. Bij kleine 
bedrijven slechts 14%. 

we alleen de kanalen in die op basis van het verleden 
tot kwalitatief goede kandidaten geleid hebben. Heel 
gericht dus waar de doelgroep zich bevindt. 

Overigens proberen we regelmatig een nieuw kanaal 
uit om te kijken wat dat oplevert. Dat doen we altijd 
in een pilot, dus een kortere periode. Dan meten 
we de resultaten en besluiten we of we er al dan 
niet mee verder gaan. Want je moet je wel altijd 
blijven ontwikkelen. Wat nu werkt, kan over een paar 
maanden weer anders zijn.

Minder kanalen betekent vast een enorme 
kostenbesparing?
Absoluut. En ook een tijdsbesparing, omdat we minder 
sollicitaties hoeven te verwerken. Dus houden we tijd 
over om bijvoorbeeld meer proactief te searchen. Wat 
het ons exact aan kostenbesparing heeft opgeleverd, 
kan ik aan het einde van dit jaar pas zeggen.

Veel bedrijven doen juist niet aan het meten van ROI 
omdat het zoveel geld en tijd kost. Dat zien jullie dus 
anders?
Het is inderdaad eerst wel een investering die je moet 
doen. Met name in tijd en in mindere mate in geld. 
Wij hebben alles zelf in kaart gebracht, waardoor je 
geen extra budget hoeft vrij te maken. Voordat je al 
die cijfers overzichtelijk in kaart hebt, ben je wel even 
bezig. Maar als dat eenmaal zo is, levert het heel 
veel op. In kostenbesparing en tijd. Ik zou het echt 
iedereen aanraden. En het maakt het vak daarnaast 
een stuk interessanter. 

Waarom?
Als ik aan bepaalde knoppen draai, wil ik weten wat 
gebeurt. Als je dat niet inzichtelijk maakt, kun je alleen 
maar acteren op basis van gevoel. Maar je wilt dat 
gevoel toch het liefst omzetten in concrete cijfers. 

Is het iets wat nog wel past bij recruitmentvak? Al die 
cijfers analyseren? Of zouden daar aparte specialisten 
voor aangenomen moeten worden?
Ik vind dat het bij het recruitmentvak hoort, omdat 
ik van mening ben dat je moet kunnen onderbouwen 
waarom je bepaalde keuzes maakt. Niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor de business waarvoor je werkt. 
Uiteindelijk willen we allemaal zo snel mogelijk 
de beste kandidaat vinden. En dit is een van de 
voorwaarden om dat te bereiken. Dus ik vind het echt 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Wat vind je van de resultaten uit ons onderzoek waaruit 
blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven de 
effectiviteit niet meet? 
Ik vind het verbazingwekkend dat zo weinig bedrijven 
blijkbaar nog maar hun resultaten meten. En als ze 
al meten, gebeurt dat vooral op kwantiteit en niet op 
kwaliteit. Dat is jammer, want uiteindelijk draait het 
om kwaliteit. Meten op kwantiteit is naar mijn mening 
niet voldoende. Dat je heel veel sollicitaties krijgt, zegt 
niets. Sterker: ik heb er liever maar een paar, maar wel 
de juiste.

‘‘ik heb liever een paar kandidaten, 

maar wel de juiste’’

‘‘wat nu werkt kan over een 

paar maanden anders zijn’’

interview: a.s. watson
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1 - andeRe kanalen dooR Bijhouden metRics

40% van de bedrijven die zeggen hun metrics bij te houden, geeft aan dat ze door de uitkomsten andere kanalen zijn 
gaan gebruiken. Daarnaast is ongeveer hetzelfde aantal bedrijven ook minder kanalen gaan gebruiken. Slechts 19% 
zegt dat ze door de uitkomsten van hun effectiviteitsmeting meer kanalen zijn gebruiken.

2 - BeteRe sollicitanten en medeweRkeRs dooR Bijhouden metRics

Maar liefst 37% van de bedrijven zegt dat ze betere sollicitanten hebben gekregen doordat ze de effectiviteit van 
hun recruitment hebben gemeten. Een vergelijkbaar aantal (35%) vindt ook dat ze daardoor kwalitatief betere 
medewerkers hebben gekregen. De retentie ging er minder op vooruit: slechts 17% merkte dat werknemers langer 
bleven zitten sinds ze de data van hun recruitment bijhouden. 

3 - mindeR kosten dooR Bijhouden metRics

Het meten van de effectiviteit helpt recruiters ook om de investeringen te verantwoorden naar de top van het bedrijf. 
Ongeveer de helft geeft dat aan. Opvallender is dat eveneens de helft (49%) aangeeft dat de recruitmentkosten naar 
beneden zijn gegaan door het meten van de effectiviteit. Dat dit voor een groot deel om nettowinst gaat, blijkt uit 
het feit dat ook nog eens 37% aangeeft dat de kosten van het bijhouden met recruitment metrics lager zijn dan de 
besparing die het oplevert. 

Door het meten van de effectiviteit van 
mijn werving- en selectieactiviteiten 
maak ik minder recruitmentkosten.

Door het meten van de effectiviteit van mijn 
werving- en selectieactiviteiten heb ik betere 

sollicitanten gekregen.

Door het meten van de effectiviteit van 
mijn werving- en selectieactiviteiten 

gebruik ik nu andere kanalen.

De kosten van het meten van de 
effectiviteit van mijn werving- en 
selectieactiviteiten zijn lager dan 

besparing die het oplevert.

Door het meten van de effectiviteit van mijn 
werving- en selectieactiviteiten heb ik kwalitatief 

betere medewerkers gekregen.

Door het meten van de effectiviteit van 
mijn werving- en selectieactiviteiten 

gebruik ik nu meer kanalen.

Het meten van de effectiviteit van mijn 
werving- en selectieactiviteiten helpt mij 
om mijn investeringen te verantwoorden 

naar de top van het bedrijf.

Door het meten van de effectiviteit van 
mijn werving- en selectieactiviteiten 

gebruik ik nu minder kanalen.

gevolgen voor het beleid

49% 19%

52%37%

37% 34%

38%

49%

dRiekwaRt past Beleid aan

Van de bedrijven die hun recruitment effectiviteit 
meten, heeft bijna drie kwart (72%) wel eens het 
beleid aangepast naar aanleiding van de uitkomsten. 
17% deed dat zelfs vaak, 16% regelmatig en 40% 
soms. 

De gevolgen van het meten van recruitment 
inspanningen voor het bedrijf zijn opvallend. Op drie 
onderdelen zijn opmerkelijke veranderingen te zien:

https://www.youtube.com/watch?v=7Au22jCzkis
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slotwoord

“Zelf ben ik geen recruiter, maar ik heb wel een idee hoe ik de uitkomsten van dit 
onderzoek kan duiden. Ik ben al 15 jaar actief in de marketing  en daar hebben we 
een vergelijkbare ontwikkeling meegemaakt. Met de opkomst van het internet en 
nieuwe technologieën zijn we de laatste jaren veel beter in staat om te sturen op 
resultaat en veel gerichter te werken. 

Met deze ontwikkelingen is de marketingaanpak van Monsterboard de afgelopen 
jaren ook veranderd. Nu we dagelijks nieuwe inzichten krijgen, kunnen we campagnes 
direct optimaliseren en zijn we steeds beter in staat om vraag en aanbod op onze 
site op elkaar af te stemmen. Zo begrijpen we steeds beter waar en hoe we bepaalde 
doelgroepen kunnen vinden, zodoende kunnen we de traffic naar maar ook de 
respons op vacatures met soms wel tientallen procenten verbeteren. 

Voor marketeers was het deels een kwestie van beschikbaarheid. Zodra de juiste 
tools beschikbaar kwamen om campagnes gericht in te zetten en je bijna realtime de 
effecten kon meten, nam het gebruik daarvan ook exponentieel toe. Want als je ziet 
dat de resultaten verbeteren, kan je je het bijna niet permitteren om metrics niet bij 
te houden.

Ik hoor wel eens dat het bij recruiters anders ligt. Dat recruiters van nature minder 
interesse  hebben in metrics omdat ze meer een mensgericht vak uitvoeren. Ik denk 
echter dat ze, net als marketeers, overstag zullen gaan als ze ondervinden dat ze 
door middel van metrics hun activiteiten kunnen verbeteren. 

Bij Monsterboard hechten we veel waarde aan een effectief wervings- en 
selectieproces en wij willen op dit vlak steeds meer voor onze klanten kunnen 
betekenen. Wij leren elke dag meer. Mocht u het interessant vinden om eens met een 
marketeer van gedachten te wisselen hierover, stuur me dan gerust een e-mail.” 

Rachael Parratt
Marketing Director Monsterboard
Rachael.parratt@monsterboard.nl

metRics helpen om 
uw Resultaten te 
optimaliseRen
Termen als Recruitment ROI en Big Data zijn al een paar jaar absolute 
buzzwords. Als het aan de experts ligt, zijn de mogelijkheden eindeloos 
en is het rendement evident. Toch blijkt uit dit rapport dat recruiters nog 
steeds verdeeld zijn over het belang van recruitment metrics. “En dat is heel 
herkenbaar,” vindt Rachael Parratt, Marketing Director bij Monsterboard “dit 
dilemma maken we ook in marketing mee.”     

toelichting op gebruikte bronnen

Visie op RecRuitment metRics 2014

Het onderzoek Visie op Recruitment Metrics 2014 is uitgevoerd in opdracht van 
Monsterboard door onderzoeksbureau Team Vier en werd gehouden onder 100 
corporate recruiters in Nederland evenredig verdeeld over 10 tot 49, 50-250 en >250 
medewerkers. 
De interviews zijn telefonisch afgenomen via het CATI-systeem. Om volgorde-bias 
te voorkomen zijn antwoordmogelijkheden of uitspraken in wisselende volgorde 
voorgelegd. Om uitspraken over de populatie te doen zijn de resultaten gewogen naar 
de ideaalcijfers (bedrijfsgrootte) van de totale populatie. 

centRaal BuReau VooR de statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare 
en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de 
samenleving. De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke 
aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en 
consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens.

aRBeidsmaRkt gedRagsondeRzoek

Intelligence Group voert sinds 2003 het grootste en breedste arbeidsmarktonderzoek 
van Nederland uit: het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Het AGO wordt sinds 
2003 op continue basis uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst 
die elk kwartaal door gemiddeld 5.000 unieke respondenten wordt ingevuld. Na 
elk kwartaal worden de data verrijkt met informatie van nieuwe respondenten. 
Ook het onderzoek zelf wordt telkens weer geactualiseerd: jaarlijks worden vragen 
toegevoegd, aangepast of verwijderd. Daarbij blijft de kern van de vragenlijst bestaan 
en zijn trends en ontwikkelingen al bijna tien jaar te volgen.

mailto:Rachael.parratt@monsterboard.nl
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