
vaste banen

Vast de medewerker
voor uw bedrijf.

randstad.nl/vast

werving en selectie  
zo vindt u 
de juiste medewerker



Hoe je de juiste kandidaat voor die cruciale functie 

vindt, zelfs in een moeilijke arbeidsmarkt? Door te 

weten wat de werkzoekende beweegt en daarnaar  

te handelen. Strategische personeelsplanning toe te 

passen, nieuwe manieren te vinden voor werving en 

selectie. Want iets dat gisteren werkte, werkt vandaag 

nog matig en is morgen niet meer relevant.

– Marjolein ten Hoonte, 

directeur Arbeidsmarkt, 

Randstad Groep Nederland. 

Arbeidsmarkt in actie
De juiste mensen vinden voor uw bedrijf – het  

wordt steeds moeilijker. De arbeidsmarkt is sterk  

in beweging en het afgelopen jaar is de spanning 

nog meer opgelopen. Innovatie en technologie 

veranderen niet alleen businessmodellen en de 

manier van werken, maar de hele economie. 

Ondertussen veranderen ook de behoeften van 

potentiële werknemers en wordt het aanbod  

steeds schaarser. Dat geldt nog sterker voor  

 bepaalde vakgebieden zoals de techniek. 

Hoe houdt u goed personeel vast?
Bedrijven die de juiste mensen willen aantrekken  

én houden moeten hun strategieën aanpassen aan 

de veranderende arbeidsmarkt. Door bijvoorbeeld  

te zorgen dat er continu inzicht is in het 

medewerkersbestand en de competenties van 

personeel. En door altijd te weten welke behoefte  

er is aan nieuwe collega’s, en op welke termijn. 

In het kort: er moet over de toekomst worden 

nagedacht. Alleen zo voorkomt u dat de 

arbeidsmarkt uw organisatie inhaalt.   

Geen baan voor het leven
De vaste baan met bijpassende carrièreladder is op z’n 

retour. De werkende van nu wil voor meer werkgevers 

werken en zoekt professionele en persoonlijke groei, 

flexibiliteit en uitdaging, maar zeker ook een duidelijke 

organisatiemissie en doel. 

Andere organisatiestructuur
Bedrijven werken steeds meer met flexibele, zelfsturende 

teams. Dit heeft vergaande HR-implicaties, van 

functietitels tot hoe je mensen aanstuurt en beoordeelt. 

Groot voordeel: men voelt zich meer verbonden met het 

eigen team en daardoor ook met de organisatie.

Klik met bedrijfscultuur
De klik met de organisatiecultuur wordt steeds 

belangrijker voor een (nieuwe) medewerker, ten gunste 

van bijvoorbeeld het cv. Succesvolle bedrijven zetten de 

organisatiecultuur en het Employer Brand op één en 

gebruiken het meteen als een concurrentievoordeel.

 
Betrokkenheid centraal
Werknemers verwachten steeds meer een flexibele  

werkomgeving met oog en oor voor medewerkers. 

Proactieve monitoring en promotie van betrokkenheid  

is essentieel, bijvoorbeeld door het bieden van 

ontwikkeling, doorstroming, onderwijs en gesprekken. 

wie is de huidige werkzoekende?

11% 
is actief op zoek  
naar een baan 

57% 
is latent op zoek  
en maakt de 
switch als ze 
worden gevraagd

15% 
vindt solliciteren 
leuk 

39% 
wil afwisseling
als ze een 
nieuwe baan 
zoeken 

68% 
van de 
werkzoekenden 
wil naar een 
ander bedrijf 

vier grote trends

geen baan 
voor het leven

veranderende 
organisatie-
structuur

klik met 
bedrijfscultuur

betrokkenheid 
centraal

wie is de huidige werkzoekende?



Come in
We’re hiring!

waar staat uw organisatie?
bepaal uw personeelsbehoefte 

Met deze inzichten voorkomt u extra kosten en een personeelstekort
1. Welke extra personeelsbehoefte verwacht ik? 

2. En welke uitstroom?

3. Wanneer heb ik dit personeel nodig? 

4. In hoeverre is dit personeel van strategisch belang?

5. Uit welke doelgroep denk ik dit personeel te halen? 

6. En hoeveel tijd, geld en moeite gaat het kosten? 

7. Wil ik het recruitmentproces (deels) uitbesteden? 

u heeft de perfecte kandidaat 
gevonden… en dan?

vast of flex?
1. Is het profiel schaars? ja nee

2. Ben ik op zoek naar specifieke kennis? ja nee

3. Of naar een specifiek talent? ja nee

4. Is de positie lastig te vervangen? ja nee

5. Of van invloed op een kritisch bedrijfsproces? ja nee

6. Is het werven van deze werknemer kostbaar? ja nee

7. Duurt het vullen van deze vacature lang? ja nee

8. Is het inwerken op deze functie kostbaar? ja nee

9. Wil ik de kandidaat aan mij binden? ja nee

ja
minimaal 5 keer ja?

ga voor een vaste 
medewerker

nee
5 keer nee?

misschien is 
flex beter

zo trekt u de juiste mensen aan

Werf de werkzoekende van nu! 3 tips
1. Ga zelf actief op zoek Het talent van de toekomst komt niet op vacatures af.

  

2. Breek met oude sollicitatiemethoden Probeer het kennismakingsgesprek, dat is laagdrempeliger. Net als social media.
3. Spreek de latent werkzoekende aan 6 op de 10 wisselen van baan als ze benaderd worden!

Advies over  
werving en selectie? 
Wij helpen u graag. 

Kijk op randstad.nl/vast  
of bel uw contactpersoon.

  

vijf stappen

1. Breng impact vacatures in kaart
Welke invloed hebben lang openstaande 

vacatures op de business? Kijk onder andere 

naar de kosten en het effect van ‘leegstand’ 

op de time-to-market.

2. Maak een visie op personeel
Start met strategische personeelsplanning: 

werk aan een visie op de organisatie en de 

needs over 3-5 jaar.

3. Onderzoek wat uw doelgroep écht wil
Gebruik de uitkomst voor uw Employee Value 

Proposition. Daarin staan zaken als trainingen 

en flexibel werken, maar ook dingen als 

betekenisvol werk en bedrijfscultuur. 

4. Bepaal de kracht van uw  
Employer Brand
In hoeverre is de organisatie zichtbaar 

en onderscheidend op de arbeidsmarkt?  

Waarom moeten kandidaten voor uw 

organisatie kiezen?
5. Evalueer het recruitmentproces
Gaat het proces snel genoeg, raken er 

geen kandidaten kwijt in de funnel?

Werf de werkzoekende van nu! 3 tips
1. Ga zelf actief op zoek Het talent van de toekomst komt niet op vacatures af.

  

2. Breek met oude sollicitatiemethoden Probeer het kennismakingsgesprek, dat is laagdrempeliger. Net als social media.
3. Spreek de latent werkzoekende aan 6 op de 10 wisselen van baan als ze benaderd worden!

Bepaal uw personeelsbehoefte
Veel organisaties nemen niet de tijd om goed naar 

hun eigen vooruitzichten en behoeftes te kijken. 

Hierdoor hebben ze maar beperkt zicht op 

competenties die ze nodig hebben in de toekomst. 

Met als mogelijk gevolg dat daar een (ernstig) gebrek 

aan ontstaat. 

Voorkom dit door uw personeel strategisch en 

toekomstbestendig te plannen. Gebruik de vragen  

hierboven om een begin te maken.  

Vast of flexibel?
Als u eenmaal weet welk personeel u nodig heeft (en 

wanneer), staat u voor de beslissing: een vast of 

flexibel contract aanbieden? Dat bepaalt u op basis 

van de vraag én van het aanbod: de aard van uw 

personeelsbehoefte, en de kwaliteit van de kandidaat, 

bijvoorbeeld. Beantwoord de vragen hierboven voor 

elke vacante functie om erachter te komen welke 

keuze het meeste rendement oplevert. 

Hoe u de perfecte kandidaat binnenhaalt
De uitdaging in recruitment is duidelijk: snel en 

effectief de juiste persoon op de juiste plek plaatsen. 

Daarvoor is wel trefzekere kennis nodig en de vrijheid 

om nieuwe methodes uit te proberen. 

Een aantrekkelijk werkgeversmerk doet ook 

wonderen voor uw concurrentiepositie op de 

arbeidsmarkt. Werk daarom actief aan uw  

Employer Branding.

 



Werving en selectie is een vak waar wij bij 
Randstad ons werk van hebben gemaakt. 
Dat durven we stellig te zeggen.  

Wanneer wij een kandidaat voorstellen, 
kunt u ervan op aan dat het de beste 
kandidaat is. Voor de functie én voor de 
bedrijfscultuur. 

Wij hebben precies wat u zoekt.

         

randstad.nl/vast


