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Voorwoord 
 
Vanaf mei 2020 tot en met augustus 2020 heb ik onderzoek gedaan voor het Bedrijvennetwerk HR. 
De onderzoeksvraag luidde:  
 
“Welke ervaring hebben recruiters en talent acquisition specialisten in de coronacrisis opgedaan 
met (nieuwe) recruitment technologieën en hoe kwalificeren ze deze recruitment technologieën?” 
 
Allereerst wil ik graag mijn onderzoeksbegeleider Tom Klomberg bedanken voor de begeleiding en 
ondersteuning die hij mij heeft gegeven als opdrachtgever. Ook wil ik Jurre Valk, mijn HRR docent 
vanuit de Hogeschool van Amsterdam hiervoor bedanken. Beiden hebben zij mij ontzettend 
geholpen en me de ruimte gegeven om in de coronacrisis tot een gedegen adviesrapport te kunnen 
komen en daarnaast heeft Jurre Valk nog een exemplaar van zijn nieuwe boek ‘HRM Heden en 
Morgen: evidencebased practice & practicebased evidence.’ verloot onder de respondenten. Daarbij 
hebben Ellen van Dieren,  Erwin Amesz en Recruitmenttech.nl enorm bijgedragen aan het genereren 
van respondenten door de survey van dit onderzoek op LinkedIn en/of de website te delen. 
Natuurlijk is mijn dank ook groot naar het Bedrijvennetwerk HR, omdat zij mij de mogelijkheid 
hebben geboden om onderzoek voor hen te doen.  
 
Tot slot zou ik graag alle recruiters en talent acquisition specialisten die hebben meegewerkt aan de 
survey en/of een interview willen bedanken. Zij hebben niet alleen mij geholpen in het kader van dit 
onderzoek, maar hebben ook anderen inzichten geboden aangezien de resultaten van dit onderzoek 
gedeeld zullen worden op LinkedIn, www.recruitmenttech.nl en www.bedrijvennetwerkhr.nl.  
 
 
Karlijn Jongman 
 
Amsterdam, 23 augustus 2020  
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Managementsamenvatting  
 
Wegens de continue arbeidsmarktontwikkelingen en met het oog op de gevolgen die de coronacrisis 
met zich mee brengt, is het noodzakelijk dat er bij talent acquisition snel ingespeeld kan worden op 
de externe context. Op de lange termijn is er krapte op de arbeidsmarkt, maar wegens de 
coronacrisis is er op korte termijn een overschot op de arbeidsmarkt. Ook hebben door de 
coronacrisis veel mensen noodgedwongen thuis moeten werken en dit heeft voor bedrijven 
betekend dat er snel gedigitaliseerd moest worden.  
 
Het doel van dit onderzoek is om recruiters en talent acquisition specialisten inzicht te geven in de 
mate van efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid van recruitment technologieën die door bedrijven 
vóór en tijdens de coronacrisis (extra) zijn ingezet. Dit kan hen handvatten bieden wanneer zij tijdens 
en na de coronacrisis besluiten recruitmentprocessen te herinrichten of behouden. Vanuit dit doel is 
de volgende centrale vraagstelling geformuleerd: “Welke ervaring hebben recruiters en talent 
acquisition specialisten in de coronacrisis opgedaan met (nieuwe) recruitment technologieën en hoe 
kwalificeren ze deze recruitment technologieën?” 
 
Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling is allereerst literatuuronderzoek 
uitgevoerd waarin duidelijk wordt wat talent acquisition betekent, welke recruitment technologieën 
er zijn, wat het potentieel van technologie bij werving & selectie is aan de hand van de drie pijlers: 
efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid en welke recruitment KPI’s in relatie gebracht kunnen worden 
met efficiëntie en effectiviteit. De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn vertaald naar een 
vragenlijst. Uit het literatuuronderzoek bleek dat technologie de efficiëntie van 
recruitmentprocessen verbeterd. Het kost minder tijd om kandidaten te beoordelen, het 
gebruiksgemak voor kandidaten is verbeterd, er zijn meer mogelijkheden voor (gelijktijdige) 
assessments en kosten worden bespaard. Echter betekent dit niet altijd dat dit hand in hand gaat 
met meer effectiviteit. Recruitmentprocessen kunnen bijvoorbeeld sneller gaan door technologie, 
maar dit kan de betrouwbaarheid en validiteit van een tool verzwakken. Naast het 
literatuuronderzoek is er gebruik gemaakt van zowel een vragenlijstonderzoek als 
semigestructureerde interviews. De vragenlijst is ingevuld door 25 recruiters en/of talent acquisition 
specialisten en er zijn vijf interviews gehouden met recruiters en/of talent acquisition specialisten. 
De interviews zijn gehouden ter ondersteuning van en aanvulling op de uitkomsten van de 
vragenlijst.  
 
Uit de surveys en de interviews bleek dat referral recruitment, data & dashboards en video 
recruitment het hoogst scoren op efficiëntie. Deze dragen alle drie bij aan een sneller en goedkoper 
recruitmentproces. Hier kwam uit de interviews naar voren dat bij referral recruitment geen 
technologie of tooling nodig is, maar dat het wel kan bijdragen aan de motivatie van medewerkers 
om mensen aan te dragen. Als het gaat om effectiviteit scoren sourcing & search, video recruitment, 
e-assessments, tests & predictive recruitment en cv-screening hoog als het gaat om het geven van 
een goed beeld van de kandidaat of van de organisatie voor de kandidaat, maar niet zozeer op 
candidate experience. Referral recruitment scoort qua effectiviteit het hoogst omdat zowel de 
kandidaat als organisatie een goed beeld van elkaar krijgen, hoog op candidate experience scoort en 
uit de interviews positief naar voren kwam. Referral recruitment lijkt zelfs positieve effecten te 
hebben op alle volgende KPI’s: time to fill, time to hire, cost per hire en candidate experience. Als het 
gaat om eerlijkheid komen sourcing & search, matching & cv parsing, video recruitment en cv 
screening het slechtste naar voren qua gevoeligheid voor discriminatie bij kandidaten. Hier lijkt het 
wel aan het bedrijf zelf en/of het wervend personeel te liggen in hoeverre hier gediscrimineerd 
wordt en niet zozeer aan de technologieën zelf. Ook lijken recruiters en talent acquisition 
specialisten met name geïnteresseerd in de digitalisering van recruitment- of HR-systemen en lijken 
ze zich meer te focussen op de automatisering van processen dan het willen gebruiken van veel 
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tools. De focus ligt op tijdbesparing, zodat de aandacht vervolgens verlegd kan worden naar 
complexere zaken als data. Interessesant lijkt te zijn dat administratieve werkzaamheden verdwijnen 
en er meer ruimte vrijkomt voor werkzaamheden die om inzicht vragen. Daarnaast lijkt op het gebied 
van investeringen de meeste interesse te liggen in bots & voice. 
 
Op basis van de uitkomsten wordt geadviseerd juist tijdens de coronacrisis te investeren in bots & 
voice. Het is wegens het (vaak) hoge aantal sollicitanten per vacature moeilijk om de candidate 
experience optimaal te houden. Bots & voice dragen zowel bij aan de bereikbaarheid van een 
organisatie als het verlagen van de workload. Ook wordt geadviseerd meer te focussen op candidate 
experience bij e-onboarding en video recruitment. Er moet niet vanuit gegaan worden dat een 
kandidaat bekend is met een technologie, dus is het wenselijk (extra) tijd uit te trekken voor 
bijvoorbeeld een uitleg of testgesprek. Verder wordt voor het beperken van discriminatie bij 
technologieën aangeraden een training te geven omtrent werven en selecteren zonder 
vooroordelen, óf om met de recruitmentafdeling om tafel te gaan zitten om bewustzijn van bias te 
creëren en het volgende te behandelen: de structuur van sollicitatiegesprekken vaststellen, neutrale, 
open vragen opstellen voor kandidaten en het creëren van maatstaven die objectieve criteria 
hanteren. Tot slot wordt geadviseerd om te investeren in recruitmentmarketing & programmic job 
advertising en data & dashboards. Door dit te doen weet je waar de doelgroep zich bevindt, hoe deze 
getriggerd kan worden en wat de moeilijkheidsgraad is wat betreft het aantrekken van deze 
doelgroep. Ook maak je jezelf meer zichtbaar door vacatures online beter naar voren te laten komen, 
waardoor sourcing & search minder van belang is en de kans op discriminatie in een zoekproces naar 
een geschikte kandidaat afneemt. Ook zou dit de time to fill en cost per hire kunnen verlagen.  
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1. Inleiding 
In dit hoofdstuk worden organisatieaspecten omschreven die relevant zijn voor de 
onderzoeksopdracht. Ook wordt in dit hoofdstuk omschreven wat de aanleiding was voor de 
opdracht. Nadat duidelijk is waarom de opdracht er ligt, wordt in de probleemanalyse met behulp 
van data en verschillende perspectieven het probleem in zijn volledigheid omschreven. Vanuit daar is 
een probleemstelling geformuleerd, welke vervolgens is doorvertaald naar een doelstelling en 
vraagstelling. Tot slot volgt een leeswijzer. Hier wordt duidelijk welke hoofdstukken nog volgen en 
wat hun relatie is met de probleemstelling.  

  

1.1. Bedrijvennetwerk HR 
Het Bedrijvennetwerk HR is een autonoom samenwerkingsverband van een twintigtal bedrijven en 
organisaties in Nederland. Het is een non-profit organisatie welke in 1995 is opgericht. Het netwerk 
heeft meerdere doelstellingen. Zo is het netwerk bedoeld voor inhoudelijke, thematische verdieping 
en verbreding van het individuele blikveld en netwerk, maar ook is het netwerk bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan de professionalisering van Human Resource Management. Het streven is om 
toekomstbestendige vernieuwing in organisaties te bevorderen. Het Bedrijvennetwerk HR realiseert 
dit alles door middel van het delen, inspireren, co-creëren en verspreiden van concrete HR next 
practices. Er wordt gewerkt in Communities of Practices (CoP’s). Dit zijn leergroepen die kennis en 
ervaring delen rondom een vraagstuk of concrete opdracht. De volgende bedrijven zijn onder andere 
lid van het Bedrijvennetwerk HR: KLM Royal Dutch Airlines, TNO, ABN AMRO, Randstad Groep 
Nederland en Meijers Assurantiën. Het Bedrijvennetwerk HR telt 15 deelnemende organisaties, drie 
medewerkers en een bereik van 400-500 HR professionals per jaar. 
 

1.2. Aanleiding 
In het voorjaar van 2020 dook het Coronavirus op in Nederland. Om meer besmettingen in 
Nederland te voorkomen heeft het kabinet op 12 maart 2020 dan ook moeten besluiten in stapjes 
beschermende maatregelen te treffen die later onderdeel zouden zijn van de ‘intelligente lockdown’. 
Het Coronavirus heeft voor veel bedrijven als gevolg gehad dat personeel noodgedwongen thuis 
moest werken (NOS, 2020).  
 
Leden van het Bedrijvennetwerk HR ontmoeten elkaar normaliter informeel tijdens 
netwerkbijeenkomsten. Door de uitbraak van het Coronavirus gebeurt dit momenteel door middel 
van online bijeenkomsten. In deze online bijeenkomsten worden actuele HR-thema’s besproken. De 
gevolgen die het Coronavirus met zich meebrengt, zijn voor iedereen nieuw en dit betekent dan ook 
dat samen gezocht moet worden naar oplossingen. Dit gebeurt op het moment ook in de online 
bijeenkomsten van het Bedrijvennetwerk HR. 
 
Omdat er nog niet veel recruiters actief zijn in het Bedrijvennetwerk HR en omdat er veranderingen 
en onzekerheden zijn ontstaan op het gebied van Talent Acquisition door de gevolgen van het 
Coronavirus, is met het Bedrijvennetwerk HR overeengestemd dat onderzoek naar de 
technologisering van Talent Acquisition enerzijds recruiters inzichten kan bieden en anderzijds 
recruitment leden binnen het Bedrijvennetwerk HR kan activeren. Door de coronacrisis hebben 
talent acquisition specialisten en recruiters moeten overstappen op video recruiting, zijn er tijdelijke 
vacaturestops ontstaan en is er ook een tijdelijke verruiming op de arbeidsmarkt ontstaan. De 
coronacrisis lijkt het proces van de technologisering van recruitment te versnellen. In dit onderzoek 
wordt duidelijk of dat echt zo is en hoe dat wordt ervaren door recruiters en talent acquisition 
specialisten. Het adviesrapport van dit onderzoek zal gedeeld worden binnen het Bedrijvennetwerk 
HR. Hiermee wordt door het Bedrijvennetwerk HR de groep van recruiters expliciet bediend, 
waardoor ze meer bij het netwerk betrokken worden. Er is tot op heden weinig content gedeeld 
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welke specifiek inging op Talent Acquisition.  
 

1.3. Probleemanalyse 
Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het recruitment vakgebied, wordt in de 
probleemanalyse een aantal arbeidsmarktontwikkelingen op een rijtje gezet. Allereerst wordt de 
dynamiek van de arbeidsmarktontwikkelingen omschreven. Dit is gedaan door eerst in te gaan op al 
langer bestaande krapte aan personeel op de arbeidsmarkt, maar ook door de impact van de 
coronacrisis mee te nemen aan de hand van cijfers van het eerste kwartaal van 2020. Daarna wordt 
gekeken naar de gevolgen daarvan in ontstane, vervulde, openstaande en vervallen vacatures op de 
arbeidsmarkt. Ook de vacaturegraad wordt hier meegenomen. Tot slot wordt gekeken naar de 
inrichting van Talent Acquisition in het heden aan de hand van recruitmentinvesteringen en KPI’s. Op 
basis van de probleemanalyse wordt vervolgens de probleemstelling gedefinieerd. 
 

Krapte op de arbeidsmarkt 
Volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (2020a) is er sinds 2018 sprake van 
krapte aan personeel op de arbeidsmarkt. Dit is niet meer gebeurd sinds 2009. Hierdoor is het 
moeilijk voor bedrijven om geschikt personeel te vinden. Hierover meldt het UWV (2020a) dat een 
kwart van de ondernemers dit als een belemmering voor de bedrijfsuitvoering blijkt te zien. Om hier 
een goed beeld van te kunnen geven is figuur 1.1 opgenomen in bijlage I. Hieruit wordt duidelijk wat 
de spanningsindicator van de arbeidsmarkt is geweest over 2008 tot en met 2019. Intelligence Group 
(2020b) stelt dat het werkloosheidspercentage vóór de coronacrisis 2,9 procent van de 
beroepsbevolking was. Dit is een historisch laag percentage, maar dit is door de coronacrisis in 2020 
opgelopen. De gevolgen van de coronacrisis hebben op korte termijn al grote impact voor talent 
acquisition. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (2020) meldt dat 160.000 Nederlanders hun baan 
hebben verloren in april 2020. Dit betekent voor recruiters en talent acquisition specialisten dat er 
nu juist op korte termijn een grote vijver is om in te vissen.  
 
Tegelijkertijd blijkt uit het eerste kwartaal van 2020 dat er meer baanwisselingen zijn geweest (naar 
een andere werkgever) dan dat er baanzoekenden zijn. Dit zegt iets over de dynamiek van de 
beroepsbevolking. Hieruit valt af te leiden dat er krapte aan personeel is op de arbeidsmarkt, maar 
ook dat er sprake moet zijn van concurrentie op het gebied van talent acquisition. De gevolgen van 
de coronacrisis bieden een kans om juist nu efficiënt en effectief te werven en selecteren.  
 

Vacatures 
Het UWV (2020b) meldt dat naar aanleiding van de coronacrisis in het eerste kwartaal van 2020 een 
afname van 60.000 openstaande vacatures is te zien ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is een 
afname van 21 procent, welke snel weer is aangetrokken. Om aan te kunnen tonen wat de impact 
van de coronacrisis tot nu toe is geweest op vacatures in Nederland, is figuur 1.2 opgenomen in 
bijlage I. Daarin is te zien wat het verschil is van het aantal openstaande vacatures naar 
beroepsklasse in de periode vóór en tijdens de coronacrisis.  
 
Als er vervolgens gekeken wordt naar het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures van 
2008 tot en met 2019, valt te zien dat er vanaf 2013 tot en met 2019 een stijgende lijn te zien is bij 
alle drie de pijlers. Daarbij meldt het UWV (2020b) dat er in september 2019, 288 duizend 
openstaande vacatures werden geteld. Dit is het hoogste ooit gemeten. De vacaturegraad, waarmee 
het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen wordt gemeten, was 33 vacatures per 1.000 
banen in het derde kwartaal van 2019. De vacaturegraad is ten opzichte van een jaar eerder in bijna 
alle sectoren toegenomen. Om een beter beeld te geven van het verschil in vacaturegraad tussen het 
derde kwartaal van 2018 en 2019, is figuur 1.3 opgenomen in bijlage I. Om beter inzicht te geven in 
het aantal openstaande vacatures naar beroepsklasse en beroepsniveau is in bijlage I ook figuur 1.4 
opgenomen. Deze heeft betrekking op het derde kwartaal van 2019. 
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Recruitmentinvesteringen  
Met inachtneming van de bovengenoemde continue arbeidsmarktontwikkelingen die zowel op korte 
als lange termijn impact hebben op Talent Acquisition, ontstaat de vraag hoe Talent Acquisition 
momenteel is ingericht. 
 
Intelligence Group (2020a) stelt dat dataverzameling door twee op de vijf bedrijven wordt gebruikt 
ter ondersteuning van het recruitmentproces. Van de outperformers is dit bijna tweederde. Met 
outperformers wordt hier het volgende bedoeld: bedrijven die het beste scoren op het gebied van 
fulfillmentratio, time to hire en cost per hire. De meest gebruikte databronnen zijn Data van Google 
Analytics (67%), het DoelgroepenDashboard (54%) en LinkedIn Talent Insights (42%).  

 
Om een volledig overzicht te geven van recruitmentinvesteringen in 2019 is figuur 1.5 opgenomen in 
bijlage I. Duidelijk wordt dat vooral outperformers zich in 2019 hebben gericht op het investeren in 
onboarding tools, video recruitment en mobile recruitment. Dit is bevorderlijk voor een betere 
candidate experience en verbeterde onboarding. Ook hebben outperformers meer in 
recruitmentsystemen geïnvesteerd zodat het wervingsproces beter meetbaar wordt en aanpassingen 
gedaan kunnen worden ter verbetering ervan. In totaal gaf 50-60% van de bedrijven aan in 2019 te 
investeren in het gebruik van social media tools, 25-30% van de bedrijven wilde investeren in 
sourcing en 30% in online assessments. Gemiddelde performers en underperformers gaven aan in 
2019 te investeren in technologieën die minder op candidate experience gericht waren, zoals e-
assessments en matching technologie. 

 

Conclusie probleemanalyse 
Concluderend is er voor Talent Acquisition continu ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Er was tot aan 
de coronacrisis sprake van toename in ontstane, vervulde en openstaande vacatures per bedrijfstak 
en de vacaturegraad is ook toegenomen. Hoewel er meer vacatures ontstaan en de vacaturegraad 
steeds hoger wordt, groeit de krapte op de arbeidsmarkt mee. Dit zorgt ervoor dat het voor 
bedrijven steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden. De coronacrisis heeft ervoor 
gezorgd dat het werkloosheidspercentage is opgelopen. Hierdoor is er op korte termijn een 
overschot aan werkzoekenden op de arbeidsmarkt ontstaan, waardoor er in veel bedrijfstakken meer 
sollicitanten per vacature zijn dan vóór de coronacrisis. Duidelijk is dat talent acquisition extreem 
afhankelijk is van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis moesten alle 
bedrijven echter noodgedwongen overstappen op onder andere video recruitment. Dit is voor veel 
bedrijven nieuw en wekt dan ook de vraag op in hoeverre recruitment en talent acquisition 
specialisten het gebruik van (nieuwe) recruitment technologieën in de coronacrisis als efficiënt, 
effectief en eerlijk ervaren.   
 
 

1.4. Probleemstelling 
Er wordt momenteel op het gebied van talent acquisition weinig door bedrijven gedaan met 
recruitment technologieën, hoewel de continue arbeidsmarktontwikkelingen en de impact van de 
coronacrisis hier wel om vragen. Onduidelijk is hoe gebruikte recruitment technologieën worden 
gekwalificeerd door recruiters en talent acquisition specialisten, terwijl dit nodig lijkt te zijn voor 
bedrijven om beter in te kunnen schatten waarin geïnvesteerd kan en moet worden.  
 
 

1.4.1. Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om recruiters en talent acquisition specialisten inzicht te geven in de 
mate van efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid van recruitment technologieën die door bedrijven 
vóór en tijdens de coronacrisis (extra) zijn ingezet. Dit kan hen handvatten bieden voor wanneer zij 



Bedrijvennetwerk HR – Adviesrapport  

 10 

tijdens en na de coronacrisis besluiten recruitmentprocessen te herinrichten of behouden, waarbij 
de uitkomsten van dit onderzoek kunnen helpen bij het maken van een business case waarin 
investeringen in recruitment technologieën verantwoord worden.  

 

1.4.2. Vraagstelling 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
 
“Welke ervaring hebben recruiters en talent acquisition specialisten in de coronacrisis opgedaan met 
(nieuwe) recruitment technologieën en hoe kwalificeren ze deze recruitment technologieën?” 
 
De deelvragen voor dit onderzoek luiden als volgt:  
 
1. “Van welke recruitment technologieën werd al gebruik gemaakt vóór de coronacrisis?”  
2. “Van welke recruitment technologieën wordt extra gebruik gemaakt sinds de coronacrisis?”  
3. “Hoe wordt de efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid van gebruikte recruitment technologieën 
ervaren?”  
 

1.5. Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader behandeld. Hier wordt duidelijk welke theoretische 
inzichten gebruikt zijn bij de invulling van het onderzoek.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de methodische verantwoording uiteengezet. Hier wordt duidelijk wat de 
onderzoekspopulatie en de selectie van respondenten is. Vervolgens wordt duidelijk welke twee 
onderzoeksmethoden gebruikt zijn om resultaten te genereren.  
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van de survey, met aanvullend informatie uit de 
interviews die zijn gehouden. Deze zijn vervolgens gekoppeld aan de literatuur.  
 
In hoofdstuk 5 volgt de conclusie van de analyse van de resultaten. Hier wordt antwoord gegeven op 
de centrale hoofdstelling van dit onderzoek 
 
In hoofdstuk 6 wordt het uitgevoerde onderzoek ter discussie gesteld. De knelpunten van het 
onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek komen hier aan het licht. 
 
In hoofdstuk 7 volgt tot slot het advies. Het advies is opgesteld aan de hand van de conclusies van 
het onderzoek.  
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2. Theoretisch kader 
In dit theoretisch kader worden begrippen en de veronderstelde relaties daartussen waarbinnen het 
onderzoek uitgevoerd wordt aan het licht gebracht.  

 

2.1 Het begrip Talent Acquisition nader bekeken  
Er zijn meerdere begrippen die duiden op werving en selectie, waar talent acquisition er één van is. 
Volgens Randstad (n.d.) gaat talent acquisition over de lange termijn: de skills en ervaring 
binnenhalen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een bedrijf met het oog op de toekomst. 
Randstad (n.d.) meldt dat recruitment meer gericht is op de actuele situatie. Dit gaat dus om het 
vinden van geschikt personeel om openstaande vacatures te vervullen. Bij talent acquisition draait 
het meer om strategie en lange termijn, waar het bij recruitment meer gaat om efficiëntie en 
besluitvaardigheid. Volgens Searle (2009) zijn de overeenkomsten tussen recruitment en selectie het 
aantrekken, identificeren en behouden van geschikt personeel. In dit onderzoek wordt met talent 
acquisition, recruitment en werving en selectie het volgende bedoeld: het aantrekken van personeel 
met de juiste skills en ervaring die nodig zijn voor de ontwikkeling van een bedrijf met het oog op de 
toekomst.  
 
In dit onderzoek is talent acquisition onderverdeeld volgens de recruitment funnel: ‘Acquire’, 
‘manage’, ‘assess’ en ‘onboard & report’. Hierbij wordt onder ‘acquire’ het aantrekken van 
kandidaten verstaan, onder ‘manage’ wordt het beheren van recruitmentprocessen verstaan, onder 
‘assess’ wordt het kwalificeren van kandidaten verstaan en onder ‘onboarding & report’ wordt het 
onboarden van werknemers en dataverzameling verstaan. 
 

 
Figuur 2.1 
 
 

2.2 Recruitment technologieën in 2020  
De Recruitment Tech Guide 2020 heeft een overzicht gepubliceerd van recruitment technologieën in 
2020. Deze zijn onderverdeeld volgens de volgende recruitment funnel: ‘acquire’, ‘manage’, ‘assess’ 
en ‘onboard & report’. Hieronder is te zien hoe deze vier thema’s zijn onderverdeeld in sub thema’s. 
In bijlage IV is figuur 2.2 opgenomen. Daarin valt te zien welke specifieke leveranciers welke 
recruitment technologieën aanbieden. 
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2.3 Het potentieel van technologie in werving en selectie 
Volgens Ryan & Derous  (2019) bestaat het potentieel van technologie in werving en selectie uit twee 
onderdelen: de criteriumzijde en de voorspellende kant. Hier wordt bij de criteriumzijde gekeken 
naar nieuwe werkwijzen en nieuwe vormen van werkafspraken. Bij de voorspellende kant wordt 
gekeken naar nieuwe manieren om kandidaten te selecteren aan de hand van KSAO’s (knowledge, 
skills, abilities and other constructs like motivation).  
 
De criteriumzijde is onderverdeeld in vijf subthema’s: virtualiteit, contingentie, automatisering, 
transparantie en globalisering. Onder virtualiteit wordt de inrichting van thuiswerken en digitaal 
communiceren verstaan. Onder contingentie wordt verstaan of arbeidsrelaties gemiddeld kort of 
lang van aard zijn. Bij automatisering wordt gekeken naar in hoeverre assessments zijn afgestemd op 
de aard van de werkzaamheden. Onder transparantie wordt verstaan in hoeverre het selectieproces 
transparant is naar de kandidaat toe. 
 
De voorspellende kant is onderverdeeld in drie subthema’s: efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid. 
Deze worden in de volgende subparagraaf nader toegelicht. In figuur 2.3 in Bijlage III is het 
bovenstaande gevisualiseerd om een beter beeld te schetsen. In dit onderzoek wordt ingezoomd op 
de voorspellende kant van het model. Hier is voor gekozen omdat er in dit onderzoek niet alleen 
gekeken wordt naar recruitment technologiën omtrent het selecteren en kwalificeren van 
kandidaten, maar ook naar recruitment technologieën voor het beheren van recruitmentprocessen, 
onboarding en dataverzameling. Enerzijds is de criteriumzijde voor sommige recruitment 
technologieën dus niet relevant, en anderzijds wordt dit onderzoek te groot door alle 
bedrijfsspecifieke informatie per respondent uit te vragen en te analyseren.  
 
2.3.1 De voorspellende kant 
Volgens Ryan & Derous (2019) is er weinig onderzoek gedaan naar de effecten van technologisering 
van werving en selectie. Omdat in dit onderzoek de criteriumzijde van het model van Ryan & Derous 
(2019) niet wordt meegenomen, kan de voorspellende kant van het model, naast in te gaan op 
‘assessing’, ook ingaan op de andere talent acquisition onderdelen: ‘acquire’, ‘manage’ en ‘onboard 
& report’. Hierdoor zal een compleet beeld ontstaan van het potentieel van de technologisering van 
alle vier de onderdelen van talent acquisition die in dit onderzoek aangehouden worden. Zoals 
benoemd in paragraaf 2.3, bestaat de voorspellende kant van het model van Ryan & Derous (2019) 
uit drie onderdelen, te weten: efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid. Hieronder is beschreven wat 
deze onderdelen precies inhouden in dit onderzoek.  
 
Efficiëntie 
Met efficiëntie wordt volgens Ryan & Derous (2019) bedoeld in hoeverre recruitment technologieën 
sneller en goedkoper zijn. Volgens Adler et al. (2018) is er veel bewijs dat technologie de efficiëntie 
van recruitmentprocessen heeft verbeterd. Zo is het gebruiksgemak voor kandidaten verbeterd, kost 
het minder tijd om kandidaten te beoordelen, zijn er meer mogelijkheden voor (gelijktijdige) 
assessments en worden kosten bespaard. Het verschil in efficiëntie bij het gebruik van bepaalde 
recruitment technologieën kan gemeten worden door te kijken naar het verschil bij de volgende 
KPI’s: ‘time to fill’, ‘time to hire’ en ‘cost per hire’. 

 
Effectiviteit 
Met effectiviteit wordt volgens Ryan & Derous (2019) bedoeld in hoeverre recruitment 
technologieën betrouwbaar en valide zijn. Zij stellen dat het gebruik van een recruitment technologie 
niet altijd hand in hand gaat met effectiviteit. Recruitmentprocessen kunnen bijvoorbeeld sneller 
gaan door technologie, maar dit kan de betrouwbaarheid en validiteit van een tool verzwakken. De 
effectiviteit van recruitment technologieën kan achterhaald worden door te vragen in hoeverre ze 
een goed beeld van of vóór de kandidaat geven. Ook kan candidate experience gelinkt worden aan 
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effectiviteit omdat een sollicitatieproces met een hoge candidate experience betekent dat een 
proces aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep, waarmee de betrouwbaarheid en validiteit 
van recruitment technologieën hoger ligt.  

 
Eerlijkheid 
Met eerlijkheid wordt volgens Ryan & Derous (2019) bedoeld in hoeverre recruitment technologieën 
accuraat zijn bij het weghalen van de mens als beoordelaar en/of het verschil in indrukken en 
aannames die technologie met zich mee kan brengen. Volgens Stoughton et al (2015) kan het gebruik 
van technologie door bijvoorbeeld social media screening bij kandidaten uit te voeren, leiden tot 
waargenomen oneerlijkheid. Van Iddekinge, Lanivich, Roth & Junco (2016) geven zelfs aan dat dit kan 
leiden tot discriminatie. Eerlijkheid van recruitment technologieën kan achterhaald worden door uit 
te vragen in hoeverre recruiters en talent acquisition recruitment technologieën gevoelig vinden 
voor discriminatie bij kandidaten.  
 

2.4 Recruitment KPI’s in relatie tot efficiëntie en effectiviteit  
Academy to Innovate HR (n.d.) heeft een overzicht gemaakt van de negentien meest gebruikte 
recruitment KPI’s. Deze is terug te vinden in bijlage II. Omdat deze lijst te groot was om in het 
onderzoek te verwerken, is aan vijf recruiters gevraagd de vragenlijst te valideren vóórdat deze live 
ging en onder andere aan te geven welke vijf KPI’s zij het belangrijkste vonden in het kader van dit 
onderzoek. Hieruit zijn de volgende vijf KPI’s gekomen: time to hire, time to fill, time to start, cost per 
hire en candidate experience. 
 
Bovenstaande KPI’s zijn in het verdere onderzoek aangehouden om de efficiëntie, effectiviteit en 
eerlijkheid van recruitment technologieën te achterhalen. 
 

2.5 Conclusie theoretisch kader  
Concluderend kan gesteld worden dat in dit onderzoek met talent acquisition, recruitment en 
werving en selectie het volgende wordt bedoeld: het aantrekken van personeel met de juiste skills en 
ervaring die nodig zijn voor de ontwikkeling van een bedrijf met het oog op de toekomst. In dit 
onderzoek is talent acquisition onderverdeeld in de volgende recruitment funnel: ‘acquire’, 
‘manage’, ‘assess’ en ‘onboard & report’. In dit onderzoek wordt uitgevraagd van welke recruitment 
technologieën gebruik werd gemaakt vóór de coronacrisis en van welke recruitment technologieën 
(extra) gebruik wordt gemaakt tijdens de coronacrisis. Deze technologieën worden gelinkt aan de 
onderdelen van de aangehouden recruitment funnel en subthema’s die daaronder vallen. Om 
ervaringen met de technologisering van talent acquisition tijdens de coronacrisis te achterhalen, zal 
de respondenten gevraagd worden in hoeverre zij verschil in efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid 
ervaren bij het gebruik van bepaalde (extra) technologieën. Dit wordt duidelijk door verschillen in 
KPI’s en waargenomen bijeffecten uit te vragen.  
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3. Methodische verantwoording 
Uit de methodische verantwoording wordt duidelijk hoe het onderzoek is verricht, waarom voor 
bepaalde methoden is gekozen, welke data is verzameld, hoe die data is verzameld en hoe de data 
geanalyseerd is. Allereerst zal omschreven worden wat de onderzoekspopulatie is en hoe de selectie 
van respondenten is vormgegeven, waarna de twee onderzoeksmethoden die zijn gehanteerd 
uitgelegd worden.  
 

3.1. Onderzoekspopulatie en selectie van respondenten 
De populatie waarop het onderzoek betrekking heeft zijn mensen die werkzaam zijn op het gebied 
van Talent Acquisition en recruitment. De respondenten is gevraagd naar bedrijfsspecifieke 
informatie om onderscheid te kunnen maken tussen soorten bedrijven bij het analyseren van de 
resultaten.  
 

3.2. Het vragenlijstonderzoek 
De eerste onderzoeksmethode die gehanteerd is bij dit onderzoek is het vragenlijstonderzoek. De 
vragenlijst is uitgezet in het Bedrijvennetwerk HR, Dutch Recruiters, Social Media Recruitment en Het 
Recruitment Netwerk op LinkedIn. Door middel van deze onderzoeksmethode is van 25 personen 
gegevens verzameld over veel variabelen. De vragen en de volgorde ervan lagen van tevoren vast, 
evenals de antwoordmogelijkheden (Migchelbrink, 2016). Het doel was om de vragenlijst door 
minimaal 40 respondenten ingevuld te laten hebben, zodat betrouwbaar advies uitgebracht kon 
worden. Uiteindelijk hebben 25 respondenten de vragenlijst ingevuld. Besloten is om de resultaten 
te analyseren bij 25 respondenten omdat het respondentenaantal niet snel genoeg opliep in 
verhouding tot de tijd die het in beslag nam om respondenten te genereren. Er was sprake van een 
aselecte steekproef omdat de online survey in recruitmentnetwerken uit is gezet en iedereen uit de 
onderzoekspopulatie daardoor even grote kans had om in de steekproef terecht te komen. 
 
Wanneer verzadiging was bereikt doordat de vragenlijst door genoeg respondenten was ingevuld, 
zijn de gegevens uit de vragenlijst gecodeerd. De resultaten van de antwoordcategorieën zijn met 
statistische technieken geanalyseerd, waarbij is geteld, vergelijkingen zijn gemaakt, en cijfermatige 
verbanden zijn vastgesteld. Aansluitend zijn de gegevens geïnterpreteerd en is vastgesteld wat de 
uitkomsten van het onderzoek betekenen als antwoord op de vraagstelling van het onderzoek. Op 
basis van de geanalyseerde resultaten is vervolgens passend advies uitgebracht (Migchelbrink, 2016). 
 
 

3.3. Semigestructureerde interviews 
Als tweede onderzoeksmethode zijn semigestructureerde interviews gebruikt. Hier is structuur 
gecreëerd door middel van het aanhouden van dezelfde topiclijst als de 
vragenlijstonderzoeksmethode, maar is de focus gelegd op het tonen van interesse, doorvragen en 
vragen om verduidelijking. Hierdoor heeft het onderzoek in zijn geheel betere resultaten opgeleverd 
omdat er zo ook persoonlijke opvattingen en belevingen aan het licht zijn gekomen. De 
semigestructureerde interviews zijn gehouden met vijf mensen die werkzaam zijn in het recruitment 
vakgebied. Ook hier was sprake van een aselecte steekproef. Recruiters en talent acquisition 
specialisten zijn via de mail benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd waren om benaderd te 
worden voor een interview, maar ook  konden ze via de online survey hun e-mailadres achterlaten 
wanneer zij hierin geïnteresseerd waren. 
 
De interviews zijn wegens de coronacrisis telefonisch afgenomen, waarna de opnames 
getranscribeerd zijn. Hierna zijn de transcripties gecodeerd per onderwerp en zijn persoonlijke 
opvattingen en belevingen verwerkt in de analyse van de resultaten.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van de survey, met aanvullend informatie uit de 
interviews die zijn gehouden. Deze zijn vervolgens gekoppeld aan de literatuur. De survey is door 25 
recruiters en/of talent acquisition specialisten ingevuld en daarnaast zijn er vijf interviews gehouden 
met mensen die werkzaam zijn in het recruitment vakgebied. Allereerst zijn de resultaten van de 
survey omschreven welke zijn ondersteund met quotes uit de interviews, waarna paragraaf 4.4 is 
toegewijd aan resultaten van de interviews welke afwijken van de survey of een aanvulling op de 
survey zijn. Na het behandelen van de resultaten (per deelvraag) volgen de conclusies en wordt de 
hoofdvraag beantwoord.  
 

4.1. Van welke recruitment technologieën werd al gebruik gemaakt vóór de 
coronacrisis?  

Door de respondenten werd aangegeven vóór de coronacrisis het meest gebruik te maken van 
recruitmentsites, referral recruitment, recruitmentsystemen, cv-screening, sourcing & search en data 
& dashboards. Opvallend is dat slechts één respondent aangaf gebruik te maken van bots & voice, 
hoewel 40% van de respondenten geïnteresseerd is in deze technologie. Slechts 24% van de 
respondenten is ontevreden met het % van het recruitmentbudget dat jaarlijks besteed wordt aan 
recruitment technologieën. Ter illustratie is hieronder een draaitabel opgenomen waarin de 
tevredenheid omrent het % van het jaarlijks recruitmentbudget dat wordt besteed aan (nieuwe) 
recruitmenttechnologieën te zien is. Hier ontstaat de vraag, gezien de tevredenheid, of er ruimte is 
bij bedrijven voor een investering in bots & voice.  

 
“Ik zou voor de bereikbaarheid van een afdeling altijd een chatbot inzetten. Die kun je al inzetten voor 
een paar duizend euro en vervolgens alle veelvoorkomende vragen van jouw bedrijf daarin zetten.”  

 

 
Figuur 4.1  
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4.2. Van welke recruitment technologieën wordt extra gebruik gemaakt sinds 
de coronacrisis?  

Tijdens de coronacrisis is er weinig extra gebruik gemaakt van recruitment technologieën. 16% gaf 
aan extra gebruik te maken van video recruitment en 24% gaf aan extra gebruik te maken van e-
onboarding. Vóór de coronacrisis maakte 48% al gebruik van video recruitment en 52% maakte 
ervoor al gebruik van e-onboarding. Onder de recruiters en talent acquisition specialisten die geen 
gebruik maken van e-onboarding en video recruitment is meer interesse in e-onboarding dan video 
recruitment. Bijna niemand gaf aan tijdens de coronacrisis gestopt te zijn met bepaalde recruitment 
technologieën. Van de respondenten gaf 8% aan met sourcing & search technologieën gestopt te zijn 
tijdens de coronacrisis. Dat dit percentage laag ligt kan meerdere oorzaken hebben. Het kan liggen 
aan de tijdelijke vacaturestops in het begin van de coronacrisis, maar zou evenwel te maken kunnen 
hebben met het werkloosheidspercentage dat door de coronacrisis enorm is opgelopen en er voor 
heeft gezorgd dat er meer sollicitanten per vacature zijn. Dit is daarna weer aangetrokken. Hieronder 
is figuur 4.2 weergegeven waarin het gebruik van recruitment technologieën binnen organisaties te 
zien is.  
 
“Je ziet nu wel door corona dat er veel online onboarding is gebeurd. Dat is wel echt versneld. Mensen 
konden vaak niet snel fysiek beginnen in teams. Je ziet veel bedrijven die in een keer de onboarding 
helemaal digitaal hebben. De laptop wordt thuisbezorgd en je begint op je eerste werkdag thuis.” 

 
Figuur 4.2 
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4.3      Hoe wordt de efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid van gebruikte 
recruitment technologieën ervaren?  

In deze paragraaf worden de efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid van gebruikte 
recruitmenttechnologieën behandeld. Allereerst is hieronder een tabel weergegeven waarin te zien 
is in hoeverre recruiters en talent acquisition specialisten welke recruitmenttechnologieën aanraden, 
waarna de drie pijlers van de deelvraag los van elkaar behandeld worden. 
 

Figuur 4.3 

 
Kijkend naar bovenstaande tabel, valt op dat met name recruitmentsites, recruitmentsystemen en 
referral recruitment sterk aangeraden worden aan andere bedrijven. Ook data & dashboards en 
sourcing & search scoren hier hoog. Uit onderstaande informatie wordt duidelijk waarom deze 
recruitmenttechnologieën worden aangeraden of worden tegenstrijdigheden uitgelicht.  

 
Efficiëntie 
Op de vraag welke recruitment technologieën het meest bijdragen aan de snelheid van 
recruitmentprocessen scoren referral recruitment, recruitmentsystemen, recruitmentsites en data & 
dashboards het hoogst. Ook video recruitment en recruitmentmarketing & programmic job 
advertising scoren hier hoog. Als er dan gekeken wordt naar in hoeverre recruitment technologieën 
daadwerkelijk efficiënt zijn, namelijk of ze bijdragen aan een sneller én goedkoper recruitment 
proces, valt op dat sourcing & search als een dure investering wordt beschouwd en e-assessments, 
tests & predictive recruitment de recruitment processen lijken te vertragen. Ook is aangegeven dat 
beide negatieve invloed hebben op de KPI’s: time to fill, time to hire, time to start en cost per hire. 
Referral recruitment, data & dashboards en video recruitment scoren het hoogst qua efficiëntie, 
omdat deze alledrie bijdragen aan een sneller én goedkoper recruitmentproces. Referral recruitment 
heeft zelfs positieve effecten op alle volgende KPI’s: time to fill, time to hire, cost per hire en 
candidate experience.  

 
“Het is gebleken dat wanneer je via via binnenkomt, dat je ook loyaler bent. Jij wil mij ook niet tekort 
doen als ik jou aan een baan help. Daar zitten psychologisch een aantal dingen, waarbij je tot zeer 
loyale medewerkers komt.” 
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Effectiviteit 
Als er gekeken wordt naar effectiviteit van gebruikte recruitment technologieën, kan gesteld worden 
dat referral recruitment het hoogst scoort. Deze geeft een goed beeld van of voor de kandidaat en 
scoort hoog op candidate experience. Sourcing & search, video recruitment, e-assessments, tests & 
predictive recruitment en cv-screening scoren tevens hoog als het gaat om een goed beeld geven van 
of voor de kandidaat, maar scoren allen laag op candidate experience. Hier scoren video recruitment 
en e-onboarding met name heel laag. 53.3% vindt dat video recruitment een negatief effect heeft op 
de candidate experience en 50% vindt dat e-onboarding een negatief effect heeft op de candidate 
experience. Dit terwijl deze twee juist tijdens de coronacrisis een enorme toevlucht hebben gemaakt. 
Hier is een kanttekening dat e-onboarding ook wordt gezien als een recruitment technologie die, met 
52.6%, positieve effecten kan hebben op de candidate experience en daarbij positieve invloed heeft 
op de time to start. Van de respondenten die iets hebben gezegd over de candidate experience van 
e-onboarding was er slechts één niet bekend met de technologie en 8.3% gaf aan bij deze 
technologie zowel positieve als negatieve invloeden te herkennen op het gebied van candidate 
experience. Geconcludeerd kan worden dat de coronacrisis negatieve invloed heeft gehad op de 
candidate experience, waar het lijkt dat de invulling van video recruitment en met name e-

onboarding verschil kan maken in de candidate experience. Zolang er rekening gehouden wordt 
met de experience van de kandidaat (welke per kandidaat kan verschillen) en deze 
technologieën niet enkel worden ingezet voor het gemak van het bedrijf of omdat het 
noodzakelijk is vanwege de coronacrisis, kunnen meer positieve invloeden op candidate 
experience bereikt worden.  
 

Eerlijkheid 
Als er gekeken wordt naar de gevoeligheid voor discriminatie bij kandidaten van recruitment 
technologieën, kan gesteld worden dat sourcing & search het meest gevoelig lijkt te zijn voor 
discriminatie. Van de respondenten vindt 77.8% dat sourcing & search gevoelig kan zijn voor 
discriminatie bij kandidaten. Ook matching & cv parsing, video recruitment en cv-screening worden 
beschouwd als recruitment technologieën die gevoelig kunnen zijn voor discriminatie bij kandidaten. 
Hier ontstaat de vraag in hoeverre het aan recruitment technologieën of bedrijven en/of 
medewerkers zelf ligt in hoeverre er wordt gediscrimineerd. Hieronder is in een grafiek weergegeven 
in hoeverre recruitment technologieën door recruiters en talent acquisition specialisten als gevoelig 
voor discriminatie bij kandidaten worden beschouwd.  
 
“Ik zie dat niet zozeer in de systemen dat het discriminerend zou zijn, als wel dat de organisatie daar 
dan niet genoeg bewustzijn heeft gecreëerd bij de medewerkers.” 
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Figuur 4.4  
 
 

4.4            Resultaten van de interviews 
In deze paragraaf worden opvallendheden die in de gehouden interviews naar voren kwamen en niet 
zijn meegenomen in de vragenlijst besproken. 
 
Hoewel veel tools en technologieën te integreren zijn met recruitmentsystemen, lijken veel 
technologieën niet geïntegreerd te kunnen worden in het recruitmentproces. Er komt duidelijk naar 
voren dat recruiters en talent acquisition specialisten behoefte hebben aan recruitment systemen 
die alomvattend zijn: het gehele proces in één. Bedrijven digitaliseren, maar dat betekent niet per se 
dat daar heel veel tools voor nodig zijn. Het lijkt vooral voor de automatisering van processen handig 
te zijn dat systemen die gekoppeld aan elkaar zijn minder handelingen vragen en meer tijd 
opleveren. Tijdbesparing wordt als belangrijk beschouwd. De aandacht en focus kan vervolgens 
verlegd worden naar complexere zaken als data. Interessesant lijkt te zijn dat administratieve 
werkzaamheden verdwijnen en er meer ruimte vrijkomt voor werkzaamheden die inzicht vragen. 
Hier valt te denken aan het niet handmatig te hoeven uploaden van rapporten van assessments, 
maar bijvoorbeeld ook het kunnen inzien van interne mobiliteit in recruitmentsystemen. De meeste 
interesse lijkt dan ook te liggen bij de ontwikkelingen van HR-systemen, welke het werk steeds meer 
lijken te automatiseren. Hiermee ligt de interesse vooral in efficiëntie van recruitment 
technologieën. Dit blijkt ook uit onderstaande informatie. 
 
 
“Systemen zoals SAP Success Factors of Workday, dat zijn echt HR-systemen met ontzettend veel 
verschillende modules. Dan heb je én recruitment én onboarding. Dan kun je de hele Employee 
Journey onder de loep hebben. Als je dat allemaal apart gaat doen, dan is dat voor niemand handig.”  
 
 
Ook kwam uit de interviews duidelijk naar voren dat cv-screening technologie name handig lijkt te 
zijn voor functies met harde eisen. Hier heeft deze technologie een duidelijke bijdrage als het gaat 
om tijdbesparing. Hierbij werd als verklaring benoemd dat het risico hier is dat er kandidaten 
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uitgefilterd kunnen worden die wegens werkervaring wél geschikt zijn, maar bijvoorbeeld niet een 
passende opleiding hebben genoten. Naast de voordelen van de efficiëntie van deze technologie, 
wordt hier aangegeven dat de efficiëntie niet per definitie gepaard gaat met effectiviteit. De 
betrouwbaarheid en validiteit van deze tool wordt verzwakt door de snelheid die het processen 
brengt.  
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5. Conclusie  
Welke ervaring hebben recruiters en talent acquisition specialisten in de coronacrisis opgedaan met 
(nieuwe) recruitment technologieën en hoe kwalificeren ze deze recruitment technologieën?  
 

Van welke recruitment technologieën werd al gebruik gemaakt vóór de coronacrisis? 
Vóór en tijdens de coronacrisis werd het meest gebruik gemaakt van recruitmentsites, referral 
recruitment, recruitmentsystemen, cv-screening, sourcing & search en data & dashboards. De 
meeste interesse voor een investering ligt in bots & voice. 
 

Van welke recruitment technologieën wordt extra gebruik gemaakt sinds de coronacrisis? 
Uit de resultaten van de deelvragen blijkt dat er tijdens de coronacrisis weinig extra recruitment 
technologieën zijn ingezet. Van video recruitment gaf 16% aan er extra gebruik van te maken sinds 
de coronacrisis en van e-onboarding was dat 24%. Andere technologieën werden vóór de 
coronacrisis ook al gebruikt.  

 
Hoe wordt de efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid van gebruikte recruitment technologieën 
ervaren? 
 
Efficiëntie 
Qua efficiëntie scoren referral recruitment, data & dashboards en video recruitment het hoogst. 
Deze dragen alle drie bij aan een sneller en goedkoper recruitmentproces. Volgens Adler et al. (2018) 
heeft technologie de efficiëntie van recruitmentprocessen verbeterd. Het kost minder tijd om 
kandidaten te beoordelen, het gebruiksgemak voor kandidaten is verbeterd, er zijn meer 
mogelijkheden voor (gelijktijdige) assessments en kosten worden bespaard. Dit onderzoek laat vooral 
zien dat gebruikte recruitment technologieën die als efficiënt worden beschouwd, positieve invloed 
hebben op tijdbesparing en daarmee kostenbesparing.  
 

Effectiviteit 
Als het gaat om effectiviteit stellen Ryan & Derous (2019) dat recruitmentprocessen die efficiënt zijn, 
niet altijd hand in hand gaan met effectiviteit. Zo blijkt uit dit onderzoek dat sourcing & search, video 
recruitment, e-assessments, tests & predictive recruitment en cv-screening hoog scoren als het gaat 
om een goed beeld geven van of vóór de kandidaat, maar slecht scoren op candidate experience. 
Ook blijkt uit de interviews dat met name cv-screening als handig wordt beschouwd voor functies 
met harde eisen, maar hier het risico op het eruit filteren van geschikte kandidaten voor functies met 
minder harde eisen te hoog ligt. Referral recruitment scoort qua effectiviteit het hoogst.  
 

Eerlijkheid 
Bij eerlijkheid van recruitment technologieën is gekeken naar in hoeverre ze gevoelig kunnen zijn 
voor discriminatie bij kandidaten. Sourcing & search, matching & cv parsing, video recruitment en cv-
screening kwamen hier het slechtste naar voren. Het lijkt hier wel aan het bedrijf of aan het wervend 
personeel zelf te liggen in hoeverre hier gediscrimineerd wordt en niet zozeer aan de tools of 
technologieën zelf.  

 
Resultaten van de interviews 
Tot slot kwam uit de interviews naar voren dat recruiters en talent acquisition specialisten met name 
geïnteresseerd zijn in de digitalisering van recruitment- of HR-systemen en zij zich meer focussen op 
de automatisering van processen dan het willen gebruiken van veel tools. De focus ligt op 
tijdbesparing, zodat de aandacht vervolgens verlegd kan worden naar complexere zaken als data. 
Administratieve werkzaamheden dienen te verdwijnen zodat er meer ruimte vrijkomt voor 
werkzaamheden die om inzicht vragen. Dit toont aan dat efficiëntie als belangrijk wordt beschouwd. 
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6. Discussie  
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde onderzoek ter discussie gesteld. De knelpunten van het 
onderzoek komen aan het licht en tevens aanbevelingen wat betreft vervolgonderzoek.  
 
Allereerst had er in de interviews die zijn gehouden meer gevraagd kunnen worden naar e-
onboarding. De survey toonde omtrent e-onboarding tegenstrijdige resultaten. Zo vond 50% van de 
respondenten dat e-onboarding negatieve invloed kan hebben op de candidate experience, hoewel 
52.6% aangaf dat het positieve invloed kan hebben op de candidate experience. Ook scheelt e-
onboarding in de time to start. Hierover had meer verduidelijking kunnen ontstaan wanneer er in de 
interviews dieper op in was gegaan.  
 
Voor de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek had de doelgroep inhouse recruiters en 
talent acquisition specialisten meer gespecificeerd kunnen worden. Er zijn een aantal respondenten 
geweest die nauwelijks iets afwisten van bepaalde technologieën, waardoor de optie ‘weet ik niet’ 
vaak is aangevinkt en de resultaten minder uitgesproken waren dan was beoogd. Ook zou het 
respondentenaantal dan eventueel hoger zijn geweest, omdat veel inhouse recruiters en talent 
acquisition specialisten de vragenlijst alleen hebben geopend en niet hebben ingevuld, omdat zij de 
vragenlijst te ingewikkeld vonden nadat ze er een blik op geworpen hadden. De focus had meer 
gelegd kunnen worden op recruiters of talent acquisition specialisten die daadwerkelijk kennis 
hebben van recruitment technologieën en/of ook over de beslissingen omtrent investeringen in 
recruitment technologieën gaan.   
 
In dit onderzoek is bij deelvraag 2 uitgevraagd welke recruitment technologieën extra zijn ingezet 
tijdens de coronacrisis, maar niet of bestaande (reeds gebruikte) recruitment technologieën méér 
zijn ingezet tijdens de coronacrisis. Dit had resultaten op kunnen leveren met interessante 
percentages, wat nu vooral aan te raden is als optie voor vervolgonderzoek.  
 
Tot slot zou een vervolgonderzoek in kunnen gaan op de ervaringen van kandidaten tijdens 
recruitmentprocessen. Hier zou de candidate experience die zij ervaren bij recruitment 
technologieën ondervraagd kunnen worden, zodat een completer beeld ontstaat van de kansen en 
bedreigingen van bepaalde recruitment technologieën.  
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7. Advies 
In dit hoofdstuk wordt advies gegeven aan de hand van de conclusies van het onderzoek. Ook wordt 
uitgelegd waarom deze adviezen relevant zijn voor recruitment afdelingen binnen bedrijven en 
daarnaast zijn de adviezen geprioriteerd naar urgentie en belang. Er dient rekening gehouden te 
worden met het feit dat elk bedrijf verschillend is en onderstaand advies niet bij elk bedrijf 
toepasbaar is. Het belang van de adviezen kan overwogen worden door allereerst te kijken naar de 
hoeveelheid sollicitanten per vacature en de manier waarop deze gegenereerd worden. Hoewel het 
werkloosheidspercentage in Nederland is opgelopen door de coronacrisis, betekent dit voor 
bepaalde bedrijfstakken en/of functies dat er veel (extra) sollicitanten per vacature zijn bijgekomen, 
maar bij andere bedrijfstakken en/of functies hierin nauwelijks verschil is te merken.  

 
Uitdaging in grote toestroom sollicitanten tijdens de coronacrisis 
Juist tijdens de coronacrisis is het aan te raden te investeren in bots & voice indien het aantal 
sollicitanten per vacature is opgelopen. Wegens de coronacrisis is er een overschot aan 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt, waardoor er veel sollicitanten per vacature (kunnen) zijn. 
Uitdaging voor recruiters en talent acquisition specialisten hierin is om zo goed mogelijk te voorzien 
in de candidate experience, hoewel dit in sommige gevallen vrijwel onmogelijk lijkt wegens de grote 
aantallen sollicitanten per vacature. Kandidaten en werkzoekenden kunnen door middel van bots & 
voice met vragen terecht op de website van een bedrijf. Dit zorgt enerzijds voor bereikbaarheid van 
de organisatie en daarmee een verbeterde candidate experience en anderzijds zorgt dit ervoor dat 
de workload van recruiters en talent acquisition specialisten verlaagd wordt. Veel voorkomende 
vragen komen niet meer binnen via de mail, maar worden beantwoord aan de hand van een chatbot. 
Aan te raden is om in een goede chatbot te investeren. Het moet geen contactformulier zijn welke 
weinig bijdraagt aan zowel de candidate experience als het verlagen van de workload. Hier kan 
eventueel gesneden worden in budget dat uitgaat naar recruitmentmarketing & programmic job 
advertising of recruitmentsites, zodat het aantal sollicitanten per vacature al verminderd zou 
worden.  

 

Candidate experience bij e-onboarding en video recruitment 
De coronacrisis heeft van veel bedrijven gevraagd te werken met e-onboarding en video recruitment. 
Aan te raden is om bij beide technologieën goed oog te houden op de candidate experience omdat 
deze technologieën hier beiden slecht op hebben gescoord. Hier is het belangrijk in te leven in de 
kandidaat. Het is niet wenselijk om er vanuit te gaan dat een kandidaat bekend is met een bepaalde 
technologie. Waar mogelijk is het aan te raden hiernaar te vragen en tijd uit te trekken voor (extra) 
uitleg of bijvoorbeeld een testgesprek voor het officiële video sollicitatiegesprek plaatsvindt. Een 
testgesprek hoeft inhoudelijk weinig te betekenen en hoeft niet lang te duren. Hier gaat het 
voornamelijk voor de kandidaat om het begrijpen van een technologie of tool en het comfortabel 
worden met het gebruik ervan, zodat de kandidaat tijdens het officiële gesprek zoveel mogelijk 
overkomt zoals diegene dat voor ogen had.  

 
Het bewustzijn van discriminatie bij wervend personeel 
Om discriminatie tijdens het wervingsproces te voorkomen, dient niet alleen gekeken te worden naar 
tools en technologieën waarmee gewerkt wordt, maar ook naar het personeel dat werft. Niet 
iedereen is zich bewust van zijn/haar bias en het wegnemen van een bias is zo makkelijk nog niet. Er 
kan bijvoorbeeld een training ‘werven en selecteren zonder vooroordelen’ aan toegewijd worden 
van ongeveer € 1.500,- tot € 2.000,- per persoon, maar een recruitmentafdeling zou ook met zijn 
allen om tafel kunnen gaan zitten. Belangrijk is af te stemmen waar de organisatie voor staat en 
bewustzijn van medewerkers te creëren wat betreft de bias die ze zelf hebben. Om er vervolgens 
voor te zorgen dat de besproken informatie blijft hangen bij wervend personeel, is aan te raden 
gezamenlijk of individueel de structuur van sollicitatiegesprekken vast te leggen en deze te laten 
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controleren door één of meerdere medewerkers van de afdeling. Hierbij is het handig om neutrale, 
open vragen op te stellen en maatstaven vast te leggen die objectieve criteria hanteren. 

 

Het vinden en aantrekken van de juiste doelgroep  
Bij een investering in data & dashboards in combinatie met recruitmentmarketing & programmic job 
advertising weet je waar de doelgroep waar je naar zoekt zich bevindt, hoe deze getriggerd kan 
worden en wat de moeilijkheidsgraad is wat betreft het aantrekken van deze doelgroep. Ook maak je 
jezelf meer zichtbaar door vacatures online beter naar voren te laten komen en meer respons op 
vacatures te genereren. Op deze manier is sourcing & search minder aan de orde en zou dit de time 
to fill en cost per hire kunnen verlagen, evenals de kans op discriminatie bij kandidaten laten 
afnemen. Een investering in data & dashboards in combinatie met recruitmentmarketing & 
programmic job advertising is vooral aan te raden voor bedrijven die door de coronacrisis niet of 
nauwelijks méér sollicitanten per vacature hebben en eventueel zelfs moeite hebben met het vinden 
van geschikte kandidaten.  
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Bijlage I: Weergave van de arbeidsmarktontwikkelingen 
 

 

Figuur 1.1 
 

Figuur 1.2 
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 Figuur 1.3 
 

Figuur 1.4 
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Figuur 1.5 
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Bijlage II: De negentien meest gebruikte recruitment KPI’s 
 
 

 
Figuur 2.2 
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Bijlage III: Het model van Ryan & Derous (2019) 

 
Figuur 2.1 
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 Bijlage IV: The Recruitment Tech Landscape 2020 
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