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De war for talent woedt heviger dan ooit tevoren. Rekruteerders staan dus

voor een enorme uitdaging om vacatures in te vullen met geschikte

kandidaten. Om deze kandidaten te vinden, wordt het professionele

platform LinkedIn een onmisbaar wapen. De grote uitdaging bij het gebruik

van LinkedIn, is het bereiken van de juiste doelgroep.

Om hiermee te helpen, lijsten wij graag even op welke doelgroepen je

bereikt met de verschillende communicatiekanalen van LinkedIn. Na het

lezen van deze whitepaper, zal je weten waarom je de share-knop moet

loslaten en niet na de werkuren moet posten. Je zal een doelgerichte

strategie kunnen opstellen, zodat je  jouw vacatures snel kan invullen en

zodat je een sterk merk wordt op de arbeidsmarkt en de uitstraling van

een goede werkgever verkrijgt.
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DE ARBEIDSMARKT IN VLAANDEREN
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De verhouding tussen het aantal
werkzoekenden en het aantal in te vullen
vacatures gaat de laatste jaren een nieuwe
richting uit. Sinds 2017 zijn er, uitgezonderd
van het coronajaar 2020, steeds meer
openstaande vacatures in Vlaanderen.
Deze stijgende trend is ook dit jaar zichtbaar.
In 2021 werden er namelijk meer dan
350.000 vacatures geplaatst bij de VDAB.  

De cijfers over het aantal werkzoekenden
vertonen dan weer een duidelijke dalende
trend. Conclusie? Een stijgend aanbod en
een dalende vraag op de arbeidsmarkt.

Dit zorgt voor de zogenaamde 'war for
talent', waarbij bedrijven het steeds
moeilijker krijgen om geschikte kandidaten
te vinden.

70 % 90 %
van de Belgen tussen 20 en 64 jaar werkt. 

 De werkzaamheidsgraad in onze
buurlanden Nederland en Duitsland ligt

maar liefst 10% hoger. 

van de Belgische bedrijven beschouwt het
aanwerven van het juiste personeel momenteel als

hun grootste uitdaging.

Voor bepaalde bedrijven blijkt het nóg een tikkeltje moeilijker om geschikte kandidaten
aan te trekken, zo blijkt uit onderzoek van StatBel. 

Grote en middelgrote ondernemingen ondervinden meer moeilijkheden om posities in te
vullen in vergelijking met hun kleinere concurrenten. 

Ook in Vlaanderen blijkt het probleem groter dan in de andere gewesten, gezien 68% van
de openstaande vacatures uit het Vlaamse gewest komt, in vergelijking met 20,2% uit
Wallonië en 11,6% uit Brussel.  



VIND JE DOELGROEP OP LINKEDIN
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Als we kijken naar de leeftijd van de LinkedIn-
gebruikers, kunnen we 4 verschillende
groepen onderscheiden. 

De jongste werkkrachten, vaak studenten
tussen de 18 en 24 jaar, vertegenwoordigen
20.3% van alle LinkedIn-gebruikers. Genoeg
talent aanwezig dus. 

Als we dan verder kijken naar de grootste
groep, zien we een aandeel van 59.2% bij de
25-tot-34-jarigen. 35-tot-54-jarigen
vertegenwoordigen 17.6% van de LinkedIn-
gebruikers en 55-plussers een kleine 2.9%. 

Deze cijfers van Statista tonen aan dat zowat
alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd
worden op LinkedIn.

57 % +-30%
van de leden op LinkedIn zijn mannelijk 

t.o.v. 43% vrouwelijk
van de LinkedIn-gebruikers leeft

in stedelijke gebieden

Volgens Statbel zijn er 3 keer meer vacatures in grote en
middelgrote ondernemingen in vergelijking met kleine
ondernemingen. De vacaturegraad, dat zijn het aantal vacatures die
nog openstaan, blijft voor kleine ondernemingen (8,83%) echter hoger
dan voor grote en middelgrote ondernemingen (4,11%).



MAAK EEN VACATURE AAN EN
PLAATS DEZE OP LINKEDIN



01
Schrijf een vacaturetekst. Dit is de
tekst die alle informatie bevat voor
potentiële kandidaten.

02
Nu je een geweldige vacaturetekst
hebt geschreven, is het tijd om deze
op LinkedIn te posten.

03
Eens je vacature op LinkedIn staat,
kan je deze vacature ook omtoveren
tot een advertentie. 
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LinkedIn is het professionele sociale media
platform bij uitstek dat oorspronkelijk werd
opgericht om werkgevers en werkzoekenden
met elkaar in contact te brengen. 

Vandaag zitten zowat alle Belgische KMO's,
grote ondernemingen en professionals op
LinkedIn. Van zaakvoerder tot digital marketeer
en zoveel meer verspreid over tal van sectoren.
In 3 eenvoudige stappen kan jij jouw vacature
op LinkedIn plaatsen en ervoor zorgen dat jouw
vacature ingevuld wordt.

1: STEL JE VACATURE OP 
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Om op te vallen en herinnerd te worden via een vacaturetekst,
moet je het origineel aanpakken, maar mag je zeker de basics
niet achterwege laten.

Op de volgende pagina's overlopen we stap voor stap hoe jij
een wervende vacaturetekst kan schrijven en welke elementen
hierbij zeker niet mogen ontbreken. 

Tussen het historisch hoge aantal vacatureteksten, wil je er
natuurlijk uitspringen met een unieke en authentieke tekst.
Benieuwd hoe je dit kan doen? Wij hebben alvast 3 tips
waarmee je aan de slag kan gaan: 

1.1 MAAK JE VACATURETEKST

01
Druk jouw bedrijfsidentiteit uit in de vacaturetekst.
Zorg ervoor dat potentiële kandidaten meteen een
goed beeld krijgen van het bedrijf door de copy van
de tekst af te stemmen op de waarden, missie en
visie van de onderneming. 

02

03
Wees origineel. Zoek je bijvoorbeeld een kandidaat
die tegen de stroom in durft te zwemmen?
Formuleer dit dan niet zo, maar zoek een eigen,
onderscheidende manier.

3  TIPS OM JOUW VACATURETEKST UNIEK TE MAKEN 

Voeg een vleugje humor toe. Tover meteen een
glimlach op het gezicht van jouw nieuwe
medewerker! Kleine grapjes, woordspelingen of
metaforen zijn bijvoorbeeld een leuke manier om
dit te doen. Pas deze tip enkel toe indien humor
overeenstemt met jouw bedrijfsidentiteit.



Wat doet het bedrijf? 
Wat zijn de missie, visie en waarden? 
Hoelang bestaat de organisatie al? 
Hoe groot is het bedrijf? 
Wat betekenen medewerkers binnen het
bedrijf? 

Inhoud

Tip 

Richt je bij het schrijven van deze tekst tot
potentiële kandidaten. Deze tekst verschilt dus
van de manier waarop je je bedrijf voorstelt aan
klanten. Wanneer je naar een kandidaat
communiceert, is het belangrijk om de
bedrijfsidentiteit goed in kaart te brengen. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat 65% van de
kandidaten zich het meest verbonden voelt met
bedrijven wiens missie en visie past bij de
waarden waar zij in geloven.  

Wat is de bestaansreden van de functie? 
Welk doel vervult deze functie? 
Wat zou er misgaan als deze functie er niet
zou zijn? 
Hoe ziet een gemiddelde werkdag of
werkweek er binnen deze functie uit? 
Welke concrete taken zal de kandidaat
moeten uitvoeren? 

Inhoud

Tip 

Start de functiebeschrijving met een korte,
inleidende paragraaf waarin je het hoofddoel
van de functie beschrijft. Concretiseer dit
vervolgens door te vertellen wat deze persoon
zal doen, hoe de dagen er zullen uitzien en voor
welke projecten hij/zij verantwoordelijk zal zijn. 
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BIJ HET OPMAKEN VAN EEN VACATURETEKST  MOETEN VOLGENDE ONDERDELEN
ZEKER AAN BOD KOMEN:

1 BESCHRIJVING VAN DE 
ORGANISATIE

2 FUNCTIEBESCHRIJVING
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Kennis. Beperk je hierbij niet tot een
bepaalde opleiding. Een specifiek diploma
op zak hebben is niet altijd een must, gezien
kennis ook op andere manieren vergaard
kan worden. 
Soft skills: persoonlijkheid, gedrag en
competenties.
De waarden en bedrijfscultuur die
aansluiten bij de persoonlijkheid van de
kandidaat. 

Probeer in jouw taalgebruik te verschillen
van andere vacatureteksten. Zo kan je “jouw
profiel” of “de vereisten” eenvoudig
vervangen door “dit vind je leuk om te doen”
of “je herkent je in volgende punten”. 
Maak de beschrijving van skills ook zo
concreet mogelijk. “Jouw dag is helemaal
goed wanneer je een excel-file tot in de
puntjes kan optimaliseren” is bijvoorbeeld
een stuk tastbaarder dan “Je bent een
administratieve duizendpoot”. 

Inhoud

Tips 

Tip 

Focus hierbij op wat jou als bedrijf uniek maakt.
Maak je bijvoorbeeld jaarlijks een leuke
personeelsreis? Heeft jouw kantoor een
prachtig zicht op de stad? Of zet jouw bedrijf
écht in op duurzaamheid? Dan kunnen deze
zaken jouw vacature doen opvallen! 

3 BESCHRIJVING VAN HET 
GEZOCHTE PROFIEL

4 BESCHRIJF WAT JIJ ALS BEDRIJF TE  
BIEDEN HEBT

Voeg hier ook een contactpersoon aan toe,
met daarbij een foto en het e-mailadres van
de recruiter. Dit komt namelijk persoonlijker
over. 
Maak de sollicitatieprocedure niet té
ingewikkeld. Niemand wordt warm van het
idee om 10 verschillende formulieren te
moeten invullen. 

Tips 

5 HOE KANDIDATEN KUNNEN
SOLLICITEREN VOOR DE ROL



1.2  JE VACATURE OP LINKEDIN
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Tot op de dag van vandaag blijkt het vinden van
een job nog steeds één van de voornaamste
redenen waarom mensen een LinkedIn-account
hebben. Daarom is het dan ook een must om
jouw vacature op LinkedIn te plaatsen.  

Alle actieve vacatures die op LinkedIn zijn
geplaatst, kan je zien onder het tabblad
'vacatures'. Om ook jouw vacature hier een
plekje te geven, bekijk je best even onze gids
vanaf pagina 32. Hier leggen we stap voor stap
uit hoe je een gratis vacature op LinkedIn kan
plaatsen via je eigen profiel of via je
bedrijfspagina.

ze actief scrollen door de vacaturedatabank
ze zoektermen ingeven die aansluiten bij
jouw vacature  

LinkedIn geeft je de mogelijkheid om één gratis
vacature per keer online te plaatsen. Eens je
vacature op LinkedIn geplaatst is, zullen
werkzoekenden deze tussen de andere
vacatures zien verschijnen wanneer: 

Als plaatser van de vacature, kan jij de
sollicitanten vervolgens eenvoudig filteren en
beheren. 

Let op: gratis vacatureplaatsingen worden na
verloop van tijd minder zichtbaar in het
overzicht en bij de zoekresultaten.

WAT HOUDT EEN GRATIS VACATURE
EXACT IN?

We helpen je graag op weg met onze
gids: 'plaats een vacature op LinkedIn' die

je kan vinden in de bijlage.



1.3 JE GRATIS VACATURE PROMOTEN
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Je kan er ook voor kiezen om
advertentiebudget toe te voegen aan jouw
gratis vacature. Zo promoot  je de vacature en
kan je meer relevante kandidaten bereiken. 

Hierdoor behoud je dezelfde functionaliteiten
als bij een gratis vacature, alleen krijg je er nog
talloze extra's bij. Zo zal je niet zomaar tussen
de zoekresultaten verschijnen, maar zal je
vacature bovenaan weergegeven worden en
het label 'gepromoot' verkrijgen. Ook bij de
aanbevolen vacatures zal je, omwille van het
toegevoegde budget, een prominentere plek
verwerven.

Maar wat is nu echt het enorme voordeel aan
het promoten van je vacature? 

Gekwalificeerde kandidaten, die voldoen aan de
vereisten van jouw vacature, krijgen via een
mobiele melding een aanmoediging om te
solliciteren voor jouw vacature. 

Eens er een gekwalificeerde kandidaat
gesolliciteerd heeft voor jouw openstaande
functie, ontvang je hier een melding over. Op
deze manier blijf je telkens up-to-date in de
zoektocht naar jouw droomkandidaat.

LEUKE EXTRA: VIDEO INTRODUCTIES

In de virtuele omgeving van vandaag, waar het
grootste deel van het sollicitatieproces online
verloopt, is het van essentieel belang om de
sollicitant zo snel mogelijk te leren kennen.

Maar liefst 92% van de rekruteerders geeft aan
dat soft skills minstens even belangrijk of
belangrijker zijn dan hard skills. Met de LinkedIn
Intro functie kan je nu de soft skills van de
kandidaat evalueren voor het eerste live
interview.

Met Video Intro kan je, zodra je sollicitaties
ontvangt voor een vacature, de meest
gekwalificeerde kandidaten uitnodigen om
maximaal twee vragen te beantwoorden uit een
lijst met opties, waaronder vragen als "Vertel
eens wat over jezelf", "Wat is je sterkste punt?"
en "Beschrijf je meest uitdagende project". 



BEREIK JE DOELGROEP MET
ADVERTENTIES OP LINKEDIN
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2: ADVERTEREN  OP LINKEDIN

Met jouw gratis en betalende vacature, bereik je
de werkzoekenden op LinkedIn. De organische
content vanuit je bedrijfspagina en de
persoonlijke profielen van je werknemers,
bereiken vervolgens jullie volgers en persoonlijk
netwerk. 

En het bereiken van mensen die niet actief op
zoek zijn naar een job en die zich niet binnen je
netwerk bevinden, die kan je bereiken door te
gaan adverteren op creatieve content. 

Nu je een unieke vacaturetekst hebt, je gratis vacature op LinkedIn staat en je weet hoe je deze kan
promoten, gaan we aan de slag met adverteren op LinkedIn. Hiermee kan je heel doelgericht een
specifieke doelgroep bereiken met content rond je vacature. Voor je aan de slag gaat met
adverteren op LinkedIn, geven we je graag enkele redenen waarom dit de sleutel tot succes is. 

01 Je bereikt een andere doelgroep 

Wanneer je een advertentie opstelt, heb je op
LinkedIn keuze uit meer dan 200 targeting-
opties. Zo kan je bijvoorbeeld targeten op
functietitel, aantal jaren ervaring, diploma’s,
skills, locaties, en veel meer. Bepaal het profiel
van jouw ideale kandidaat en stel de targeting
van je advertentie hierop af. 

02 Zeer gerichte targeting-opties 

LINKEDIN ADS BIEDT MEER
DAN 200 TARGETING OPTIES
OM JOUW IDEALE KANDIDAAT
TE BEREIKEN. 

We helpen je graag op weg met onze
gids: 'plaats een advertentie op LinkedIn'

die je kan vinden in de bijlage.
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Omdat jouw content ads tussen de organische
berichten in de newsfeed komen te staan,
voelen deze niet aan als advertenties. Hierdoor
kunnen LinkedIn-gebruikers op dezelfde manier
met jouw gesponsorde content interactie
vertonen als met de andere content die ze zien.  

03
Onopvallende manier van

adverteren 

Het inzetten van creatieve content (en hierop
adverteren) is een uitgelezen kans om jouw
bedrijfsidentiteit naar buiten te brengen. Zo kan
je potentiële kandidaten meteen kennis laten
maken met jouw bedrijfscultuur, waarden,
enzovoort.  

En communiceren over deze bedrijfscultuur is
erg belangrijk, gezien uit onderzoek blijkt dat
49% van de Belgische kandidaten de
bedijfscultuur cruciaal vindt bij het zoeken naar
een job. 

04
Extra kans om je bedrijfsidentiteit

naar buiten te brengen 

VOOR 49% VAN DE BELGISCHE  
KANDIDATEN IS DE
BEDRIJFSCULTUUR CRUCIAAL
BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN JOB 



AAN DE SLAG MET CONTENT
MARKETING OP LINKEDIN



3: CREATIEVE CONTENT ROND JE
VACATURE
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Het plaatsen van een vacaturetekst op LinkedIn
is zeker en vast een goed begin. Maar om jouw
zoektocht naar nieuwe collega’s een niveau
hoger te tillen, raden wij echter aan om ook in te
zetten op creatieve content marketing. Dit
zowel via je bedrijfspagina als via de
persoonlijke profielen van medewerkers.

Creatief met woorden aan de slag gaan

Creatieve visuele uitwerkingen

Werken met met beeld- of videomateriaal

Veel bedrijven toveren de LinkedIn-vacature
ook om tot een post op de bedrijfspagina, om
medewerkers en andere volgers meteen op de
hoogte te brengen. De intentie achter zulke
posts is ongetwijfeld leuk, maar helaas vallen
zulke posts omwille van hun saaie look niet echt
op, met weinig resultaten tot gevolg. 

Er zijn verschillende manieren waarop jij ervoor
kan zorgen dat jouw posts wel opvallen en zo
ook een groter bereik zullen hebben:

DOOR HET SERIEUZE IMAGO
VAN LINKEDIN, KAN JE NOG
MEER OPVALLEN DOOR
CREATIEVE CONTENT
MARKETING

Hoe ga je creatief aan de slag? 

Deze visuele ondersteuning in de
zoektocht naar de juiste
kandidaat is de wereld
rondgegaan. De combinatie van
authenticiteit met een grote
portie humor is goud waard. 

Wat hier wel nog ontbreekt? Het
logo van de klant. Indien hun logo
werd vermeld, was dit (naast het
aantrekken van kandidaten) ook
een heuse marketingstunt
geweest.



COOLBLUE

LINKEDIN
De branding van je bedrijf zorgt voor
herkenning binnen content
marketing. Zo ging LinkedIn creatief
aan de slag om hun logo heel
centraal in beeld te brengen.

Een eenvoudig beeld dat heel wat
vragen teweeg brengt: Wie heeft dit
gemaakt? Wat valt er te vieren? Was
het lekker? Kan ik die taart krijgen? ...

Moesten wij dit tegenkomen op onze
LinkedIn-feed, zouden we alvast
klikken op de bijdrage uit pure
nieuwsgierigheid. Een enorm sterke
boodschap op een heel authentieke
en simplistische manier. Zo zie je
maar dat content marketing niet altijd
heel duur of tijdrovend hoeft te zijn.

Bij CoolBlue, een online webshop, zetten ze
hun werknemers overal in. Zij spelen
namelijk verschillende cruciale rollen binnen
de marketingactiviteiten van het bedrijf. 

Zo brengen ze commerciële boodschappen
op een heel persoonlijke wijze, wat
sympathie en vertrouwen creëert. Deze
elementen doen uitstralen dat CoolBlue een
fijne werkgever is. Wat denk jij van deze
statistieken en glimlachen, sterk signaal, niet?
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MCDONALDS

APPLE
De dag van vandaag is inclusiviteit
enorm belangrijk. Persoonlijke
ontwikkeling en vrijheid zijn de laatste
jaren aan een enorme opmars bezig
en dat merk je ook op de werkvloer.
Het is belangrijk dat iedereen zich hier
thuis kan voelen.

Apple legt met deze campagne de
nadruk op het feit dat je helemaal
jezelf kan zijn als je bij hen werkt. Een
heel belangrijk signaal naar iedereen
en vooral naar bepaalde groepen die
dat gevoel niet overal hebben. Het
bekende logo in originele jasjes
steken geeft deze campagne een
creatieve touch die ook aansluit bij
de achterliggende boodschap. 

Bij McDonald's investeren ze al jaren enorm in hun
(employer) branding. Talloze marketingcampagnes zijn
wereldwijd rondgegaan omwille van hun originaliteit
en duidelijke boodschap.

Ook voor het vinden van nieuwe werknemers zet
McDonald's vaak creatieve campagnes op. Deze
campagne is gericht op studenten. Er wordt benadrukt
dat een eerste werkervaring hebben niet belangrijk is,
wat bij vele jobs wel een vereiste is. McDonald's voegt
er een vleugje humor aan toe door een ludieke
beginnersfout af te beelden. Had jij de fout al gezien?

19/45



ZET JE MEDEWERKERS IN 
ALS AMBASSADEURS



21/45

Bedrijven met een positieve employer brand
ontvangen tot dubbel zoveel sollicitaties in
vergelijking met organisaties die een
negatieve employer brand hebben.

75% van de kandidaten doet research naar
de employer branding alvorens te
solliciteren.

Personen die worden aangenomen door
een bedrijf met een positieve employer
brand, zullen het bedrijf 40% minder vaak
verlaten binnen de 6 maanden na
aanwerving.

Employer branding wordt vaak over het hoofd
gezien. Toch is het belangrijk om hierop in te
zetten omwille van volgende redenen:

Het plaatsen van een vacature op LinkedIn
volstaat anno 2022 niet meer om geschikte
kandidaten aan te trekken. Inzetten op
employer branding is vandaag de dag the way
to go!  

4: AAN DE SLAG MET EMPLOYER
BRANDING

4.1 WAT IS EMPLOYER BRANDING?

Een employer brand beschrijft welke kijk
mensen op jouw organisatie als werkgever
hebben. Deze visie wordt gecreëerd door de
bedrijfscommunicatie, alsook door de
communicatie van vroegere en huidige
werknemers. 

Wanneer potentiële kandidaten jouw vacature
te zien krijgen, hebben zij omwille van je
employer brand al een bepaald idee over hoe
het is om voor jouw bedrijf te werken. 

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

BRANDING



ONGEVEER 70% VAN DE VOLGERS

VAN JE BEDRIJFSPAGINA HEEFT

INTERESSE IN JE BEDRIJF ALS

WERKGEVER.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de volgers
van je LinkedIn-bedrijfspagina
geïnteresseerd is om voor je bedrijf te
werken. Entertainende content delen via de
bedrijfspagina die de sfeer op de werkvloer
weergeeft, is dus een goede manier om
jouw volgers aan te sporen om ook effectief
te solliciteren voor openstaande posities. 
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Benieuwd welk soort profielen jouw
bedrijfspagina aantrekt? Raadpleeg dan de
statistieken van je bedrijfspagina om te
ontdekken in welke regio jouw volgers
wonen, in welke sector ze momenteel
werkzaam zijn, wat hun huidige jobfunctie is
en veel meer!  



4.2 EMPLOYEE ADVOCACY
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Bij het zien van een vacature, zal één op de vier
kandidaten meteen op zoek gaan naar de
persoonlijke profielen van de medewerkers van
het bedrijf. Wanneer deze profielen een positief
beeld scheppen over de organisatie, vergroot
dit de kans dat de kandidaat later solliciteert.
Kandidaten geven namelijk aan dat ze drie keer
meer vertrouwen hebben in de content van
werknemers in vergelijking met de posts vanuit
de bedrijfspagina. 

Wanneer je medewerkers inzet als
ambassadeurs door middel van employee
advocacy en zij jouw bedrijfspagina taggen in
hun LinkedIn-posts, vergroot je ook meteen het
bezoekersaantal van je bedrijfspagina. Zorg er
dus zeker voor dat je bedrijfspagina op punt
staat voor je aan de slag gaat met Employee
Advocacy.

Ook op de bedrijfspagina zelf kan je aan de slag
gaan met employee advocacy door je
werknemers centraal te plaatsen in de
content. Dit kan je doen door leuke foto's of
sfeerbeelden te posten, werknemers aan het
woord te laten, attenties te delen, enzovoort.

Om je op weg te helpen met Employee
Advocacy, hebben wij 7 concrete tips
samengesteld. Benieuwd? Je ontdekt ze op de
volgende pagina.

EEN KWART VAN DE

SOLLICITANTEN ZOEKT

MEDEWERKERS VAN HET

BEDRIJF OP VIA LINKEDIN.
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Hoeveel mensen bereikt de
employee advocacy content
van je medewerkers?

Deze grafiek geeft het
gemiddeld aantal connecties
van een persoonlijk LinkedIn-
profiel weer.  

We zien twee duidelijke pieken
van respectievelijk 28% met 0-
300 connecties en 27% met
500-999 connecties.

Elke werknemer heeft dus een
bepaald persoonlijk netwerk
dat potentieel bereikt kan
worden via employer branding
en employee advocacy.

Gemiddeld aantal connecties per gebruiker
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7 TIPS ROND EMPLOYEE ADVOCACY

01
Start vanuit een doordachte strategie. Ga na
waarover je wil posten en creëer een goed
evenwicht tussen verschillende soorten posts.

02
Zorg voor up-to-date profielen van je werknemers.
Als bedrijf kan je hen ondersteunen met
beeldmateriaal, onderschrijvingen en
aanbevelingen.

03
Breng medewerkers op de hoogte van de brand
identity. Zo kunnen zij deze lijn ook via hun
persoonlijke profielen doortrekken.

04
Neem persoonlijke profielen mee op in de content
planning. Zo worden je werknemers echte thought
leaders die als experts aangezien worden.

05
Leid je medewerkers op via training. Hierna weten
zij hoe LinkedIn werkt, waarvoor het kan dienen en
hoe zij het kanaal professioneel kunnen inzetten.

06
Help bij het aanleveren van content. Ondersteun
medewerkers door samen met hen content te
creëren voor hun persoonlijke profielen. 

07
Hecht belang aan authenticiteit. Geef
medewerkers daarom de kans om een eigen
toets toe te voegen aan hun posts. 



= CRACKING
THE

LINKEDIN
RECRUITMENT

CODE
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5: CONCLUSIE

01
Post gratis je vacature op LinkedIn
en promoot deze eventueel om
meer mensen te bereiken. 

02
Adverteer met je creatieve content
en bereik aanzienlijk meer mensen
uit jouw doelgroep.

03
Creëer creatieve content rond je
vacature door aan de slag te gaan
met content marketing.

04
Zet je eigen medewerkers in als
ambassadeurs door in te zetten op
employer branding en employee
advocacy.

DE 4 STAPPEN OM DE RECRUITMENT CODE TE KRAKEN

gebruik maakt van verschillende communicatie-uitingen (advertenties, posts vanuit de

bedrijfspagina, posts vanuit persoonlijke profielen, etc.). Door deze elementen te combineren,

bereik je namelijk voldoende potentiële kandidaten. The magic zit dus in the mix! 

rekening houdt met de doelgroepen die je kan bereiken via de verschillende

communicatiekanalen.

tegen de stroom in durft te zwemmen, om op een creatieve en authentieke wijze talent aan  te

trekken.

steeds vertrekt vanuit jouw bedrijfsidentiteit, zodat kandidaten meteen kennismaken met jouw

‘why’.

jouw huidige medewerkers inzet, zij zijn namelijk de beste ambassadeurs.

De war for talent zal de komende tijd een gigantische uitdaging blijven vormen, maar met het

toepassen van de tips en tricks uit deze whitepaper zal deze al een stuk minder onoverwinnelijk zijn

voor jou. 

Wij hopen dat je bij jouw volgende zoektocht naar een geschikte kandidaat: 

En last but not least: volg bij de zoektocht naar personeel steeds volgende vier stappen: 
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ONS TRAININGSTRAJECT
Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp om steeds de juiste talenten aan te trekken voor jouw

organisatie? Dan kondigen wij graag ons trainingstraject omtrent deze recruitment hack aan. In dit

specifieke traject doorlopen we alle stappen om ervoor te zorgen dat jij sneller je droomkandidaat kan

vinden. Ontdek hier hoe ons trainingstraject eruitziet: 

Sessie 1: Personal Branding en netwerken voor HR (2u)

We gaan in deze eerste sessie aan de slag met jouw persoonlijk profiel. Ontdek

snelle upgrades om jouw persoonlijk profiel eruit te laten springen. Nadat jouw

profiel een make-over heeft gekregen, is het tijd om jouw netwerk kwalitatief uit te

breiden. 
Sessie 2: Zet jezelf en je medewerkers in als ambassadeur (1u)

Hoe kan je over jouw bedrijfscultuur communiceren en hoe kan je werknemers

betrekken via employer branding en employee advocacy? Naast het antwoord op

deze vragen, bekijken we ook hoe je jouw online visibiliteit kan versterken door

middel van impactvolle content en krachtige bijdragen.

Sessie 3: Maak een wervende vacaturetekst (1u)

Hoe schrijf je een wervende en aantrekkelijke vacaturetekst? Hoe kan je potentiële

kandidaten hun aandacht trekken en hen warm maken om bij jouw organisatie te

solliciteren? We leren je hoe je gebruik kan maken van storytelling om jouw

organisatie voor te stellen en de functie toe te lichten. 

Sessie 4: Jouw vacature op LinkedIn (1u)

In deze laatste sessie leer je op welke manieren je jouw vacature op LinkedIn kan

plaatsen. Vervolgens geven we je tips om inspirerende content te maken om jouw

vacature in de kijker te zetten. Wil je graag een specifieke doelgroep bereiken met

jouw vacature? Dan leren we je graag de basics van adverteren op LinkedIn.  

01

02

03

04

Heb je vragen over het trainingstraject of ben je benieuwd hoe
wij jou kunnen ondersteunen bij het vinden van je
droomkandidaat? Aarzel dan zeker niet om contact op te
nemen. Via een kennismakingsgesprek kijken we samen naar de
juiste oplossing voor jouw noden.



WINGER ACADEMY
De LinkedIn-experten van Winger Academy helpen
ondernemers mee bouwen aan duurzame en hybride
Sales, HR en Marketing organisaties. Hierbij richten ze zich
op drie pijlers, waarbij het medium LinkedIn steeds
centraal staat.
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01 Winger Learning

Via onze LinkedIn-trainingstrajecten reiken wij onze
deelnemers stap voor stap future proof skills aan zodat zij
kunnen inzetten op de digitale mogelijkheden die
LinkedIn biedt binnen de gebieden van personal
branding, corporate branding, sales, marketing en
rekrutering. Hierbij focussen wij ons op hybride
trainingstrajecten, waarbij korte fysieke en video
trainingen gecombineerd worden. Winger Academy
organiseert zowel open trainingen als in-house
gepersonaliseerde trainingen op maat van jouw bedrijf. 

02 Winger Consultancy

Wij bieden bedrijven ook strategische ondersteuning aan
binnen onze expertisegebieden. Via coaching op maat
helpen wij jouw bedrijfsidentiteit bepalen, een
toekomstgericht en strategisch sales & HR plan opstellen
en een content strategie samenstellen. Hierbij zijn onze
experten steeds jouw klankbord die klaarstaan voor elke
vraag. 

03 Winger Services

De plannen en strategieën die we opstellen binnen ons
Consultancy-luik, voeren wij ook graag voor jou uit. Bij
Winger Academy kan je je ook als bedrijf laten
ondersteunen dankzij verschillende van onze diensten.
Enkele voorbeelden hiervan zijn het beheren van
persoonlijke profielen en bedrijfspagina’s via LinkedIn,
community building, content management en advertising.
Meer info? Neem gerust contact op.
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WIE ZIJN WIJ?

Valerie Deweirdt
HR Consultant

valerie@wingeracademy.be

Tom Baeten
LinkedIn Expert

tom@wingeracademy.be

Bianca Ginis
Copywriter

bianca@wingeracademy.be

Kyle Vanlerberghe
Design

kyle@wingeracademy.be

HEB JE NOG VRAGEN?

CONTACTEER ONS GERUST,

WIJ HELPEN JE GRAAG

VERDER.



GA ZELF AAN 
DE SLAG!
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Heb jij een vacature en wil je deze op LinkedIn
plaatsen? Volg deze gids en in een paar
minuten staat jouw vacature online op het
grootste professionele platform in de wereld.
Klinkt goed, niet? 

WE HELPEN JE GRAAG OP WEG MET 
ENKELE GIDSEN:

GIDS 1: PLAATS EEN VACATURE

Wil jij een specifieke doelgroep bereiken met je
vacature? Ga aan de slag met advertenties en
volg ons stappenplan om een heuse
campagne op te zetten om jouw volgende
werknemer(s) te vinden. 

GIDS 2: START EEN ADVERTENTIE

Ga je zelf aan de slag gaan met je persoonlijk
profiel of dat van je werknemers? Ontdek hier
enkele snelle updates om jouw profiel te laten
opvallen en zo de eerste stappen te zetten
richting employer branding.

BONUS: UPDATE JE PROFIEL



GIDS 1
PLAATS EEN VACATURE
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A: VIA JE HOMEPAGE
Begin bovenaan je zoekbalk. Hier zie je aan de rechterkant de knop 'Werk' staan. Klik hierop en volg
onderstaande  het stappenplan.

Meer weten wat er hierna te wachten staat? Op
pagina 37 vind je de volgende stappen.
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B: VIA JE PERSOONLIJK PROFIEL
Klik op je profielfoto en beland zo op je persoonlijk profiel. Onder de knop 'beschikbaar' heb je de kans
om aan te duiden dat u op zoek bent naar nieuwe medewerkers en een vacature wilt plaatsen.
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C: VIA DE VACATUREBANK
Begin bovenaan je zoekbalk. Hier zie je centraal het tablad 'Vacatures'. Klik hierop en volg
onderstaande  het stappenplan.

Meer weten wat er hierna te wachten staat? Op
pagina 37 vind je de volgende stappen.
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D: VIA JE BEDRIJFSPAGINA
Ga naar je bedrijfspagina op LinkedIn. Indien je beheerder bent zie je rechtsboven 'Tools voor
beheerders'. Klik hierop en ga aan de slag met je vacature.

Meer weten wat er hierna te
wachten staat? Op pagina 37
vind je de volgende stappen.
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1: VACATUREDETAILS

2: OPTIES VOOR SOLLICITANTEN

Functiebeschrijving
Gebruik je creatieve vacaturetekst en geef
hier een duidelijke beschrijving van de
functie, je bedrijf en verkoop jezelf
. 
Vaardigheden
Selecteer maximaal 10 vaardigheden toe die
als trefwoorden dienen. Hierdoor kan de
juiste kandidaat de vacature sneller vinden.

Sollicitaties ontvangen
Kies of je sollicitaties wilt ontvangen via mail
of je de kandidaat via je website wilt laten
solliciteren.

Screeningsvragen
Heb je zelf enkele duidelijke voorwaarden
voor een sollicitant? Voeg deze dan
eenvoudig toe via de screeningsvragen.
LinkedIn raad aan 3 of meer vragen toe te
voegen om je de sollicitaties zo kwalitatief
mogelijk te laten verlopen.

Kwalificatie-instelling
Hier kan je de afwijzingen eruit filteren en
een boodschap doorsturen naar sollicitanten
die niet voldoen aan de vereiste
kwallificaties.

Klaar? Bekijk het voorbeeld en plaats je
vacature op LinkedIn!

VUL JE VACATURE IN



GIDS 2
START EEN ADVERTENTIE



Na het plaatsen van je vacature en het gebruiken van content marketing kan je ook aan de slag gaan
met advertenties. Deze gids begeleid je doorheen het advertentieproces. 

Begin bovenaan je zoekbalk. Hier zie je aan de rechterkant de knop 'Werk' staan. Klik hierop en volg
onderstaande het stappenplan.
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GIDS 2: START EEN ADVERTENTIE

LinkedIn Campaign Manager
Om te adverteren op LinkedIn moet je een
account aanmaken op LinkedIn Campaign
Manager. 

Campagnegroep
Na het aanmaken van je
account kan je aan de slag
met een campagnegroep aan
te maken voor deze
specifieke campagne.



Stap 1: Doelstelling selecteren
Eens je campagnegroep is ingesteld ga je aan de slag met je campagne. Hier begin je als eerste met
het bepalen van je doelstelling. LinkedIn heeft hier enkele keuzes die je advertentie beter kunnen
ondersteunen. Voor recruitment zien we bijvoorbeeld de opties 'sollicitanten' en websiteconversies
die beiden kunnen leiden tot meer sollicitaties voor de vacature.
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Stap 2: Doelgroep bepalen
Bij het kiezen van je doelgroep
kan je filters instellen op vlak
van profieltaal en locatie alsook
veel specifieker op functietitel
en vaardigheden. Ook het
senioriteitsniveau is een filter
die kan helpen bij het targetten
van de juiste doelgroep. Eens
je aan de slag gaat met de
filters, geeft LinkedIn je een
overzicht van de voorspelling
van je doelgroep en de totale
kosten



Stap 3: Formaat bepalen
Nu je doelgroep bepaald is kan je kiezen welk
formaat je advertentie gaat zijn. Zo zijn er
verschillende opties voor te adverteren rond
vacatures. 
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Stap 5: Advertentie instellen
Naargelang je keuze zal je bij stap 5 verschillende opties hebben om je
advertentie in te stellen. Zo zal je meer informatie kunnen geven over je
vacature, een tekst toevoegen en ook werken met visuele ondersteuning
wanneer je kiest voor een advertentie met een afbeelding. 

Stap 4: Budget bepalen
Bij het bepalen van het budget kan je kiezen voor
een dagbudget, een totaalbudget of de
combinatie van beide. Bij het bepalen van het
budget moet je ook rekening houden met de
duur van je campagne. Zo kan je een begindatum
kiezen maar ook werken met een einddatum.

Stap 6: Advertentie lanceren
Eens je klaar bent met alle instellingen, kan je je vacature lanceren en ben je
klaar om je doelgroep te bereiken. 



BONUS
UPDATE JE PROFIEL
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BONUS: UPDATE JE PROFIEL

Voeg een achtergrondfoto toe
die past bij jezelf/je job.

Voeg een professionele
profielfoto toe + een
gepersonaliseerd
bericht als cover story.

Voeg een beschrijving
toe waardoor bezoekers
weten waar jij hen mee
kan helpen. 

Voeg je persoonlijke
contactgegevens toe.

Door je aangeboden services
laat je bezoekers weten welke
diensten jij aanbied.

Met je persoonlijk profiel laat je een bepaalde indruk na. Zorg er dus voor dat de bezoeker van je
profiel direct aangetrokken wordt tot jouw profiel en interesse heeft om verder te lezen. Met deze
eenvoudige instellingen kan je snel zorgen voor een goede eerste indruk.

EXTRA TIPS:

01
Schrijf in je infoveld een 'personal
pitch' waarin de bezoeker jou en je
bedrijf leren kennen.

02
Voeg je opleidingen en ervaringen
toe en maak deze compleet met
een beschrijving en weblinks.

03
Zorg voor onderschrijvingen en
aanbevelingen. Deze creëren extra
vertrouwen bij je profielbezoekers.

04
Maak je profiel beschikbaar in de
talen die je beheerd als je in een
internationale context werkt.



BRONNEN  
Data
https://www.vdab.be/trends

https://99firms.com/blog/linkedin-statistics/#gref

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/vacatures-op-de-arbeidsmarkt

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-en-
werkloosheid

https://www.statista.com/statistics/273505/global-linkedin-age-group/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/business/talent/blog/product-tips/linkedin-video-intro

Voorbeelden
Coolblue
https://jaarboek.coolblue.nl/en-2020/coolblue-as-an-employer/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/posts/linkedin_thankful-activity-6869650882192019456-Dpm9

McDonalds
https://themarketingbirds.com/mcmistakes-students-wanted-no-experience-needed/

Apple
https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2020/01/apples-new-jobs-ad-campaign-
borrows-from-the-spirit-of-the-iconic-think-different-campaign.html
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