


Voor iedere organisatie zijn de medewerkers het grootste kapitaal, het aantrekken 
en het behouden van talent is dus van groot belang. De arbeidsmarkt verandert 

continu, zoals de maatschappij in een enorm tempo verandert. Voor veel organisa-
ties is dan ook het vraagstuk of het recruitmentproces voldoende is afgestemd op 
deze veranderende wereld. Hoe, met welke effort en tegen welke kosten kan een 

organisatie een hire maken is dan ook een interessant vraagstuk.



Waarom HIRE5

Gewoon
Wij zijn gewoon 

maar onze oplos-
singen natuurlijk 

niet. We laten zien 
wat de kracht is 

van onze aanpak. 
Gewoon omdat het 

werkt!

Slim

Wij zijn slim en 
maken gebruik van 
data en intelligente 

tools. Vanuit re-
cruitmentdata ver-
beteren we continu 

de performance.

Transparant

Wij zijn transparant 
in onze aanpak. We 

geven vanuit een 
voor u samenge-
steld dashboard 

inzicht in de gehele 
candidate journey 
en de resultaten.

Snel

Wij zijn snel en 
gaan direct aan 
de slag. Zo staat 
een jobmarketng 
campagne binnen 

2 dagen online.

Verleidelijk

Wij zijn verleidelijk 
in onze aanpak en 
verbinden op deze 

manier het juiste 
talent aan organisa-
ties. We gaan door 

tot aan de HIRE!

Waarom HIRE5?
HIRE5 heeft een aanpak ontwikkeld om het recruitmentprocess slimmer, 
sneller en transparanter in te richten. Uiteindelijk met als doel om de 
beste hire te realiseren tegenover de laagste kosten!.



Werkwijze
Talent is overal. Het aantrekken van het juiste  
talent voor organisaties is waar het om gaat.

Voordelen

• Werven vanuit het eigen werkgeversmerk • Duurzame oplossing

• Schaalbare oplossing • Efficiënte inrichting van eigen aannameproces

Voor het aantrekken van talent dient een passende Recruitment 
Marketing strategie te worden ontwikkeld.

HIRE5 heeft een model ontwikkeld welke bestaat uit vijf verschil-
lende fases die het volledige recruitmentproces beslaan. Elke 
fase is essentieel en onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Het 
proces begint bij verkennen van de doelgroep, arbeidsmarkt 
en processen en eindigt bij het verbinden van talent aan jouw 
organisatie. Door het optimaal inrichten van de fases ontstaat er 
een efficient, transparant en kostenbesparend 

recruitmentprocess. De oplossingen van HIRE5 kunnen los, 
gecombineerd of als integrale aanpak worden ingezet. De op-
lossingen van HIRE5 kunnen los, gecombineerd of als integrale 
aanpak worden ingezet. De arbeidsmarkt verandert continu, 
het neerzetten van een recruitmentproces is daarom geen 
eenmalige positionering maar een continuproces. HIRE5 biedt 
altijd maatwerk en is gericht op een duurzame aanpak om het 
recruitmentproces te verbeteren. Daarnaast is onze aanpak snel, 
transparant, slim en verleidelijk!. 
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Arbeidsmarkt & 
Doelgroepanalyse
Fase: Verkennen

Wij brengen de doelgroep in kaart zodat u inzicht krijgt in hun 
belangrijkste kenmerken en wat hen beweegt. Zodra er helder 
is welke kandidaat binnen het functieprofiel past, kan er een 
analyse worden gemaakt en wordt er gezamenlijk onder andere 
gekeken naar welk opleidingsniveau, functietitel en werker-
varing passend zijn. Vanuit de data zien we waar de ideale 

kandidaten zich bevinden zodat deze door middel van de juiste 
uitingen op de juiste kanalen in beweging worden gebracht. Op 
deze manier worden de beste kandidaten aangetrokken!

Kom meer te weten over jouw doelgroep 
en de arbeidsmarkt! 

Voordelen

• inzicht als basis voor de recruitmentstrategie • Keuzes maken op basis van data, wat resulteert in betrouwbare 
voorspellingen

• Kennis over de doelgroep en wat hen beweegt • Maximaal resultaat uit recruitmentactiviteiten
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Het startpunt van recruitment is Employee Value Propostion 
(EVP). Wat heeft de organisatie te bieden aan (toekomstige) 
werknemers? Bij EVP gaat het namelijk ook – en steeds vaker 
vooral - om de persoonlijkheid en waarden van de organisa-
tie. Door het kunnen benoemen van deze waarden wordt de 
organisatie op de kaart gezet met een krachtig, opvallend en 
aantrekkelijk bedrijfsimago. Hierdoor wordt de kwaliteit van de 
ontvangen sollicitaties naar een hoger niveau getild en zullen 
deze waardes doorslaggevend zijn in de keuzes van (toekom-

stige) werknemers. HIRE5 ondersteunt graag bij het uitwerken 
van deze werknemerswaarde (EVP) en legt gezamenlijk de 
basis voor de toekomstige Employer Branding strategie. Met 
een goede EVP worden sollicitanten aan getrokken die perfect 
passen in de organisatie. Daarnaast helpt het ook om de juiste 
werknemers binnen de organisatie te behouden. Een win-win 
situatie dus!

Employer Value
Proposition
Fase: Verkennen

De identiteit van uw organisatie!

Voordelen

• Optimaal candidate experience • Onderscheid van de concurrentie

• Vergroot naamsbekendheid • De ideale match
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Recruitment bevat vele losse componenten en fases. Wan-
neer een willekeurige knop wordt ingedrukt, treden er allerlei 
zichtbare en onzichtbare processen in werking die uiteindelijk 
van invloed zijn op het recruitmentresultaat. Hoe fijn zou het zijn 
om wat vaster aan het roer van de wervingsactiviteiten te staan? 
Door inzicht te hebben in rendement, door te weten welke 

tools er beschikbaar zijn op de markt, maar ook door de impact 
te zien van bijvoorbeeld een kort en strak sollicitatieproces? 
HIRE5 adviseert en ondersteunt graag met het uitrollen van een 
overzichtelijke recruitmentstrategie passend bij uw organisatie 
en wensen.

Recruitment
strategie
Fase: Bepalen

Recruitmentuitdagingen vertaald 
naar concrete doelen.

Voordelen

• Keuzes maken op basis van data • Verbeterde kennis van tools en kanalen

• Betrouwbare voorspelling van resultaat • Duurzaam beleid passend bij de arbeidsmarkt en organisatie
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Een werken-bij site is een website speciaal gemaakt voor uw 
organisatie waarop het mogelijk is om vacatures te plaatsen 
en te laten zien wat het werken bij uw organisatie bijzonder 
maakt (Employer Brand). Een werken-bij site vergroot de online 
zichtbaarheid van de vacatures en daarmee het aantal ge-
schikte sollicitanten dat zich bij uw organisatie aanmeldt. Een 
bijkomend voordeel is dat de hele reis van een sollicitant kan 
worden gevolgd en meetbaar wordt gemaakt, wat bijdraagt in 

het optimaliseren van het recruitmentproces. HIRE5 is gespe-
cialiseerd in het vormgeven en inrichten van een impactvolle 
werken-bij site voor organisaties. Een sfeervolle werken-bij 
site betrekt de kandidaten meteen bij de organisatie en biedt 
kansen om uw organisatie op een originele manier op de kaart 
te zetten. Met onze kennis en die van onze partners, zorgt HIRE5 
voor het complete plaatje (site)!

Werken-bij site
Fase: Vertellen

Website met meetbaar resultaat, optimale cand-
idate journey, employer branding en online marketing.

Voordelen

• Maatwerk passend bĳ de organisatie en wensen • Brengt Employer Brand en EVP naar buiten

• Online vindbaarheid met unieke URL • Beter aansluitende en gemotiveerde kandidaten
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Door het inzetten van online recruitment marketing vergroot 
HIRE5 het bereik van uw vacatures en werkgeversmerk. Hier-
door krijgen de vacatures en organisatie meer zichtbaarheid en 
is er direct contact met de beste kandidaten. Door een com-
binatie van relevante media, specifieke jobsites, social media 
recruitment, search, google display en social media ads worden 

potentiele aanwinsten bereikt. Het stopt niet bij het opzetten 
van de campagne, er wordt continu aan de knoppen gedraaid 
om zodoende het maximale uit de campagne te halen. Wij mo-
nitoren de impact, sturen de campagne zo nodig bij en geven 
inzicht in de (tussentijdse) resultaten!.

Recruitment
campagnes
Fase: Verleiden

Trek de beste kandidaat aan en verleidt ze
met de juiste boodschap.

Voordelen

• Bereik de beste kandidaten, latente en zoekende doelgroep • Vacatures geschreven op de triggers van de doelgroep

• Kostenefficiënt werven • Werkgeversmerk wordt optimaal naar buiten gebracht
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In de huidige arbeidsmarkt mag het niet gebeuren dat een solli-
citatie onnodig lang in de procedure blijft liggen. Snel, efficiënt 
en enthousiast behandelen van de sollicitaties is key om tot een 
succesvolle hire te komen. Onze recruiters zijn opgeleid om 
invulling te geven aan de procedure met als doel de sollici-

tanten te binden en de beste Candidate Experience te geven, 
vol overtuiging en energie. Ze houden vinger aan de pols en 
zorgen ervoor dat u volledig wordt ontzorgd met een maximaal 
rendement en inzicht in conversies!

Recruitment
support
Fase: Verbinden

Wij nemen het werk uit handen

Voordelen

• Optimale candidate experience • Een strak recruitmentproces

• Een snelle afhandeling van reacties • Inzage in conversies/rendement
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Niet altijd in staat om talent te vinden en te binden in deze ar-
beidsmarkt? Talent Sourcing is een verzameling van activiteiten 
die nodig zijn om talent op de arbeidsmarkt te identificeren en 
deze te kunnen benaderen op het moment dat er een vacatu-
re binnen uw organisatie ontstaat. Talent Sourcing wordt ook 
ingezet om ervoor te zorgen dat talent uw benadert wanneer hij 
of zij van baan wil veranderen. Talent Sourcing is een wervings-

methode voor organisaties die te maken hebben met vacatures 
met een hoge wervingscomplexiteit, vacatures die uit ervaring 
niet makkelijk ingevuld worden. HIRE5 neemt dit tijdrovende 
werk uit handen zodat u zich kunt focussen op uw kerntaken!

Talent
sourcing
Fase: Verbinden

Sta in contact met de (latente) arbeidsmarkt

Voordelen

• Kwaliteit van de hire neemt toe • Bereik de latente arbeidsmarkt

• Lagere CPH (cost per hire) • Niet afhankelijk van W&S bureaus
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Als werkgever wil je zoveel mogelijk zekerheid over toekomsti-
ge medewerkers, of deze nu flexibel of vast wordt ingezet. Meer 
inzicht in de persoonlijkheid, competenties, drijfveren en intelli-
gentie maken het profiel compleet en voorspellen het toekom-

stige succes. Door middel van onze tools testen we desgewenst 
ook op vaardigheden en kunnen sollicitanten met gamification 
worden voorbereid op hun toekomstige baan. Uiteindelijk met 
de beste match als resultaat!

Gamification & 
profiling
Fase: Verbinden

Capaciteiten en competenties zeggen meer 
dan een CV

Voordelen

• Betrouwbaar inzicht in de ideale medewerker • Betere match tussen kandidaat, functie, huidige populatie en werkge-
ver (terugdringen van verloop)

• Toekomstbestendig werven, potentieel van kandidaat binnen 
organisatie

• Tijdsbesparing op het wervingsproces
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De Recruiters van HIRE5 zijn opgeleid om binnen uw organisatie 
het gehele, of een deel van, het recruitmentroces te implemen-
teren, optimaliseren en waarborgen. Recruitment is een com-
plex vak waarbij kennis wordt gevraagd van de arbeidsmarkt, 
branding, search, candidate journey, technologieën en selec-
tiemethodes. De Interim Recruiter zal zijn/haar directe kennis 
tijdelijk of vast voor uw organisatie kunnen inzetten. Met deze 
expertise en een groot netwerk kan de Interim Recruiter in een 

kort tijdsbestek tot potentiële kandidaten voor uw organisatie 
komen. De Interim Recruiter op locatie maakt gebruik van tal van 
oplossingen die HIRE5 heeft ontwikkeld en is direct betrokken 
bij uw organisatie. Uiteraard heeft de Interim Recruiter toegang 
tot moderne tools en geeft deze hiermee direct een boost aan 
de werving van kandidaten voor vandaag en talent voor de 
toekomst!

Interim
Recruiter
Fase: Verbinden

Verhoogt de kwaliteit van de HIRE

Voordelen

• Optimale verbinding tussen arbeidsmarkt en werkgever • Hogere kwaliteit tegen lagere kosten

• Tijdrovende werkzaamheden kunnen uit handen genomen worden • Schaalbare oplossing resulteerd in optimale flexibiliteit
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Klantcase KPN
Hoe gaat HIRE5 ervoor zorgen dat een zo’n breed mogelijk doelgroep 
inzicht krijgt in de inhoud van het werk van een Telecom Monteur en 
hoe kunnen we het selectieproces zo inrichten dat er een objectieve 
norm voor de soft skills kan worden vastgesteld?

“HIRE5 werkt al jaren voor de grotere leveranciers van KPN. Sinds kort werken we ook rechtstreeks samen. Wat ik waardeer in die samenwerking 
is het snelle schakelen en de praktijkgerichte benadering. Gewoon doen, maar zonder oog te verliezen voor verbetermogelijkheden.”

Carlo Tempelaars
Regiodirecteur Monteurs & Support - KPN

Dienst

• Doorlopende recruitment 
  campagne op social media 
  en jobsites
• Inzet gamification via een op
  maatgemaakt Harver game
• Recruitment support

De oplossing

• Awareness creëren door
  recruitment campagne
• Conversie creëren door
  slimme.recruitment campagne
• Selectie zoveel mogelijk 
  bepaald vanuit een objectief 
  vastgestelde norm

Het resultaat

• Verhoogde instroom
  van Telecom Monteurs
• Verhoogde kwaliteit en
  toename van in aannames
• Totaal inzicht in de prestaties
  per locaties van de campagne
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Klantcase KCS
Hoe kunnen we in een korte tijd (ca. 5 weken) de instroom van Kla
tenservice Medewerkers significant verhogen voor de drie vestigingen 
van KCS, waarbij ook de kwaliteit van de kandidaat gewaarborgd blijft?

“Nauwe en professionele samenwerking tijdens de drukke wervingsweken. Open communicatie
en een zeer goede samenwerking waarbij er regelmatig geschakeld werd tussen HIRE5 en KCS.”

Leonie Bruens
General Manager - KCS

Dienst

• Landingspagina 'Werken-bij 
KCS'
• Doorlopende recruitment cam-
pagne op social media en jobsites 
• Recruitment support

De oplossing

• Vormgeven en inrichten van de 
Werken-bij-KCS site
• Doorlopende jobmarketing cam-
pagne op social media en jobsites
• Employer

Het resultaat

• Verlaging van de cost per hire
• Verhoogde instroom van gekwa-
lificeerde Klantenservice Medewer-
kers
• Verhoogde zichtbaarheid op de 
belangrijkste kanalen van de ge-
wenste doelgroep
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Klantcase CZ
Hoe gaat Careermaker in een regio waar zij niet bekend is, 
op grote schaal (ca. 20FTE) Klantenservice Medewerkers werven?

“HIRE5 en CZ weten welke type kandidaat we zoeken en samen scherpen we dit voortdurend aan. 
Hierdoor levert HIRE5 betrokken kandidaten.”

Saskia Hundersmarck
 Projectmanager - CZ

Dienst

• Landingspagina 'Werken-bij 
CZ' 
• Doorlopende recruitment cam-
pagne op social media en job-
sites
• Recruitment support

De oplossing

• Awareness creëren door
  recruitment campagne
• Conversie creëren door
  slimme.recruitment campagne
• Employer Brand tentoonstellen 
op de campagnepagina

Het resultaat

• Verhoogde instroom van 
gekwalificeerde Klantenservice 
Medewerkers
• Verhoogde zichtbaarheid op de 
belangrijkste online kanalen voor 
de gewenste doelgroep
• Verhoogde kwaliteit en toename 
van aannames
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Zij gingen u voor
Wij werken met veel enthousiasme samen met 
onze opdrachtgevers om recruitment slimmer, 
transparanter, innovatiever en vooral 
effectiever te maken.



www.hirefive.nl

+31 010 414 48 98
+31 06 83 49 03 27

WELKE RECRUITMENTOPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE?

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!


