
Heeft het voor organisaties nog zin om 
recruiters in huis te hebben? Die vraag 
staat centraal in een artikel dat ik  
onlangs schreef. Aanleiding zijn alle 
technologische ontwikkelingen en het 
feit dat wervingsactiviteiten steeds  
vaker worden uitbesteed (zie artikel: ‘Zijn 
interne recruiters eigenlijk nog wel nodig?’). 
Elke keer dat ik gevraagd word om re-
cruitment te beoordelen, kom ik tot de 
conclusie dat het vooral de processen zijn 
die voor verbetering vatbaar zijn; niet 
zozeer de technologie of de vaardighe-
den van de recruiters. De belangrijkste 
bedreiging voor corporate recruitment is 
niet technologie, budget of leiderschap. 
Het probleem zit in de aanpak die  
nauwelijks verbetert. Men gaat nog altijd 
stapsgewijs en gefragmenteerd te werk.

Direct na de Tweede Wereldoorlog kwam Toyota, dat 

dringend behoefte had aan meer geld en betere tech-

nologie, tot de conclusie dat het alleen met de VS kon 

concurreren als het een betere manier zou vinden om 

auto’s te produceren. Wat volgde, was een periode van 

pionieren en experimenteren. Zo ontstonden de princi-

pes van lean manufacturing, die Toyota succesvol maak-

ten. Vandaag de dag worden deze principes nog altijd 

door de meeste bedrijven toegepast bij de realisatie van 

de producten en diensten zoals we die kennen. 

Het goede nieuws is dat deze principes ons ook kunnen 

helpen om recruitmentprocessen te verbeteren en  

automatisering nog succesvoller te maken. 

De hele wervingscyclus – van eerste (online) kennisma-

king tot het contractvoorstel, inclusief alle deelprocessen 

die daarbij horen – kan worden verbeterd als we zelfs 

maar enkele van de lessen van Toyota toepassen. Een 

van de belangrijkste aspecten van de lean-methode is 

ervoor zorgen dat elke stap in het proces waarde toe-

voegt. Daarvoor moet bij elke stap aan drie voorwaarden 

worden voldaan: aandacht, verandering en juistheid.

• Met ‘aandacht’ wordt bedoeld dat uit alles wat je

doet blijkt dat de kandidaat je aan het hart gaat. Dit

betekent dat je de kandidaat met zorg behandelt,

inzicht hebt in zijn of haar behoeften, het hem of

haar zo gemakkelijk mogelijk maakt en goed

communiceert.

• ‘Verandering’ betekent dat elke stap het proces

moet veranderen of verder moet brengen. Een stap

die bijvoorbeeld alleen goedkeuring omvat, zal het

proces niet veranderen of verbeteren. Deze stap is

dus onnodig en daarmee een verspilling; een van de

grootste zondes binnen de lean-filosofie. Elke stap die

geen waarde toevoegt, moet worden geschrapt.

• ‘Juistheid’ betekent dat elke stap keer op keer

correct wordt uitgevoerd. Treden er in de uitvoering

regelmatig fouten op? Dan moet alles op alles

worden gezet om de oorzaak te achterhalen en het

probleem op te lossen. Lean staat voor foutloos.
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Er wordt dus waarde toegevoegd als een stap aan alle 

drie de criteria voldoet. Het lean-proces zelf bestaat uit 

de volgende vijf stappen.

 Waarde identificeren

Wat verwacht de klant – in dit geval de kandidaat – van 

het proces? Het achterhalen hiervan is de eerste stap. 

Wat zijn zijn of haar doelen en behoeften? Waar is hij of 

zij naar op zoek? Werkenbij-websites en recruitment-

processen zijn vaak functioneel ingericht, zonder goed 

vanuit het oogpunt van de kandidaat te redeneren. 

De oplossing? Werken volgens de principes van ‘design 

thinking’. Hiermee is te achterhalen wat kandidaten 

belangrijk vinden en hoe zij bepaalde processen willen 

ervaren. Dit is dé basis voor verbetering. De belangrijkste 

prestatie-indicatoren in recruitment zijn kandidaat- 

tevredenheid, de reactietermijn richting de kandidaat en 

de snelheid van besluitvorming. 

 De waardestroom in 
 kaart brengen

Het tweede lean-principe is het inventariseren van de 

waardestroom. Een waardestroom is de volledige  

wervingscyclus; vanaf het identificeren van de behoefte 

tot de komst van de nieuwe medewerker.

Voor deze stap is het belangrijk om het hele wervings-

proces stap voor stap in kaart te brengen. Bekijk per 

stap wat deze oplevert. Wordt er waarde toegevoegd? 

Verloopt het proces hierdoor beter of sneller? Wees alert 

op dubbelingen, onnodige momenten van overdracht 

en knelpunten. Alles wat niet direct voordelen oplevert, 

kun je beschouwen als een verspilling en moet dus uit 

het proces worden gehaald.

 Voor doorstroming zorgen

Het derde lean-principe is doorstroming. Bij efficiënte 

werving is het zaak om elk onderdeel van de wervings-

cyclus afzonderlijk te bekijken. Elke stap moet soepel en 

efficiënt verlopen en de kandidaat een dienst bewijzen. 

Dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot de implemen-

tatie van een chatbot die een kandidaat onmiddellijk 

feedback geeft op zijn of haar kwalificaties voor een 

functie, of die de kandidaat helpt om te bepalen of de 

functie bij hem of haar past. Cruciaal is het opsporen en 

wegnemen van alle knelpunten, door vereenvoudiging 

van het proces of door de inzet van technologie. 

 Medewerkers betrekken
 en zeggenschap geven

De vierde stap is zorgen voor maximale betrokkenheid 

van medewerkers. Maak gebruik van hun kennis, creëer 

netwerken, vraag ze om mensen aan te dragen en sta 

open voor de feedback van zowel bestaande als nieuwe  

medewerkers. Zo kun je processen continu blijven 

verbeteren. Vraag medewerkers bijvoorbeeld ook om de 

functie-eisen in een vacature te checken en laat ze  

meebeslissen over welke kandidaat wordt aangenomen.

 Continu verbeteren

Kaizen is een Japanse term voor het voortdurend 

aanbrengen van kleine, stapsgewijze veranderingen in 

een proces. Het is de bedoeling dat elke medewerker 

of recruiter hierin zijn of haar rol pakt en verbeteringen 

voorstelt. Door hier goed naar te luisteren en voort- 

durend kleine veranderingen door te voeren, creëert  

een organisatie steeds productievere en efficiëntere 

processen. 

Toepassing van de lean-principes is dé weg naar 

effectievere en snellere recruitmentprocessen die 

tegemoetkomen aan de wensen van zowel de   

hiring manager als de kandidaat.
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‘Wees alert op dubbelingen, 
onnodige momenten van 
overdracht en knelpunten’


