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X Inleiding  
 

Stel je eens de situatie voor dat je na een drukke werkdag op de bank aan het relaxen bent. 
Voor de TV met je iPhone in de zak, iPad naast je op de bank en een lekkere kop koffie in de 
hand. Je krijgt een berichtje binnen op de iPhone waarop je snel nog even reageert. Nu je de 
iPhone toch in je hand hebt kijk je nog even naar de laatste Twitter berichten en je ziet een 
mooie functie bij SHELL langs komen in je tijdslijn. Wat doe je? 

A)   Je loopt naar de werkkamer boven, je start je Windows PC op, wacht 5 minuten, opent een 
internetbrowser, gaat op zoek naar de tweet met de vacature van SHELL, en klikt op de link om 
de vacature te bekijken. 

B)   Je pakt de iPad, zet deze aan, opent de Twitter iPad app, en klikt op de link om de vacature 
te bekijken. 

C)   Je klikt op de link om de vacature te bekijken in je iPhone. 

Het groeiende belang van LinkedIn en andere social media in het wervingsproces zal niet veel 
bedrijven ontgaan zijn. In tegenstelling tot online en social media recruitment lopen mobiele 
wervingsmogelijkheden nog iets achter, al zijn er in een aantal sectoren positieve 
ontwikkelingen te zien, met een handvol pioniers die gericht bezig zijn op het gebied van mobiel 
solliciteren (lees de best practice van USGcapacity). Aangezien 40 tot 50% van het verkeer op 
social media sites via een mobiel apparaat loopt, en sollicitanten dus steeds vaker via mobiele 
technologie op de recruitmentsite of vacaturepagina terecht zullen komen, wordt er door veel 
bedrijven nog niet genoeg aandacht geschonken aan deze groeiende mobiele trend – slechts 
weinig recruitment-pagina’s zijn optimaal ontworpen voor mobiel gebruik, en de mogelijkheid 
om via mobiel te solliciteren is nog slechts erg beperkt beschikbaar. 

Volgens recruitment consultant Dr. John Sullivan van de universiteit van San Francisco zal 
mobiel in de nabije toekomst hét platform worden voor wervingsactiviteiten. Volgens velen 
maken sollicitanten op het moment echter vooral gebruik van mobiele informatie in de 
oriëntatiefase, in plaats van voor het daadwerkelijke solliciteren voor bepaalde vacatures. Dit is 
dan ook juist het gebied waar bedrijven op kunnen inspringen wat betreft het vergroten van de 
zichtbaarheid en toegankelijkheid van de recruitment-pagina, LinkedIn profiel en dergelijke. Eén 
manier waarop bedrijven zoals Google, Siemens, AT&T en Pepsi dit hebben aangepakt is via 
QR-codes. De in gebruik snel toenemende QR-codes zijn een ideale manier om een brug te 
slaan tussen off-line recruitment methoden (advertenties in nieuws- en vakbladen, posters op 
universitaire faculteiten en recruitment beurzen voor afgestudeerden) en de online 
wervingsactiviteiten van een bedrijf. QR-codes kunnen gebruikt worden om potentiële 
kandidaten direct door te verwijzen naar een recruitment-pagina, bedrijfsprofiel op LinkedIn of 
zelfs een speciale recruitment video op YouTube. 

Veel ontwikkelingen zijn pas zeer recent in een stroomversnelling gekomen waarvan de 
uitkomst nog onzeker is. Desondanks kan er met gezond boerenverstand en cijfermatige 
onderbouwing hier wel het een en ander over verteld worden. 

Deze whitepaper dient als wegwijzer voor de HR Manager of Recruiter en op zoek is naar 
onafhankelijk advies. Internetbureaus bijvoorbeeld raden maar al te vaak een mobiele website 
aan, als one-size-fits-all oplossing, ten koste van mobiele applicaties (Apps). Het vooroordeel 
bestaat ook dat mobiele applicaties complexe, dure, en risicovolle projecten zijn. De waarheid 
ligt wat genuanceerder. 
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X Feiten en cijfers  
 

Over mobiel internet gaan we ontzettend veel horen de komende jaren uit de hoek van 
technologie blogs, als Mashable of Techcrunch, en het online marketing vakgebied. 
Niet zonder reden er worden inmiddels meer smartphones verkocht dan PC’s! De tablet PC 
categorie, waaronder de iPad valt, zal de 4e grootste consumenten elektronica categorie gaan 
worden. En dit decennium, 2014 is de voorspelling, gaat mobiel internet groter worden dan vast 
internet.  

 

Afbeelding 1: Mobiel internet versus vast internet gebruik 

Interessante zijn de gegevens die laten zien hoe mobiel gebruik varieert tussen de 
verschillende delen van de wereld. Kijk in het bijzonder naar de omvang en groei van het 
gebruik van mobiele telefonie in Azië. 
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Deze tabel toont de enorme groei in het mobiele web-verkeer over de hele wereld in de 
afgelopen twee jaar: 

 

 

 

Afbeelding 2: Mobiel surfgedrag wereldwijd – Mei 2012 
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In het meeste recente rapport van Nielsen is de verschuiving van het traditionele WWW naar 
mobile web en apps visueel gemaakt. 

Website bezoek via een PC loopt voor het eerst terug in jaren terwijl het internetbezoek jaar op 
jaar verdubbelt via mobiele web en apps. 

 

 

Afbeelding 3: Internetbezoek wereldwijd – juli 2012 
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X Evolutie in recruitment  
 

Online recruitment was een revolutie ruim 10-15 jaar geleden omdat je hierdoor veel sneller en 
goedkoper kon werven. Bedrijven wisten de cost-per-hire in slechts enkele jaren terug te 
brengen van 16.000 US$ tot 3.000 US$ per hire terwijl vacatures sneller werden ingevuld. Ook 
sociale media zorgde voor een nieuwe revolutie door goedkoper en, belangrijker nog, beter 
gekwalificeerd personeel te werven. Sociale media hebben ook de potentie om het 
selectieproces nog verder te verbeteren (Selectie 2.0). 

Mobiel internet zal geen revolutie betekenen op het gebied van recruitment. Wel een evolutie in 
de manier waarop (potentiele) kandidaten) nieuw werk zullen zoeken, zich laten informeren 
over het bedrijf en contact zullen blijven onderhouden. 
Feitelijk kun je overal waar nu ‘online’ voorstaat vervangen door ‘mobiel’. Alle middelen en 
mogelijkheden die we kennen op het gebied van online recruitment zullen een mobiel 
equivalent gaan krijgen.  

Komend decennium zullen kreten als 

• Mobiele arbeidsmarktcommunicatie (mobiele arbeidsmarktcampagnes, mobiele 
websites/applicaties, mobiele guerilla/virale campagnes, mobiele recruitment games), 

• Mobiel werven (mobiel adverteren, mobiel solliciteren), 

• Mobiel selecteren, 

• Mobiel interviewen 

gemeengoed gaan worden. Nog even en m-recruiters gaan straks massaal naar mobiel 
recruitment conferenties en workshops. 
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Recruitment is essentie een simpel proces; vacature bekendmaken, kandidaten zoeken of 
selecteren, interviewen en een aanbod doen. Mobiele devices gaan niets aan dit proces 
veranderen of toevoegen. Wat kan zo'n apparaat aan dit proces wezenlijk anders of nieuws 
toevoegen? In de werving? Of het selectieproces? 

Nee, smartphones en tablets gaan recruitment niet veranderen. Hoogstens wordt het oude wijn 
(online) in nieuwe zakken (mobiel).  ‘Mobile’ is ook geen nieuw medium of kanaal. Het is nieuwe 
technologie, of beter gezegd infrastructuur, die ten dienste staat van je kandidaten en 
doelstellingen. De verandering is dat de consument altijd en overal online zal zijn en 
verwachten, en gaan eisen zelfs, dat informatie eenvoudig toegankelijk is. Het goede nieuws is 
dat je je online recruitment strategie, met enkele aanpassingen, kan doorvertalen naar mobiel 
recruitment en het elkaar kan versterken. 

Je concurrenten op de arbeidsmarkt, die nu al rekening houden met deze groep gebruikers, 
gaan de slag straks wel winnen op de schaarser wordende arbeidsmarkt. Plan en budgeteer 
alvast voor een mobiele website en applicaties zodat je straks niet verrast wordt hierdoor. 
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X Mobiel recruitment implicaties  
 

Neem eens de proef op de som. Test uit of je eigen carrièresite leesbaar is op een smartphone, 
probeer eens te zoeken naar vacatures en ga solliciteren. Grote kans dat dit niet lukt! Een 
mobiel device, zoals smartphone of tablet, beschikt typisch over: 

1. Mobiel internet 

2. Klein scherm 

3. Locatiebepaling (GPS) 

4. Camera 

 
Wat zijn de kansen en uitdagingen op het gebied van recruitment hiervan? 
Laten we het eens kort bespreken. 

1. Mobiel internet; men is massaal altijd online 
Impact: ACTIE VEREIST!  

Informatie moet geschikt gemaakt worden voor mobiele devices om de doelgroep te kunnen 
blijven bedienen. Steeds meer gebruikers zullen gewend raken aan het bestellen van producten 
via hun smartphone (nu al 10%) en de recruitment branche kan hierbij niet achterblijven. Je 
moet daar zijn waar je (potentiele) kandidaten zich bevinden. 

Tip: onderzoek eens de trends in sitebezoek naar je carrieresite om beter inzicht te krijgen in 
het gebruik. 

 

Afbeelding 4: website statistieken van mobiele bezoekers 
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2. Klein scherm 
Impact: ACTIE VEREIST!  

Mobiele devices hebben gemeen dat ze een klein(er) scherm, lage internet snelheid, geen 
multitasking, interoperabiliteit problemen en beperkte navigatiemogelijkheden (geen muis) 
hebben. Om al deze redenen voldoet een ‘gewone’ website niet. 

Mobiele applicaties of mobiele websites (m.bedrijfsnaam.nl) zijn noodzakelijk om de informatie 
zo goed mogelijk aan te passen aan de noden en omstandigheden. Online zijn de meningen 
sterk verdeeld over de te kiezen strategie. Kies je voor een of meer mobiele applicaties of een 
mobiele website. Omdat beide oplossingen specifieke nadelen en voordelen hebben, ben ik 
van mening dat het zeer onverstandig is om voor slechts een oplossing te kiezen. 

 

Voor- en nadelen van een mobiele website: 
VOORDEEL: Biedt een groter bereik dan de downloadbare applicaties. Een mobiele-
geoptimaliseerde site heeft geen hinder van de versnippering van de verschillende App Stores 
en mobiele besturingssystemen en is beter vindbaar via zoekmachines (Mobile search). Je bent 
ook onafhankelijk van de grillen van de app-store eigenaren die kunnen besluiten om een App 
te weigeren of te verwijderen. 

NADEEL: Functionaliteit is beperkt en men dient nog goed rekening te houden met de extreem 
uiteenlopende schermresoluties. 

 

Voor- en nadelen van mobiele applicaties (App): 
VOORDEEL: Deze toepassingen zijn erg populair en bieden een rijkere apparaat-specifieke 
ervaring die rekening houdt met het specifieke karakter van de mobiele device, de unieke 
interface of de wijze waarop gebruikers met deze apparaten omgaan. De snelheid is hoger 
omdat alleen de content geladen hoeft te worden. De grafische elementen zijn al geïnstalleerd 
in de app. Belangrijk voor arbeidsmarktcommunicatie: je verovert een plekje in de broekzak van 
je doelgroep en bent maar één vingerbeweging verwijderd van directe interactie. 

NADEEL: Elke besturingssysteem kent zijn eigen App store (iPhone, Android, Blackberry, 
Windows Mobile 7, Nokia Ovi). De ontwikkelingen gaan zeer snel en die zullen de smartphone 
markt alleen nog maar meer diffuser maken.  

Nou is dit allemaal theorie. Belangrijker is hoe dit in de praktijk uitpakt. Persoonlijk heb ik een 
sterke voorkeur om nieuws te lezen via een App en bezoek ik zelden een (mobiele) website. Of 
dat nu met mijn iPhone toestel is of mijn iPad maakt geen verschil. Het nieuws van Telegraaf of 
Mashable bijvoorbeeld is vele malen sneller, gebruiksvriendelijker en leesbaarder in een App 
dan op de site. 
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Tabel: alle voor- en nadelen op een rij (bron: Emerce) 
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De Telegraaf lijkt ook voor een App-strategie te kiezen omdat “vanwege de grotere snelheid en 
het gemak blijken bezoekers via een app relatief veel meer nieuwsartikelen te lezen dan op een 
mobiele site”.1 Zij bieden een App voor vrijwel elke smartphone aan de lezers. 

Een ander voorbeeld. Kijk eens naar de 
(Werkenbij) App van OTYS in de iTunes 
Store of Android Market. Alle informatie 
staat overzichtelijk in 5 tabs, van de laatste 
vacatures, events, video’s tot berichten 
over OTYS op Twitter en Facebook. In 
plaats van 4 verschillende websites te 
moeten bezoeken kan ik alle informatie 
met een druk op de knop lezen. Dat is wat 
een murfer wil. Althans, ik wel!2 

De voor- en nadelen tussen deze twee 
verschillende oplossingen zullen in de 
toekomst mogelijk langzaam verdwijnen 
met HTML5 en andere technieken. 
Echter, deze technologie is zo sterk in 
ontwikkeling dat er elke 6 maanden een 
nieuwe werkelijkheid is en voorspellen 
ondoenlijk is. Wat in ieder geval zeker is 
dat je tenminste een mobiele oplossing 
nodig hebt.  

Afwachten is geen optie omdat je hopeloos 
achter gaat lopen op alle interessante 
nieuwe ontwikkelingen. 

 
 

3. Locatiebepaling (GPS) 
Impact: Geen/Minimaal.  

Behalve wat handige zoekmogelijkheid naar banen en geo-targeting van kandidaten verwacht 
ik voor recruitment geen impact. Marketeers kijken met belangstelling naar Location based 
services omdat het voor bepaalde diensten zeker waarde kan toevoegen. Zoals huizen zoeken 
in een bepaalde buurt (met een Funda AR Layer) of aanbiedingen van een winkel als je in de 
buurt bent. Maar het is niet de killer applicatie waar werkzoekenden of recruiters op zitten te 
wachten. 

Slimme sourcers zullen wellicht handig gebruik gaan maken van openbare informatie, met 
applicaties als Foursquare, waar bepaalde medewerkers zich bevinden of inchecken. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 De Telegraaf -  Meer Apps van De Telegraaf 

2 Disclaimer: ik ben de ontwikkelaar van de OTYS App.	  

Afbeelding 5: Mashable op iPad 
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Afbeelding 6: Capgemini op Foursquare 

	  

4. Camera’s, voor en achter 
Impact: Gering.  

Video solliciteren of interviewen met een webcamera heeft in het desktop PC tijdperk nooit een 
hoge vlucht genomen en daarom is het niet realistisch dat mobiele devices hier iets aan gaan 
veranderen. Wel zul je als recruiter niet meer afhankelijk zijn van de IT organisatie om dit te 
faciliteren want de mogelijkheden hiervoor zijn al ruim aanwezig in de nieuwe generatie 
smartphones en tablets (iPad 2, Samsung Galaxy).   

QR-codes en nieuwere vergelijkbare technieken zullen langzaam ingeburgerd raken en meer 
gebruikt worden maar wie adverteert er nou nog in print? Verder dan een leuke toevoeging aan 
je visitekaartje of recruitmentbrochure zal het niet komen. Augmented Reality dan? Idem dito, 
hoewel je er fantastische reclamecampagnes mee kunt maken. 
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X Checklist voor mobiel solliciteren  
 

Hier volgt een korte checklist om na te gaan of je carrièresite ‘future-proof’ is voor sollicitanten 
die via een mobiel device deze bezoeken. Want de verwachting is dat men massaal dit gaat 
doen. Een toekomst die sneller werkelijkheid is dan je denkt. Bereid je daarom voor door de 
volgende checklist uit te voeren. 

1. Bezoek je eigen website met een mobiel device 
Een goed internetbureau maakt een website geschikt voor de meest voorkomende 
schermformaten en webbrowsers. Aan de lijst met technische specificaties, waaraan een 
website moet voldoen, mag je vanaf nu ook mobiele browsers toevoegen. Dat wordt helaas te 
vaak (bijna altijd?) vergeten. De belangrijkste mobiele apparaten om mee rekening te houden 
zijn iPhone, iPad, BlackBerry en Android toestellen. 

Check of alle links werken en deze makkelijk aan te klikken zijn. Maak je veel gebruik van 
(dropdown) menu’s of tabbladen controleer deze dan allemaal. Dit kan een obstakel zijn. 
Heb je video of audio bestanden op de website geïntegreerd dan is het belangrijk om deze te 
testen en na te gaan of de beleving die je voor ogen hebt nog altijd op een mobiele website tot 
zijn recht komt. Kijk ook eens naar de website statistieken hoeveel bezoekers gebruik maken 
van een mobiel device of browser. Dit levert interessante informatie op en is een goede 
nulmeting voor de acties die je gaat ondernemen. 

Als je recent een ‘flashy’ website, of recruitmentvideo in flash, hebt laten maken dan heb je 
grote kans dat deze ongeschikt is voor mobiele devices. Zo zou het kunnen gebeuren dat 
websites die een paar maanden geleden nog genomineerd waren voor de ‘beste digitale 
sollicitatie-ervaring‘ dit jaar niet meer mee mogen doen met deze verkiezing. Tenminste, dat 
neem ik aan als je dit resultaat ziet op een iPad (www.WerkenbijENECO.nl): 
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Afbeelding 7: een blanco WerkenbijEneco.nl homepage op de iPad 

 

Je kunt de eigen website geschikt(er) maken voor mobiele devices maar een alternatieve 
oplossing is vanzelfsprekend om een aparte mobiele website te maken. Het is technisch vrij 
eenvoudig mogelijk om, via automatisch detectie, mobiel bezoek te leiden naar deze versie van 
de website. 
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2. Zoeken naar vacatures 
Het zoeken naar vacatures wordt meestal ondersteunt door een recruitment systeem maar dit 
hoeft niet altijd het geval te zijn. Bijvoorbeeld als je het vacaturegedeelte op de website hebt 
geoptimaliseerd voor zoekmachines (SEO). Check daarom of je alle velden kunt invullen of 
selecteren en bekijk de vacatures. 

 

Afbeelding 8: Canon job search op iPad 
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Alles in orde? Prima, dan kunnen we naar de volgende stap. 

3. Solliciteer op een functie 
Solliciteren op een functie zal in veel gevallen afgehandeld worden door een recruitment 
systeem. Als je op dit moment bezig bent met de selectie van een recruitment systeem (of ATS) 
dan mag de eis echt niet meer ontbreken dat deze geschikt is voor mobiele sollicitaties. 

Waarschijnlijk zal dit het grootste struikelblok zijn van de hele carrièresite. Test dit daarom 
uitgebreid, van gerichte sollicitatie tot het aanmaken/beheren van een account. Mocht blijken 
dat het onmogelijk is om te solliciteren via het bestaande recruitment systeem dan is het tijd 
voor actie. Bel nu je leverancier en vraag naar hun planning om dit probleem op te lossen. 

Een tijdelijke oplossing is om email-adressen te specificeren in de vacaturetekst. Tenminste als 
stap 2, het lezen van vacatures, lukt. Een meer permanente, en om meerdere redenen sterk 
aan te raden, oplossing is solliciteren met een LinkedIn profiel mogelijk te maken.  Heeft de 
leverancier dit allemaal niet op de planning staan dan wordt het wellicht tijd om op zoek te gaan 
naar een nieuw recruitment systeem.  

Je wilt niet dat je goede kandidaten verliest omdat men bij concurrenten op de arbeidsmarkt wel 
kan solliciteren. Je slaat ook een flater als mobiel solliciteren bij een innovatief of IT bedrijf niet 
mogelijk is (www.WerkenbijCAPGEMINI.nl). 
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Afbeelding 9: Solliciteren bij Capgemini via iPad niet mogelijk 
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X Oriëntatiegedrag werkzoekenden Sterke opmars mobile 
    

39 Procent van de beroepsbevolking met smartphone en/of tablet oriënteert zich inmiddels 
‘mobile’ op een baan. Onder actieve baanzoekers is dit al 95%. Verder blijkt dat 11% van de 
baanzoekers primair met een smartphone of tablet op zoek gaat naar een baan. Voor 68% ligt 
dit zoekgedrag tussen mobile en desktop gelijk. Daarbij valt op dat de telefoon vooral ‘ad-hoc’ 
wordt gebruikt om vacatures te bekijken. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group op het 
Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) uit het derde kwartaal 2012 in opdracht van 
123mobile.nl, een Nederlands samenwerkingsverband van mobile pioniers in recruitment. 

Mobile op zoek gaan naar een nieuwe baan gebeurt steeds vaker. Van de Nederlandse 
beroepsbevolking met een tablet en/of smartphone geeft 11% van de actieve baanzoekers aan 
al vaker ‘mobile’ naar vacatures te kijken dan met de desktop. Van de latente baanzoekers is dit 
bijna 1 op de 4, waarmee mobile een interessant instrument is om deze lastige doelgroep te 
bereiken. Van de actieve baanzoekers gebruikt 58% zijn tablet in zijn zoektocht en 74% zijn 
smartphone. Deze resultaten liggen in lijn met de waarnemingen die Google maakte op het 
Mobile Recruitment Conference op 23 oktober 2012 in Londen, waarbij Google aangaf dat 
inmiddels 1 op de 5 zoekopdrachten naar vacatures mobile is. Wetende dat steeds meer 
mensen ‘mobile’ worden en werkgevers steeds vaker hun vacatures op deze manier gaan 
aanbieden, maakt dat we aan het begin staan van deze nieuwe manier van oriënteren en 
werven. 

 



	  

  

	  
              www.recruit2.nl 

 

 Verwachte veranderingen in oriëntatie en werving 

Doordat mobile zo sterk in opmars is, zullen waarschijnlijk een aantal vanzelfsprekendheden en 
spelregels in de werving van nieuwe werknemers veranderen. Zo zullen werkgevers hun 
vacatures passend moeten maken voor mobile. Nu heeft slechts 3% van de werkgevers een 
‘mobile vriendelijke’ werkenbij-website. Een interessante shift ligt bijvoorbeeld op het moment 
dat naar vacatures wordt gekeken. Oriënteren op een nieuwe baan vindt nu vooral plaats onder 
werktijd terwijl mobile gebruik veel meer in de avonduren plaatsvindt. Daarmee zien we dat het 
oriëntatiemoment mogelijk meer naar de avonduren verschuift en TV als ondersteunend kanaal 
interessanter wordt. Ook leent mobile zich beter voor guerrilla-achtige werving en meer voor de 
werving van latente baanzoekers. “In Amerika en de UK is er al veel meer aandacht voor de 
enorme mogelijkheden die mobile recruitment biedt” Aldus Geert-Jan Waasdorp van 
Intelligence Group “Nu inspringen op de nieuwe mobile mogelijkheden biedt werkgevers veel 
nieuwe kansen op succes in werving op de arbeidsmarkt. Tijdens 123Mobile Day op 12 
december zal daarom voor de eerste keer in Nederland een specifieke conferentie over die 
onderwerpen plaatsvinden met alle belangrijke stakeholders op gebied van mobile recruitment” 

 

Bron: Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van het derde kwartaal 2012, waarin 2503 personen 
zijn ondervraagd. 
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X Best practice USG Capacity 
    

Een organisatie die bovenstaande ontwikkelingen 
uitstekend heeft begrepen is USG Capacity. USG 
Capacity is een bemiddelingsbureau voor marketing- 
en communicatieprofessionals. Men probeert actief 
via sociale netwerken laagdrempelig in contact te 
komen met deze doelgroep. De reguliere website 
bevat tevens alle moderne opties om te reageren op 
een functie; webformulier, email, LinkedIn en je kunt 
zelfs solliciteren met een Facebook profiel. En de 
bezoeker die met een smartphone op hun 
recruitment site www.usgcapacity.nl terecht komt, 
krijgt de site geoptimaliseerd te zien. De site voldoet 
aan alle eisen voor mobiel bezoek: 

1. simpel 

2. goed leesbaar 

3. eenvoudig navigeerbaar 

4. minimale invoer van velden 

5. consistente branding 

6. geen flash of java 

7. mobile redirect 

Mobiel recruitment is duidelijk geen apart stukje dat later is toegevoegd maar onderdeel van 
een gedegen en moderne recruitmentstrategie. Zoeken naar vacatures, open sollicitatie 
mogelijkheid, reageren via email / telefoon / LinkedIn, solliciteren via een kort webformulier, 
adressen van vestigingen, profielen van medewerkers … het zit allemaal verwerkt in de 
mobielvriendelijke site. Daarom heeft USG Capacity terecht de eerste verkiezing van de 
‘Mobiele Recruitment Award 2011’ gewonnen. 
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X 11 toepassingen Voor werving en selectie 
 

Tot slot enkele ideeën en oplossingen te laten zien die nu al mogelijk zijn om het werving- en 
selectieproces te ondersteunen met mobiele devices: 

1. Arbeidsmarktcommunicatie: Apparaat-specifieke Apps zijn zeer geschikt om het 
werkgeversmerk via mobiele devices te versterken. Bijvoorbeeld van OTYS, SchaalX of 
Personato. 

2. Vacatures: NationaleVacaturebank was een van de eerste Nederlandse iPhone Apps met 
zoekmogelijkheid voor vacatures. Monsterboard kwam recent met een iPhone App en zal 
binnenkort een iPad App lanceren. Populaire job-apps zijn o.a. van vacaturezoekmachines als 
Indeed.  

3. Sociale netwerken: Mobiele Apps van Bump, Foursquare, LinkedIn, Facebook en Twitter 
maken het mogelijk om makkelijk te zoeken naar kandidaten, contacten te leggen en te 
onderhouden. Anytime, anywhere. 

4. Virtuele visitekaartjes: hoewel we steeds meer elkaar online kennis-maken komt er een 
moment waarop je elkaar persoonlijk ontmoet. Virtuele visitekaartjes uitwisselen is handiger 
dan de papieren versie omdat deze nooit kwijt kunnen raken. Applicaties als Bump (ook 
geïntegreerd in LinkedIn App) en MyNameIsE maken dit mogelijk met veel extra functionaliteit 
zoals elkaar direct volgen op de diverse sociale netwerken waar men lid van is. Voor recruiters 
is het ook fijn dat je iets meer achtergrondinformatie kan vinden via persoonlijke zoekmachines 
en hun mobiele applicaties zoals KGBpeople (Wieowie) en 123people. 

5. Social news: de activiteit op online sociale netwerken is enorm en je kunt niet de hele dag naar 
Twitter blijven staren of er interessant nieuws voorbij komt. Gelukkig zijn er zeer fraaie Apps als 
Flipboard voor de iPad die van al het sociale nieuws een overzichtelijk geheel maken. 

6. QR of Augmented Reality (AR): QR of AR apps zijn leuk om ouderwetse print-advertenties, 
brochures of visitekaartjes nieuw leven in te plaatsen. En wie weet gaat Layar in de toekomst 
nog hoogstaande toepassingen in ons vakgebied bieden. 

7. CV's: Als je eenmaal contact hebt gelegd en een CV hebt ontvangen wil je deze makkelijk 
kunnen bewaren en delen. De Dropbox Applicatie is hiervoor geschikt. 

8. ATS: een stapje professioneler in het beheren van het werving- en selectieproces zijn 
recruitment systemen (ATS). Veel leveranciers bieden enkel een mobiele website aan. 
RecruiterApp is specifiek ontwikkeld voor de iPhone. 

9. Agenda planning: interview planning kan een tijdrovende zaak zijn. Tungle is een agenda die 
synchroniseert met je agenda in Outlook, Gmail, iCal of andere agenda's. Met Tungle kun je 
andere mensen toegang geven tot je agenda, zodat ze de planning kunnen zien en een 
afspraak met je kunnen vastleggen. 

10. Interviewen: voor persoonlijke ontmoetingen is het niet meer nodig om te reizen dankzij een 
Skype App of iPhone Facetime. Video interviewen is weer een stap eenvoudiger geworden. 

11. Follow-up: een snelle terugkoppeling is erg belangrijk en TextMinder stuurt je een SMS-
tekstbericht ter herinnering. En indien nodig, kun je het terugkerende SMS-berichten opzetten 
voor andere taken. Als je liever ingesproken herinneringen wilt, kun je Vocal uitproberen. 
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X Samenvatting Internet verschuift naar mobiel 
 

Internet gaat ‘Mobiel’. Hierop anticiperen en rekening houden met strategisch 
arbeidsmarktcommunicatie is een must om het contact niet te verliezen met je doelgroep. Het 
wordt een onderdeel van de wervingsmix zonder dat het echt grote veranderingen gaat 
brengen in recruitment. De eerste partijen die hiermee serieus aan de slag gaan hebben het 
voordeel dat ze het beeld versterken van een innovatieve werkgever, krijgen extra PR en 
attentiewaarde en doen waardevolle ervaring op om blijvend concurrentievoordeel te 
behouden.  

Het gaat echter nog steeds om het er voor zorgen dat: 

1. je daar bent waar je (toekomstige) kandidaten zijn 
2. je je content aanpast aan de noden en omstandigheden 
3. je de sollicitant keuzes biedt over de manieren om met je te interageren 
4. je zorgt voor een positieve ervaring en dienstverlening 
5. je een consistente ervaring biedt 
 
Een mobiele app ontwikkelen hoeft helemaal niet duur of ingewikkeld te zijn. Sterker nog, de 
beste oplossingen zijn simpel en een verlengstuk van je eigen carrièresite en inspanningen op 
social media gebied. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, je moet het alleen geschikt 
maken voor een andere type gebruiker.  

De eerste download cijfers van (gratis) recruitment applicaties zijn indrukwekkend. In de 
Nederlands top 100 zakelijke iPhone Applicaties staan steevast meerdere job-apps. Ook een 
gespecialiseerd bemiddelingsbureau zag in een week meer dan 500 keer hun App gedownload. 
Kortom, het bereik en interesse is er. Het is nu tijd als verantwoordelijke voor het strategisch 
recruitment beleid om hier op in te spelen. 

 

Afbeelding 10: mobiele telefoongebruik in de wereld 
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X Speciale bijlage Mobile versus desktop werven en solliciteren 
 

De opkomst van smartphones en tablets, ook wel 'mobile' genoemd, gaat razendsnel.  
Onderzoek door Gartner/Telecompaper e.a. wijst uit dat inmiddels meer dan de helft van de 
Nederlanders al over zo'n slim mobiel apparaat beschikt. De verwachting is dat medio 2013 de 
mobiele apparaten het aantal desktop Pc’s voorbij zullen streven. Dat heeft gevolgen, onder 
andere voor het werven van personeel, immers het gedrag van de mobiele sollicitanten 
verandert.  
Plaatste men vroeger een personeelsadvertentie in de krant of het vakblad, vandaag de dag 
moet een recruiter zich afvragen op welke van de meer dan 1000 job boards een vacature voor 
een verkoper of sales manager het best geplaatst kan worden. Met de komst van mobile is het 
nog ingewikkelder geworden, immers een desktop website is bijzonder slecht leesbaar op zo'n 
klein smartphone schermpje. Mobile maakt het er niet makkelijk op. Of toch?  

Plug & Play: mobile in 1 day 
Volgens Peter Fontijn, directeur van Maddle, wordt het juist wél makkelijker. Veel makkelijker 
zelfs. Fontijn, met 30 jaar ervaring in recruitment, werkte samen met een branding specialist en 
een interactive designer, een nieuw systeem uit, geschikt voor zowel dekstop als mobiel. 
Vacatures worden in een oogwenk volautomatisch en platformonafhankelijk gepubliceerd: 
zowel op de iPhone, als op Android, Windows en Blackberrie zijn deze mobiele vacatures 
perfect leesbaar, en volledig in de huisstijl van de werkgever. 

M-site met QR-techniek 
Maddle is een internationaal opererende organisatie die een 
kant en klare oplossing (html5) biedt aan organisaties die hun 
vacatures perfect willen presenteren op smartphones en 
tablets: een mobiele website met vacatures met video, 
koppelingen naar social media en voor de sollicitant de 
mogelijkheid om direct te reageren met diens LinkedIn profiel. 
Door elke vacature te voorzien van een unieke QR-code wordt 
het mogelijk om een kleine doch fijne personeelsadvertentie 
een extra dimensie te geven via de smartphone of tablet.   

Meetbaar resultaat 
De uitvinders van de mobiele vacature zijn gestart in 2011 en vanaf het voorjaar van 2012 is er 
een web based CMS-systeem waarmee recruiters binnen enkele minuten zelf hun 'mobile' 
vriendelijke vacatures online kunnen maken. De statistieken zijn eenvoudig in beeld te brengen 
en daarmee is de ROI glashelder.  
Maddle is te koppelen aan bestaande software systemen en websites, er zijn partnerships met 
videoproducenten in 17 landen, SMS/TXT services in 120 landen, en door de eenvoud van het 
systeem kan de recruiter de vacatures in een oogwenk, voorzien van corporate of functie 
gerelateerde video, publiceren in zijn eigen social media. Zelfs online video sollicitatie is 
mogelijk, en als klap op de vuurpijl kan een vacature via mobiele banner campagnes ook zeer 
gericht op de smartphones van een specifieke doelgroep worden vertoond. Met de komst van 
‘mobile’ wordt doelgericht werven tot op welhaast individueel niveau mogelijk. Door breed in te 
zetten, en ook via het vakblad in het hart van de doelgroep met QR-advertenties te werven, 
ontstaat een totale communicatie die bijdraagt aan het ‘merk’ van de werkgever. 
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QR-code  
Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld 
door het Japanse Denso Wave. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response ("snelle 
reactie"). 
 
QR-code scanner 
Tegenwoordig beschikken alle smartphones over een QR-codescanner. De 
gebruiker start de QR-App* en richt zijn cameratelefoon op de QR-code, 
waarna in de webbrowser van de smartphone de bijbehorende website 
meteen wordt getoond. Dit bespaart u het moeizaam intypen van een URL 
op uw smartphone. 
 
*Nog geen QR-code scanner op uw smartphone? Kijk in de App store van uw smartphone 
leverancier of download ‘m hier: www.mjo.bs/Z3k  

Meer weten: http://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code  

 

Met dank aan: Maddle, the Plug & Play Mobile Recruitment Solution. 
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X Woordenboek  Mobile Marketing  

 
Partner and Provider 
Aggregator 

An organization that acts as a middleman between applications and content providers and 
mobile carriers. Provides message traffic throughput to multiple wireless operators; provides 
mobile initiative campaign oversight, administration and billing services. 

Common Short Code Administration (CSCA) 

An organization that administers the common short code registry for a particular country/region. 
CSCAs are predominantly in Canada, China, UK and US. Local mobile carriers and short code 
aggregators are the administrators of SCS registry in other countries. 

Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) 

Uniquely identifies a wireless device within a wireless carrier’s network. The MSISDN is dialed 
from other wireless or wireline networks to direct a signal to a specific wireless device. 
MSISDNs can be electronically checked to help prevent fraud. 

SMS Center (SMSC) 

The network entity in the mobile carrier telecommunications network which switches, stores, 
and routes SMS traffic. 

 

Shortcodes, Keywords, and Permission 
Common Short Code (CSC) 

Short numeric sequence (4-6 digits) to which text messages can be sent from a mobile phone. 
Subscribers send text messages to common short codes with relevant keywords to access 
mobile content or act upon a CTA in an ad. 

Confirmed Opt-in 

The process used for verifying a mobile subscriber’s intention, and for gaining the subscriber’s 
explicit agreement to participate in a mobile initiative. 

Dedicated Short Code 

A common short code that is running only one service at any given time. 

Double Opt-in 

The process of confirming a mobile subscriber’s wish to participate in a mobile program by 
requesting the subscriber to opt-in twice, prior to engaging the subscriber. This is a requirement 
for premium and many other types of mobile services. 
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Keyword 

A word or name or other alphanumeric sequence used to distinguish a targeted message within 
a Short Code Service. 

Mobile Originated Message (MO, MOM) 

An SMS/MMS message sent from a mobile device. 

Mobile Terminated Message (MT, MTM) 

An SMS/MMS message received by a mobile device. 

Opt-in 

The process through which a subscriber provides explicit consent, after receiving notice from 
the mobile marketer. 

Opt-out 

The process through which a subscriber can cancel previous consent, after receiving notice. 
Replying with the phrase STOP will usually suffice but subscriber should have an option to call 
or e-mail too. 

Permission Level 

The level of permission a mobile subscriber has granted to a specific carrier or service or 
wireless content site to receive advertizing messages from them. 

Random Short Code 

A random number sequence assigned by the administration body to the company leasing the 
short code. 

Response Capability 

The ability of the user to respond based on the feature set of the user’s device (WAP, data-
enabled, 800 number, two-way SMS). 

Shared Short Code 

A short code that is utilized to run multiple mobile services and/or marketing campaigns 
simultaneously. 

Short Code Program 

A marketing campaign that utilizes a short code as a primary means of opt-in. 

Single Opt-in 

When a mobile subscriber opts in to a program via a subscriber-initiated message to a service 
provider, as prompted by the terms of the program. 

Vanity Short Code 

Specifically requested short code number. It spells out a content provider’s name, brand, or 
associated word, or is an easy-to-recall number sequence (e.g. KODAK=56325, or 55555). 
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Content 
Alerts 

Notifications, typically in the form of a text or multimedia message, containing time-sensitive 
information (event details, weather, news, services updates) that are pushed to a mobile 
subscriber who has opted-in to receive this information. 

Click 

The act of highlighting and activating an advertisement or other link that has been served to a 
customer’s screen. 

Click-through 

The process that takes a mobile subscriber to a landing page once the subscriber has clicked 
on a link. 

Click to Call 

A service that enables a mobile subscriber to initiate a voice call to a specified phone number 
by clicking on a link on a mobile web site. Typically used to provide direct response mechanism 
in an advertisement. 

Deck (Portal) 

A browseable portal of links to content, pre-configured by the network operator and set as the 
default home page on all the operator phones’ browsers. 

Information on Demand (IOD) 

Content delivered in the form of alert. Subscribers receive SMS containing weather updates, a 
daily joke, or an inspirational message at a predetermined time and frequency. 

Interactive TV (iTV) 

TV programming and technology that allows the viewer to engage in two-way interaction with 
the program. 

Interactive Voice Response (IVR) 

A computerized system that allows a caller to select options from a voice menu and interact 
with a computer phone system via their mobile device. 

Jump Page (Landing Page) 

The page or view to which the user is directed when they click on an active link embedded in a 
banner, a web page, e-mail or test message. A click-through the link lands the user on a jump 
page. 

Location Based Services (LBS) 

Services that are provided to mobile subscribers based on the geographical location of their 
handsets. Handsets must have position-location technology like GPS to enable the 
geographical trigger. LBS include driving directions, information on resources or destinations 
within current vicinity. 

Mobile Content 
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Entertainment, sports and news information, as well as games, delivered via wireless media in 
a non-advertisement format. Can be on and off deck. 

Premium Content 

Content for which the provider charges a rate that is separate and in addition to any fixed 
charges made by the network operator to access content. 

Premium Short Message Service (PSMS), Reverse SMS Billing/MT billing 

Billing mechanism by which the mobile subscriber is charged above standard text messaging 
rates for mobile content and/or subscription. 

 

Messaging Format 
Mobile Web, Wireless Internet 

A channel for delivery of web content that offers and formats content according to the mobile 
context. Mobile context is characterized by the nature of user information needs (updating blog, 
searching for restaurant), basic mobile phone characteristics (screen size, keypad input), and 
special capabilities (connection type, location). 

Multimedia Messaging Service (MMS) 

Standard for messaging systems that enable sending messages that include multimedia objects 
(images, audio, video, rich text). May or may not include normal text. 

Short Message Service (SMS) 

A standard for telephony messaging systems that allows sending messages between mobile 
devices that consist of text-only content in a short (up to 160 characters) message (SMS, TXT). 

WAP (Wireless Application Protocol) 

Wireless Application Protocol. An open international standard for the presentation and delivery 
of wireless information and telephony services on mobile devices. 

WAP 2.0 

Format of choice for mobile web. Allows mobile carriers, content providers and media 
companies to present content and functionality in more robust formats via faster wireless 
technologies (as compared to WAP 1.0) and is more in line with Internet standards. 

WAP Pull 

User directly requests a mobile WAP site by entering a URL or by entering the phone number 
on a content provider web page. 

WAP Push 

A specifically encoded message that includes a link to a WAP address allowing WAP content to 
be pushed to the handset with minimum user intervention. 

 

Bron: Mobile Marketing Industry Glossary, Mobile Marketing Association (MMA) 2008 
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X Recruit2  Over ons 
 

U wilt het resultaat van uw recruitmentinspanningen verbeteren. Wij kunnen u daar bij helpen: 
onze recruiters lopen voorop in de ontwikkelingen, bovendien maken ze gebruik van de 
nieuwste methoden en technologieën. Zo haalt u meer uit uw personeelwerving, met minder 
moeite.. 

Enkele van onze initiatieven: 

• Refer2: een totaal oplossing voor referral recruitment 

• Recruiter University: trainingen, workshops en presentaties 

• Boeken: ‘Recruitment via LinkedIn’ & ‘Solliciteren via LinkedIn’ 

 

 

X Ons blog  Recruiting Roundtable 
 

Op RecruitingRoundtable.nl lees je het laatste nieuws, vacatures, trainingen en tips voor 
recruiters. Een kennisblog over arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie. De berichten 
komen van alle bekende recruitment blogs en nieuws websites. 
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