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“1 minuut aan video staat gelijk aan 1.8 
miljoen woorden”
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Videofy
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proces
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De arbeidsmarkt is compleet veranderd. 
Tekorten aan skills zullen nog lang 
onderdeel van de uitdaging blijven.

Het is niet langer jouw belangrijkste taak
om kandidaten te 'beoordelen’. 

Kandidaten aantrekken, vertrouwen
opbouwen, ze vast houden , en ze bij jullie
aan tafel brengen. Dat is de uitdaging die 
voor jullie ligt…..en video kan daarbij helpen!



1 video per day….

Video op social
In plaats van “bellen” 
hebben we nu een

video call

Video Call
Conversie verhogend

en meer impact

Video bij tekst

Verhoogt de click-rate 
bij een product

Video bij
aankopen

Tekst en beeld wordt 
vervangen door 

video



Boost(er) jullie zichtbaarheid

Voeg een
persoonlijk touch 
toe aan jouw
communicatie

Videoberichten
Verrijk je teksten
door middel van 
video

Vacature videos
Vergemakkelijk
het je kandidaat
om in contact te
komen

Video in selectie



Video messaging
• Creëer een video gecentreerd proces

• Spreek kandidaten aan met video
• Stuur een video mee in jouw emails
• Creeer vertrouwen door jezelf te laten 

zien



Video vacatures
Geef ze een kijkje in jullie keuken



Social Media inzet
Social is een belangrijke manier om in 
contact te komen met je publiek.
Gebruik de juiste kanalen voor extra 
zichtbaarheid 



Onderscheid
jezelf
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Wie zijn
jullie..?



Laat jezelf zien

Vaak zijn het de 
mensen die een

team maken

Wat maakt jullie
uniek? 

Kandidaten willen
weten waar ze voor

kiezen

Wees eerlijk

Zorg voor
herkenbaarheid bij

de doelgroep

Toon 
verschillende

mensen / 
situaties

Durf niet perfect te zijn, 
durf jezelf te zijn – het 

wordt beloond! 

Durf! 



Gemak dient 
de sollicitant



Direct een
video call
inplannen?



Zelf video 
maken
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Start met een
concept

Content
Wat ga ik vertellen? Wat wil de kandidaat
weten?

Sprekers
Wie betrek ik hierbij? Denk aan diversiteit –
iedereen is een superster! 

Locatie
Wat laat ik zien, wat spreekt de kijker aan, moet
er een ruimte gereserveerd worden? 



Video als een superster

Elk device wat je hebt
is dat wat je kunt

gebruiken! 

Device
Daglicht is het beste

licht

Licht
Zorg ervoor dat de 

spreker goed te
horen is 

Geluid
Locatie moet

toevoegen maar niet
afleiden

Locatie



Post productie tooling

DaVinci Resolve
Online Cutting Tool
Clips
Quik
InShot
iMovie
Kinemaster
Cutecut pro



Eenvoudig publiceren

Tooling voor video 
recruitment

Video tools zoals
youtube en vimeo

Interne tools & 
hosting 



Maar vooral jij!
Want jij bent het belangrijkste….



Onze learnings

• Verhoog de conversie van je vacaturetekst met 
300%

• Verminder je time-to-hire met minimaal 2 
weken

• Creer een leuke experience voor kaniddaten
met een gemiddelde beoordeling van een 9

• Werf samen om een beter quality of hire te
garanderen

• Een videofied proces betekent meer diversiteit
en minder bias



Jouw ideeën

04




