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DAB als recruteringskanaal: HOE BEKEND IS HET VDAB MERK?
VDAB als rekruteringskanaal

Naamsbekendheid : score 88%

→Jobat volgt op de voet met 80%; Linkedin 58%, Stepstone 52%, Indeed 43%

Profiel van de bezoekers

→ 74% bestaat uit de hogere sociale klasse, 26% uit de lagere klasse

→ 63% qua leeftijd is ouder dan 35 jaar

→ Opvallend: een groot deel van de VDAB bezoekers zijn werknemers met interesse in een 

andere job

onderzoek van Profacts

VDAB is het bekendste rekruteringskanaal

https://werkgevers.vdab.be/sites/web/files/doc/Het%20imago%20van%20VDAB%20als%20rekruteringskanaal.pdf
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Mijn VDAB

vacatures publiceren?       CV’s bekijken?          sollicitaties beheren?           zelf je vacature versturen      

Voor elke stap van kan je een video raadplegen                       

https://partners.vdab.be/werkgevers/help/video
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Op zoek naar personeel?
Plaats dan een vacature

- Zet je vacature op de site van VDAB gratis

-Met 35.000 bezoekers wordt je vacature wel opgemerkt? wordt ze gepusht naar geschikte kandidaten in onze    CV 

databank

- Gratis toegang tot meer dan 180000 cv’s. Je kan zelf profielen zoeken die beantwoorden aan je criteria of in 

realtime nagaan hoeveel kandidaten matchen met je vacature

- Nieuwe cv's die voldoen aan je zoekopdracht. Elke dag in je inbox!

- Je vacature zelf opvolgen

- Optimale verspreiding van je vacature

- website

- automatische matching tools
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Op zoek naar personeel?
Wat doet VDAB

- Nalezen van de vacature

- Voorstellen van acties op maat

- Kandidaten over de grenzen

- Kandidaten opleiden

- Vacatures en bedrijf in de verf zetten (betalende service)

- Persoonlijk advies via accountmanager

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/bedrijf-in-de-kijker
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Op zoek naar personeel?
Concreet

We bekijken je vacature en schatten in hoe moeilijk het is om ze in te vullen. Op basis hiervan 

ondernemen we acties.

Enkele mogelijke acties:

● We zoeken kandidaten voor je vacature.

● We organiseren een jobbeurs om je bedrijf voor te stellen aan werkzoekenden.

● We helpen je om kandidaten op te leiden op de werkvloer aan voordelige voorwaarden.

Is je vacature moeilijk in te vullen? Dan begeleidt je bemiddelaar je persoonlijk en intensief. Enkele voorbeelden: de 

bemiddelaar zoekt kandidaten op basis van de vereisten in je vacature en nodigt hen uit voor een gesprek. Zitten er 

geschikte kandidaten tussen, dan verwijst hij ze naar je door. Of: hij organiseert een infosessie om je vacature en 

bedrijf voor te stellen aan werkzoekenden. Als je dat wenst, kan je zelf ook langskomen om een woordje uitleg te 

geven.

Vergeet niet aan te vinken: Ik wil dat VDAB me helpt om kandidaten te vinden
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Op zoek naar personeel?
Wat kan je zelf doen?

- Selectie van kandidaten - Vind een werknemer
- op basis van zelfgekozen criteria zoeken op gepubliceerde 

cv’s

- alle cv’s voldoen 100% aan de gevraagde selectiecriteria en 

worden getoond in willekeurige volgorde

- gemaakte selectie bewaren (bewaarde zoekopdracht), mail 

wanneer er nieuwe cv’s voldoen aan je selectiecriteria

- Matching op vacatureniveau
- knop ‘Matching’  op vacature

- cv’s die voor minstens 80% voldoen aan de criteria van de 

vacature, gesorteerd volgens matchingscore

https://www.youtube.com/watch?v=1Ps_UMa-2hc&list=PLgGFYuH9RHUKRWj7OWM-1hKCFdxItRRtM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=n8JCDqReYuM&list=PLgGFYuH9RHUKRWj7OWM-1hKCFdxItRRtM

