Klantcase

Een sterker Employer
Brand dankzij Spielwork
De Vereende werkt sinds begin 2020 samen met Spielwork, wat heeft geleid tot de volgende resultaten:

-20%

75%

Daling
time to hire

Van de sollicitanten weet beter
wat de baan inhoudt

“Het gesprek aangaan met kandidaten wordt veel
makkelijker door de Spielwork-vacatures.”

–– Mike de Hoog Corporate Recruiter bij de Vereende

Over de Vereende
De Vereende is actief in de schadeverzekeringsmarkt en is er voor allerlei zaken die gewone
verzekeraars niet oppakken. De Vereende verzekert bijzondere risico’s, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen voor ex-gedetineerden en autoverzekeringen voor mensen met een hoog
schadeverloop. Ook is de Vereende er voor beroepsaansprakelijkheid van financieel adviseurs en
makelaars. Op dit moment werken er ongeveer 150 mensen bij de Vereende en de organisatie zet
gemiddeld 20 unieke vacatures per jaar uit.

Een grote
professionaliseringsslag
Begin 2020 besloot de Vereende dat het tijd was
voor professionalisering van de
recruitmentafdeling. De Vereende was destijds
afhankelijk van externe werving voor de invulling
van vacatures. Dit kwam vooral doordat er
onvoldoende capaciteit was om zelf te werven.
Het nadeel hiervan was dat deze kosten zwaar op
het budget van de afdeling drukten. Daarom
bestond de nieuwe recruitmentstrategie uit twee
pijlers: 1) de Employer Branding verbeteren om
meer bekendheid te genereren onder de
doelgroep en 2) de interne Corporate Recruiter de
juiste tools geven om te werven en hierdoor
minder kosten uitgeven aan externe bureaus.
De Vereende vond Spielwork de ideale partner
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“Spielwork was voor ons echt vernieuwend. Hoe de vacatures vormgegeven worden
en de duidelijke manier waarop ze inzicht geven in de werkzaamheden en de
cultuur bij de Vereende: wij zagen daar snel de meerwaarde van in.”

–– Mike de Hoog Corporate Recruiter bij de Vereende

Sourcen met de juiste content
Mike zoekt en benadert zelf ook kandidaten in de markt. “Als een vacature niet goed is
vormgegeven en inhoudelijk rammelt, ben ik veel tijd kwijt om iemand te overtuigen van de
baan. Dankzij onze Spielwork-vacatures heb ik veel meer ruimte om te focussen op de
kandidaat, waardoor ik die persoon echt kan leren kennen en een inhoudelijk gesprek kan
voeren. Het wordt dus makkelijker om een kwalitatief goed gesprek aan te gaan met
kandidaten. Ze begrijpen al wat de functie daadwerkelijk inhoudt en zijn hier enthousiast over.
Ik kan juist op hun drijfveren ingaan.”
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Bijkomend voordeel is dat we hierdoor meer
kunnen focussen op strategische
personeelsplanning, behoud van personeel
en talentontwikkeling”, aldus Mike.

Spielwork helpt bedrijven bij het aannemen van het juiste talent. Spielwork maakt visuele vacatures
die een eerlijk beeld geven van het dagelijkse werk. Door verwachtingen van de baan en cultuur te
managen, kun je kostbare mis-hires voorkomen. Zo bespaar je tijd en kosten en neem je
productieve mensen aan, die echt bij de organisatie en baan passen.
Spielwork maakt alle tekstuele en visuele content, en de landingspagina’s. Klanten krijgen er een
gratis werkenbij-pagina bij. De teksten worden gemaakt op basis van een telefonische intake met
een medewerker in de baan. De vacatures kunnen gekoppeld worden aan de website van de klant.

Meer informatie over Spielwork:

info@spielwork.com | +31 20 261 8357 | spielwork.com/voor-werkgevers

