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Toekomstbestendige werving met minder 
kosten. 

 

Na het lezen van het whitepaper weet je: 
 

 De kansen die door corona ontstaan 

 Wat de huidige positie van de sollicitant is 

 De waarde van aantrekkelijk werkgeverschap 

 De belangrijkste geheimen voor het vinden van personeel 

 Hoe je je huidige medewerkers creatief kunt betrekken binnen de 

wervingsactiviteiten.  

 Hoe corona niet álles verandert  

 

’HET EXTREME EFFECT VAN EEN POSITIEF 
WERKGEVERSIMAGO OP DE GROEI VAN DE 

ORGANISATIE WORDT DOOR VEEL 
WERKGEVERS ONDERSCHAT’ 
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Laat ik me eerst voorstellen 

 
Mijn naam is Nico Houwaard, gelukkig getrouwd en met 
onze vier boys en een poes is ons gezin compleet.  

In mijn beperkte vrije tijd sta ik op het voetbalveld, ben ik 
aan het klussen of maak ik mijn hoofd leeg achter de 
piano. 

Bijna 20 jaar ben ik binnen de recruitment-wereld werkzaam geweest 
waaronder een behoorlijke periode als mede-eigenaar van een landelijk 
wervingsbureau. Ik heb meerdere economische crisissen meegemaakt, maar 
ook de piekjaren.  

Ik mocht veel organisaties helpen aan nieuwe medewerkers en heb eigen 
nieuwe collega’s gecoacht om dit ook te leren en nog beter te doen. 

Nadat ik gestopt ben bij het wervingsbureau, ben ik Home4talent gestart. 
Home4Talent helpt werkgevers zich te laten herkennen als meest 
aantrekkelijke werkgever om bij te werken.  

De werkgever met haar organisatie als ‘home4talent’. 

Ik ben ervan overtuigd dat dit de sleutel is voor succesvolle groei. Groei door 
het vinden van personeel of gevonden worden door oriënterende 
werkzoekenden. En groei door een team van talenten dat zich steeds verder 
ontwikkelt. 

Over de methode die wij ontwikkeld hebben, ben ik erg enthousiast. Daar 
waar ik regelmatig frustratie proef bij klanten over het personeelstekort, geeft 
deze methode juist positieve energie en een praktische aanpak.  

De methode is gebaseerd op al onze ervaringen bij het realiseren van 
wervingssucces. Maar ook op alle teleurstellingen. Bijvoorbeeld in de situatie 
wanneer je denkt er alles aan gedaan te hebben zonder dat er ook maar één 
goede sollicitant reageert. Dit is een methode gebaseerd op principes, die 
ongeacht de economische omstandigheden, zijn kracht bewijst. 

Met dit whitepaper wil ik je meenemen in mijn overtuiging en zal ik je laten 
zien hoe je uiteindelijk met een aantal ‘simpele’ stappen je organisatie klaar 
kunt maken voor groei.  

Veel leesplezier!

https://weyou.nl
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Tot voor kort: 2 situaties  

 

Voordat we onze methode gaan uitleggen schetsen we de huidige 
arbeidsmarkt. 

1. Nog niet zo lang geleden waren we beland in een unieke situatie 
waarbij het aantal vacatures groter was dan het aantal werklozen.  

Het maakte het nog maar eens extra duidelijk dat het vinden van personeel 
meer dan ooit een grote uitdaging is. 

2. Door het corona-virus is de arbeidsmarkt ruw opgeschut. De 
werkeloosheid stijgt en de economie is in de rode cijfers gedoken. 

Wat zien we dan nu, in de herstelperiode na de corona-crisis?  

 De vergrijzing is nog steeds relevant  

 Het tekort aan woningen is nog onveranderd hoog 

 De vitale beroepen hebben grote tekorten aan personeel 

 Bepaalde technische beroepen zijn nog steeds hard nodig 

 Werkzoekenden oriënteren zich online op andere vakgebieden 

Bij deze ‘nieuwe’ ontwikkelingen ontstaan er kansen die het vinden van 
personeel positief kunnen beïnvloeden. 

Daarom is dit het juiste moment om je om het herstel te benutten en de 
(nieuwe) wervingsmethode die bij jullie organisatie past op te bouwen. 

Vergeet niet dat het tekort aan goed personeel je steeds meer ging frustreren: 
Het tegenvallende aantal reacties van kandidaten. De vacatures die steeds 
langer open bleven staan. De kwaliteitsnorm van het personeel dat je 
aannam dat je elke keer naar beneden moest bijstellen. 

In dit whitepaper laten wij je zien hoe je gebruik kunt maken van de kansen 
in de markt en tegelijkertijd een kostenbesparende en toekomstbestendige 
wervingsmethodiek opbouwt.  

Op deze manier ben je minder afhankelijk van dure werving bureaus en zal 
“frustrerend zoeken naar nieuw personeel” omgezet worden naar 
enthousiaste groei. 
 

https://weyou.nl
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Hoe corona niet álles verandert 
Het coronavirus heeft een gigantische impact op de mensheid. Naast alle 
zorgen en verdriet om ziekte en het verliezen van geliefden, is er ook een 
ongelofelijk effect op de wereld-economie. 

Elke organisatie heeft er mee te maken. Bij veel organisaties valt de 
activiteiten en de omzet volledig weg, maar er zijn er ook die er relatief 
weinig last van hebben of het er zelfs extra druk door hebben. 

Hoop 

Maar één ding hebben alle organisaties gemeen, de 
hoop dat het, hoe dan ook, allemaal toch weer goed 
gaat komen. 

En dat gaat betekenen, wellicht dichtbij, wellicht 
verder in de tijd, dat je op enig moment weer nieuw 
personeel nodig hebt.  

 

De 5 stappen van de WeYou methode, is gebaseerd op principes. Eigenlijk 
kan je zeggen, ongeacht de omstandigheden, blijven deze principes gelden. 

En sterker nog, juist deze principes hebben nog duidelijker meerwaarde 
gekregen door een crisis als deze. Ondernemers die juist nu de kern van de 
waarde van medewerkers inzien, snappen direct wat de WeYou methode 

inhoudt. 

De samenleving is veranderd, zeker zolang er nog geen 
medicijn of vaccin is gevonden. En ondanks dat we gepaste 
afstand moeten houden ten opzichte van elkaar, zijn we 
juist op veel vlakken door deze crisis dichter bij elkaar 
gekomen. 

Juist nu 

Het is een tijd die juist nu ons laat nadenken over de toekomst en hoe het 
herstel is te benutten. 

Een goede tijd om de 5 stappen van de WeYou-methode te gaan ontdekken. 

Ik hoor veel verhalen van verbouwingen, renovaties, aanpassingen die juist nu 
naar voren worden getrokken. Dat doe je met geloof voor de toekomst! 

Pas dat dan ook voor je eigen organisatie toe en zet de 5 stappen van de 
WeYou-methode. 

https://weyou.nl
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Bereid je voor op herstel 

Wat kan je doen als organisatie, om de kansen van het herstel te benutten? 

Een groot percentage werknemers is zich aan het voorbereiden op de 
eventuele volgende, andere baan. Ze wachten niet af en oriënteren zich 
online uitgebreid op ander werk. Online informatie inwinnen is door de 
periode van social-distancing alleen maar belangrijker geworden. 

Herstel komt 

Laten we vooropstellen; herstel komt er zeker. En of het een lang of kort 
traject zal zijn, durf ik niet te zeggen. Wel geloof ik in de kansen die door deze 
situatie zullen ontstaan. In het bijzonder voor de organisaties die in de tijd 
vóór corona, nog maar kortgeleden, niet konden doorgroeien vanwege 
personeelstekort. 

Lucht op de arbeidsmarkt 

Er ontstaat lucht op de arbeidsmarkt. Een mogelijke ‘oplossing’ voor alle 
organisaties die structureel te kort hadden aan personeel. 

Dus geldt; bereid je voor op het herstel en benut nu de mogelijkheid om het 
systeem te bouwen die je zal helpen om op het juiste moment makkelijker en 
beter personeel aan te kunnen nemen.  

Herstel je wervingsproces 
Zorg dat ook je wervingsproces klaar is voor de periode na de crisis. Ondanks 
dat de crisis heftig is, was de oorzaak extern. Daardoor is er ook een kans dat 
het herstel snel zal gaan. Kijk daarom juist nu kritisch naar je wervingsproces.   

https://weyou.nl
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Personeelstekort: De problemen rezen de pan uit 

Herken of herinner je nog één of meerdere van onderstaande situaties? 

 De werkdruk loopt steeds verder op 

 Je kunt de klant niet meer leveren of bieden wat je altijd hebt gedaan 

en had verwacht te kunnen doen.  

 De frustratie in het management hierover wordt steeds duidelijker 

 En erger nog, onderaan de streep worden de negatieve financiële 

effecten merkbaar. 

Je huidige medewerkers laten steeds vaker merken dat de werkdruk ze te 
veel wordt. Overwerken is in het begin wel leuk, vooral voor de portemonnee, 
maar nu je steeds vaker een beroep doet op hen, haakt men één voor één af. 

Je proeft in de onderlinge sfeer dat de druk toeneemt en je ziet het 
ziekteverzuim oplopen.  

“Dat moet toch anders?”  

Met een schuin oog kijk je naar je con-collega’s. Er zijn er tussen die hetzelfde 
probleem hebben met het vinden van goed personeel. Maar er zijn er ook, 
waar het wel lukt om de vacatures ingevuld te krijgen en gezond door te 
groeien.  

Wat doen zij, wat jij niet doet?  

https://weyou.nl
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Traditionele werving zinloos 
 

Het plaatsen van een vacature-advertentie in de krant, op een wervingssite en 
op de eigen website, is wat de meeste organisaties doen als eerste stap bij 
een vacature. 

Ook nu de tijd is veranderd, grijpt men terug op het plaatsen van vacature-
advertenties. Dit is echte traditionele werving. Zo ging het vroeger en zo gaat 
het nog steeds in heel veel gevallen.  

Alleen… 

Veel werkzoekenden hebben ondertussen de online mogelijkheden 
behoorlijk uitgevonden en oriënteren zich, zelfs ook buiten het vakgebied 
waar ze werkzaam waren.  

Voor de corona-crisis stond meer dan 50% van de Nederlandse 
beroepsbevolking open voor een andere werkomgeving. Nu is daar door de 
crisis een groot aantal werkzoekenden bij gekomen.  

Al deze werkzoekenden zoeken naar een combinatie van factoren die zij als 
ideaal bestempelen voor een nieuwe baan en zoeken de verhalen die daar op 
aansluiten.  
 

De traditionele manier van werving voorziet niet in de behoefte van de 
oriënterende werkzoekend. Een aangepaste vorm gecombineerd met de 5 
stappen van  de WeYou methode, geeft daarnaast wel weer mogelijkheden.  

 

Maar later meer daarover.  

https://weyou.nl
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Wat gaat er niet goed? 

 

Oké de arbeidsmarkt is in beweging, mee eens. Maar dat betekent niet dat 
het daardoor opeens makkelijker wordt. Je zal niet de enige zijn die 
binnenkort nieuwe medewerkers nodig hebt of je daarop voorbereid. 

Wat kan je nu zelf doen om te zorgen dat je wel beter en makkelijker 
personeel gaat vinden?  

 

Dan moeten we eerst weten wat er nu niet goed gaat.  Gewoon een paar 
vragen: 

 Hoeveel vacatures heb jij gemiddeld op jaarbasis? 

 Ben jij nu bij elke vacature apart heel ad-hoc aan het werk en voelt dat 

meer als schieten met hagel in de hoop iets te raken? 

 Heb jij wel eens écht stil gestaan bij wat de huidige werkzoekende en 

nog specifieker, jouw doelgroep, beweegt?  

 Kan jij goed vertellen waarom een werkzoekende bij jouw organisatie 

zou moeten solliciteren?  

 Hoe vernieuwend en creatief ben jij nog als het gaat om het werven 

van nieuwe mensen?  

 En wanneer jij dan uiteindelijk de vacatures ook nog eens deelt met 

uitzend-of wervingsbureaus, wat verwacht je dan van deze partijen? Is 

dat reëel? En maakt dat je ook niet heel erg afhankelijk van deze 

partijen? 

 

  

https://weyou.nl
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REMINDER: Wat waren de consequenties van 
personeelstekort? 

 
 Het bestaande personeel ervaart meer en meer de druk met als gevolg, 

ziekte-uitval, spanningen binnen het team en vertrek van medewerkers. 

 Daarnaast lopen de kosten op door: externe invulling van vacante 

plekken, kennisverlies, kwaliteitsverlies, tijdverlies (langere levertijd) en 

omzetverlies. 

 Je winstmarge verdampt door lagere omzet en oplopende kosten 

 Het aantal opdrachten neemt af, er ontstaat kwaliteitsverlies, je moet 

steeds meer voldoende ‘mankracht’ of specialisten missen.  

 De levertijd loopt op en kan niet meer gegarandeerd worden door het 

tekort aan personeel. 

  

https://weyou.nl
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De WeYou-methode 

 

In dit whitepaper ga ik je uitleggen welke 5 belangrijke stappen er nodig zijn 
voor een toekomstbestendige wervingsmethode voor je organisatie. Wij 
noemen dit de WeYou-methode. Je zult snel doorhebben waarom dit zo is. 

 

1. De onderzoeksfase 

2. De ontwikkelingsfase 

3. De presentatiefase 

4. De contactfase 

5. De promotiefase 

 

 

 

 

 

 

De basis wordt gelegd met de onderzoeksfase. De vier fasen daarna kunnen 
met een bepaalde frequentie continu herhaald worden. 

Uiteindelijk levert het consequent uitvoeren van deze fasen het beste 
resultaat. 

Verder in dit document vind je de nadere toelichting van deze methode.  

  

https://weyou.nl
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Voor wie is de WeYou methode geschikt? 

Niet voor elke organisatie werkt deze methode. Daarom is het belangrijk om 
voor jezelf eerst de volgende vragen te beantwoorden; 

 Heb je jaarlijks gemiddeld drie of meer vacatures of schat je in dat dit 

minimale aantal de komende tijd gehaald wordt? 

 Wil je jouw organisatie laten herkennen als de meest aantrekkelijke 

werkgever om bij te werken? 

 Val je vaak terug op de traditionele manier van personeel zoeken? 

(Advertenties, uitzendbureaus, etc.)? 

 Wil je je inleven in de werkzoekende en deze zien als een solliciklant? 

Je kunt wel stellen dat de positie van de 
werkzoekende in de loop van de jaren totaal 
veranderd is.  De nieuwere generaties nemen 
steeds meer de arbeidsmarkt over van de oude, 
meer conservatieve generaties. Het langdurig 
tekort aan personeel maakt dat de werkzoekenden 
zich een positie permitteren waar je je ogen niet voor kunt sluiten.  

De omgang met deze verandering vergt een andere benadering van de 
sollicitant. 

Er is hier op veel vlakken een parallel te trekken met je klant. En, de klant is 
koning. Wij noemen dit ook wel het principe van de solliciklant. 

 

En toch zijn er ook organisaties waarvoor deze methode niet geschikt is. 

Het moet het je wel waard zijn. Als je verwacht dat je het ook lukt met hoe je 
het altijd hebt gedaan omdat het vroeger ook lukte is deze methode niet 
geschikt voor jou. Waarschijnlijk gelooft je niet in de veranderende tijd die ook 
invloed heeft op je werving.  

Deze methode is een manier die in beginsel veel tijd en energie van je vraagt. 
De ontwikkeling van de juiste methode en het inzicht dat hierbij ontstaat is 
de basis van het succes.   

https://weyou.nl
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Het principe van de solliciklant 
 

Wat hebben klanten en sollicitanten met elkaar gemeen?  

Dat een klant belangrijk is voor een organisatie hoef ik niet uit te leggen, toch 
enkele punten:  

 Geen klanten, geen bestaansrecht.  

 Meer klanten = meer groei  

 Voor je klant ga je door het vuur.  

 Je onderneemt veel (marketing)activiteiten om nieuwe klanten te 

werven  

 Bij voorkeur wil je zo veel mogelijk klanten als ambassadeur.   

Wanneer je je realiseert dat tussen de sollicitanten je aankomende 
medewerkers zitten, is het goed om het principe van de solliciklant te 
realiseren. Vervang voor jezelf maar eens het woord ‘klant’ voor ‘sollicitant in 
de bovenstaande opsomming.  

Er zijn zoveel parallellen te leggen tussen de klant en de sollicitant. 

Waarom is het zo belangrijk om de sollicitant te zien als ‘klant’?  

De tijd dat een werkgever zichzelf verhief boven zijn medewerkers ligt 
gelukkig steeds verder achter ons. Het respect en waardering van de 
werkgever aan de medewerker is van levensbelang voor het succes van de 
organisatie.  

Snap je dan het principe van de solliciklant? 

 

Dit begint dus al bij de ontwikkeling van je wervingsactiviteiten en de 
benadering van je sollicitanten. 

 

  

https://weyou.nl
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De 5 stappen van de WeYou-methode 

Nu zijn we toegekomen aan de nadere uitleg van de WeYou-methode om je 
te helpen aan een organisatie-eigen wervingsmethode door de logica van de 
5 stappen. 

Stap voor stap bouw je zelf aan een compleet functionerend wervingsmodel.  
Het model wat je in staat stelt om in het vervolg en vaker te gebruiken. Het 
vliegwieleffect van stap 2 tot en met 5 geeft uiteindelijk nóg meer resultaat. 

STAP 1  DE ONDERZOEKSFASE:  WIE ZIJN WIJ 

Het is belangrijk om te weten wie je bent als organisatie. Dit maakt 
het mogelijk om te communiceren richting je werkzoekenden. Zij 
leren je kennen niet op basis van je vacatures, maar op basis van wie 
je bent.  

Deze eerste stap moet glashelder zijn, het is het fundament waarop 
jij je wervingsproces ontwikkelt!   

Omschrijf in detail de belangrijkste kernwaarden. Thema’s als 
werkgeluk en identiteit spelen hierin een belangrijke rol.  

STAP 2  DE ONTWIKKELINGSFASE: DIT ZIJN WIJ  

In navolging op stap 1, het weten wie je bent, heeft deze stap het 
doel om in beeld te brengen wie je bent.  

Wanneer je in beeld brengt wie je bent heb je de mogelijkheid dit te 
gebruiken in het contact met de werkzoekenden. Je maakt dus 
content van je identiteit. 

Gebruik hiervoor alle mogelijkheden om de juiste beeldvorming te 
realiseren. Niet alleen tekst, ook foto en zeker ook video. Dit geeft 
mogelijkheden om het werkgeluk van de medewerkers goed 
beeldend over te brengen. 

STAP 3  DE PRESENTATIEFASE: ZO ZIJN WIJ 

Met stap 3 laat je zien wie je bent. Niet elke organisatie vindt dit een 
makkelijke opdracht. Daar zijn we te nuchter voor, “doe maar 
normaal, dan doe je gek genoeg”.  

En toch is deze stap erg belangrijk. Met je presentatie bied je de 
mogelijkheid aan de werkzoekende om zich met je te identificeren.  

https://weyou.nl
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Presenteer je op de verschillende platforms die er zijn. Online biedt 
de meeste mogelijkheid. Bijvoorbeeld op websites, platforms, social-
media e.d. Maar ook de traditionele advertenties in de krant kunnen 
in ‘de nieuwe stijl’ worden gepresenteerd. 

Een steeds vaker gebruikte mogelijkheid is je eigen werken-bij 
website. Dit is een complete wervingssite speciaal vanuit je 
aantrekkelijkheid als werkgever. Een website gericht op je 
solliciklant. Volledig vanuit aantrekkelijk werkgeverschap ingericht, 
geeft de werken-bij website het hoogste wervings-rendement en een 
belangrijk vertrekpunt voor allerlei wervingsactiviteiten. 

STAP 4  DE CONTACTFASE:  WIJ EN JIJ 

In deze fase ontstaat het contact met je potentiële werknemers en 
zorg je voor zo min mogelijk ‘obstakels’ voor contact. Het is 
belangrijk om een zo ‘smooth’-mogelijke contactfase te hebben, 
zonder ‘drempels’ en weerstand.  

Hiermee houd je de aandacht van je solliciklant vast en wordt de 
werkzoekende niet afgeleid door de vacatures van je concurrent. 

Zorg voor makkelijke en logische bereikbaarheid, toegankelijke 
persoonlijke benadering, korte contactformulieren, chatmogelijkheid 
voor vragen en eenvoudige mogelijkheden om te solliciteren, zoals 
bijvoorbeeld via WhatsApp of met een videosollicitatie-mogelijkheid. 

STAP 5  DE PROMOTIEFASE: WIJ SAMEN 

Deze laatste fase heeft tot doel een extra boost te geven aan dat wat 
je tot nu toe hebt gerealiseerd.  

Je zorgt bij extra promotie voor een groter bereik en meer 
potentiële solliciklanten.   

Zet je extra promotie in op bijvoorbeeld facebook advertenties of 
andere social-media, creatieve video’s, referral-recruitment met je 
collega’s en andere initiatieven.  

Met stap 5 is de cirkel rond om bekender te worden en meer sollicitanten 
tegemoet te zien.   

Laat je organisatie zien en shinen! 

Je zult nu meer en meer herkend worden als de meest aantrekkelijke 
werkgever om bij te werken hetgeen je in de toekomst alleen maar meer zal 
helpen bij het vinden van de juiste collega’s.  

https://weyou.nl
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Succes door de WeYou-methode 

De WeYou methode is pas echt succesvol als de methode compleet is 
toegepast. 

Wanneer elke stap met aandacht wordt uitgevoerd zullen er binnen enkele 
weken een groeiend aantal views te meten zijn. Tegelijkertijd zal ook het 
aantal kennismakingsgesprekken met solliciklanten toenemen. 

Een verhaal van een klant: 

Eén van onze MKB-relaties heeft lange tijd op allerlei manieren gezocht naar 
geschikte nieuwe medewerkers. Echter zonder daadwerkelijk resultaat. Het 
stond de continuïteit en groei in de weg.  

Nadat wij de samenwerking zijn aangegaan volgens de 5 stappen van de 
WeYou-methode, heeft dit in de actieve wervingsmaand het volgende 
opgeleverd: 

 65.000 views op facebook, 

 2500 bezoekers op de werken-bij website,  

 8+ nieuwe medewerkers aangenomen  

 Nog meerdere gesprekken lopend. 

 Kostenbesparing van > €65.000,- (t.o.v. inhuurkosten extern personeel) 

 Omzetgroei door aanname extra personeel  

https://weyou.nl
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Dus, nog even op een rijtje wat de WeYou-methode voor jou kan betekenen: 

 Groeiend aantal views via de online kanalen 

o Via verschillende kanalen kom jij in contact met de solliciklant. Je 

bent niet meer afhankelijk van 1 medium, jij bepaalt.  

 Groeiend aantal bezoekers op de werken-bij website 

o Steeds meer geïnteresseerden weten je te vinden als 

aantrekkelijke werkgever 

 Alleen sollicitanten die bij je willen werken omdat ze je als werkgever 

aantrekkelijk vinden  

o Een natuurlijke selectie van kandidaten op basis van identificatie 

met jouw werkgeversimago 

 Naamsbekendheid als werkgever 

o Je naamsbekendheid groeit omdat je een positief imago weet te 

creëren bij mensen 

 Een pool van geïnteresseerde kandidaten voor de toekomst 

o Je organisatie krijgt volgers van geïnteresseerden die mogelijk op 

een later moment voor je gaan kiezen...  

https://weyou.nl


 

 
 

17 

Maar, is dit allemaal niet te omslachtig? 

 

Als je dit allemaal gelezen hebt, komen er waarschijnlijk toch nog allerlei 
vraagtekens bij je boven.  

Ik begrijp dat zeker, anders was je er natuurlijk allang aan begonnen 😉. 

Goed, ik reageer graag nog op je vragen. 

 

‘Het resultaat is te ‘indirect’ en moeilijk meetbaar’ 

Goede reclame voor je werkgeversmerk voelt als indirect, maar is zeker goed 
meetbaar en stuurbaar. Meer bekendheid (views) en meer sollicitanten is 
goed meetbaar. Door de analyse is het mogelijk om bij te sturen. 

 

‘Het kost te veel tijd’ 

Juist dit argument is als één van de uitgangspunten genomen om een 
duidelijke, efficiënte methode te ontwikkelen.  

Wel kan ik me voorstellen wanneer je alles zelf wilt doen, je hier bewust tijd 
voor moet reserveren.  

 

‘Het geheel is me nog niet concreet genoeg’ 

Ons doel is onze klanten te helpen aan meer bekendheid als aantrekkelijke 
werkgever en meer sollicitanten. Dit is heel concreet. Een consequente 
uitvoering van de 5 stappen van WeYou geven je dit resultaat. 

 

‘Dit kan ik zelf toch ook’ 

Juist door onze ervaring dat zonder richtlijn de focus moeilijk te houden is, 
bieden we deze methode aan.  

Met het inzicht via dit whitepaper krijg je voldoende mogelijkheden om dit 
zelf te doen, en dan met richtlijnen.  

  

https://weyou.nl
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Uitkomst 
 

Het resultaat van de 5 stappen van de WeYou-methode is ‘boven 
verwachting’ zoals laatst een klant zei.  

Wanneer je al langere tijd de problemen van personeelstekort ervaart, is het 
bijna niet te geloven wat er gebeurt door de WeYou-methode. 

Ingevulde vacatures geven je namelijk de mogelijkheid verder te bouwen.  

 

 Je omzet gaat groeien.  

 Het personeel komt beter in zijn vel te zitten, er zal minder 

personeelsverloop en ziekteverzuim zijn.  

 Je zult minder kosten hebben omdat je minder externen nodig hebt, je 

rendement neemt toe.  

 Je klanten zullen weer blij zijn met je snelheid van leveren, je kwaliteit 

die vooruitgaat en de positieve energie die ook de klant merkt. 

 Je krijgt met je nieuwe mensen weer nieuwe, frisse wind door de 

organisatie. 

  

https://weyou.nl
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Meer hulp bij de WeYou-methode 
 

De 5 stappen van de WeYou-methode is met dit whitepaper goed zelf uit te 
voeren. Maar ik kan me ook voorstellen dat onze ervaring en coaching 
gewenst is. Wij kunnen je daarbij helpen. 

 

De volgende drie mogelijkheden bieden we: 

1. Ondersteuning in de onderzoeksfase door de leukste werkgever in 
beeld-scan©, de WeYou-scan© of een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 

2. De WeYou Lite mogelijkheid om in de praktijk te proeven aan het 
WeYou-concept. Voor meer informatie klik hier  

3. Het complete WeYou concept in drie luxe-variaties. WeYou start, 
WeYou complete en WeYou Business. Voor meer informatie klik hier 

 

De volgende stap 
Als je dit alles gelezen hebt en het tot je door hebt laten dringen, kan ik me 
voorstellen dat het best wel veel is.  

Wij bieden je een gratis strategiegesprek aan. Daarin bespreken we jouw 
situatie en de mogelijkheden die we uit onze ervaring en visie voor je zien.  

Omdat elke organisatie uniek is, kunnen we samen bespreken wat de 
inschatting is over de impact van de 5 stappen van de WeYou-methode voor 
jouw organisatie.  

Je krijgt tips en informatie waarmee je gelijk aan de slag kunt. Dit gesprek 
kunnen we telefonisch of in een persoonlijk gesprek met je houden. 

Plan eenvoudig in via deze link  
  

https://weyou.nl
https://weyou.nl/weyou-lite
https://weyou.nl/werken-bij-website/
http://www.weyou.nl/agenda
https://weyou.nl/agenda


 

 
 

20 

Versie 3.0: De 5 stappen van de WeYou-methode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WeYou is een label van de Home4talent groep 

Burgemeester Koomansplein 1 

2231 DA  Rijnsburg 

Tel.: 085 – 040 36 53 

E-mail: info@weyou.nl of info@home4talent.nl 
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