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MODERATIE BAST WESTLAND 

08.30 - 09.15 INLOOP

09.15 - 09.30 OPENING PLENAIR - MYSTERIE GUEST

09.30 - 10.00 EXPERIMENT, FAIL AND LEARN! BAS VAN ABEL - FOUNDER - FAIRPHONE
Jullie zijn gek! Er is geen markt voor eerlijke elektronica, de industrie is hyperconcurrerend en het is super moeilijk om smartphones te maken.” Dat was de eerste feedback die het Fairphone-team kreeg toen ze besloten om een smartphone zo eerlijk mogelijk te produceren, beginnend 
in de mijnen in Congo. Nu, 7 jaar later, heeft Fairphone meer dan 15 miljoen euro gecrowdfund, meer dan 150.000 telefoons verkocht en talloze prijzen gewonnen. Maar wat is er nodig om het systeem uit te dagen door een sociale onderneming te starten in een van de meest complexe 
industrieën? En hoe heb ik mijn eigen fouten overwonnen en er waardevolle lessen uit getrokken?

10.05 - 10.35 GLOBAL PRESENCE & LOCAL RELEVANCY 
LORAINE MELISSEN - EMPLOYER BRANDING SPECIALIST 
- VATTENFAL

In deze presentatie neemt Lorraine jullie mee in de lessons 
learned van Vattenfall als één global employer brand, 
waarbij lokale en internationaal relevantie essentieel is om 
onze specialistische doelgroepen te bereiken. 

WAT ZIJN DE LAATSTE TRENDS IN RECRUITMENT?
RONDE TAFEL

Ronde tafel over de laatste trends in recruitment 
met winnaars van recuitment onder leiding van 
Bas Westland. 

BLAAS KANDIDATEN OMVER MET JE VERHAAL.  
ZO MAAK JE EEN INFORMATIEVE RECRUITMENTSITE
BASTIAAN VERCOUTEREN - BLOGKRACHT

In deze tijd van schaarste en talentenoorlogen is het 
van groot belang om als bedrijf te laten zien wie je 
bent en waar je voor staat. Door het vertellen van de 
echte verhalen van je organisatie op je (recruitment)
site. Kandidaten willen dat namelijk echt weten, 
blijkt uit onderzoek. In deze praktische workshop 
vertelt Bastiaan Vercouteren van Blogkracht (en 
voormalig contentmanager van Monsterboard) hoe 
je aan onderscheidende verhalen komt en hoe je ze 
informatief en pakkend verwoordt. Je gaat naar huis 
met een schat aan kennis en ideeën.

10.40 - 11.10 THE NAKED TRUTH IS BEAUTIFUL, SO LET’S BE BRUTALLY 
HONEST ABOUT IT
BJORN LUIJTERS - NN GROUP 

Grijze mannen, grijze pakken, grijze banen. Dat is het 
algemene imago van een financiële dienstverlener. Dat de 
identiteit van NN verrassend veelzijdiger is, vraagt om een 
sterk Employer Brand.
In deze sessie vertellen Bjorn en Ronald hoe ze met hun 
teams de ziel van NN blootlegden, een authentiek en 
duurzaam EVP ontwikkelden (een die niet in het power-
pointarchief belandt) en daarmee het Employer Brand en de 
ruggengraat voor campagnes vormen.

WE DON’T HIRE PEOPLE TO BAKE BROWNIES,  
WE BAKE BROWNIES TO HIRE PEOPLE*
DEBAT OVER OPEN-HIRING. 
ONDER BEGELEIDING VAN BAS WESTLAND.

Open hiring: aannemen zonder vragen te stellen, 
geen cv’s, geen interviews, geen achtergrondchecks. 
Het geeft mensen die willen werken, een kans om 
dat te doen door de controle te vervangen door 
vertrouwen. Bekend voorbeeld is de Amerikaanse 
bakkerij Greyston. Onder het motto ‘We don’t hire 
people to bake brownies, but we bake brownies to 
hire people’ heeft het bedrijf de missie zoveel mo-
gelijk banen te scheppen voor mensen die moeilijk 
werk vinden. Hoe ziet de markt eruit als we meer 
mensen een kans geven? Wat als alle vacatures 
worden opengesteld voor werkzoekenden? 

ZAKKENVULLERS GEZOCHT!
KAY GOEDHARDT -  GLOBAL TALENT ACQUISITION 
LEAD HEINEKEN - HEINEKEN 
OLFERTJAN NIEMEIJER - INDEPENDENT RECRUITERS
- INDEPENDENT RECRUITERS

Even alle andere tracks ontvluchten en zin om in  
dit half uurtje lekker veel prijzen te winnen?

Dan ben je hier op de juiste plek. Kom langs om 
lekker te quizzen!

11.10 - 11.40 KOFFIEBREAK

11.40 - 12.10 HERKEN EN OVERWIN ONBEWUSTE VOOROORDELEN IN JE 
RECRUITMENTPROCES ANOUK KON - INDEED

We willen allemaal uitzonderlijk getalenteerde mensen 
aannemen. In een ideale wereld zou iedereen dezelfde 
kansen krijgen op basis van zijn vaardigheden, ervaring 
en interesses.
Ondanks de goede bedoelingen kunnen imperfecties en 
inconsistenties tijdens het recruitmentproces ervoor zorgen 
dat goede kandidaten onzichtbaar worden. Deze barrières en 
vooroordelen kunnen ertoe leiden dat werkgevers de ideale 
kandidaat mislopen.
Indeed’s Anouk Kon leert hoe je onbewuste vooroordelen 
kunt herkennen en overwinnen, zodat je talent consistent en 
eerlijk kunt beoordelen.

HOW TO HACK TECH RECRUITMENT!
FLIP VAN EIJNDHOVEN - TALENT.IO

Recruitment and HR departments are becoming more 
digitized, but being online is not enough without the 
right tools and technologies. The interview process 
takes an average of 23 days per applicant. Hiring 
is time and labor-intensive. Luckily, new tools are 
helping HR teams decrease that up-front investment. 
Flip will be discussing the evolutions and revolutions 
of HR technology in the Digital Age.

DIGITAL JOURNEY VAN LINKIT: SALESFORCE 
TECHNOLOGIE ALS DE SLEUTEL VOOR GROEI
JORAM TIMMERMAN EN CORNELIS LEMSTRA
BYNER EN LINKIT I.S.M. BULLHORN

In het huidige recruitmentlandschap zijn er tal van 
technologische mogelijkheden die het leven van veel 
staffing organisaties gemakkelijker kunnen maken. 
En het voordeel: je hoeft niet altijd het wiel opnieuw 
uit te vinden. Ontdek in deze sessie de best practices 
van LINKIT die in samenwerking met o.a. Byner 
ervoor zorgt dat alle processen, van recruitment tot 
marketing en van contracten tot facturatie, soepel en 
geïntegreerd verlopen. Met als uiteindelijk doel om 
een geweldige klant- en kandidaatervaring te bieden.

WORKSHOP PERSONA’S - LEER DE MENS ACHTER 
DE KANDIDAAT KENNEN.

Je persona’s geven inzicht in wat jouw potentieel 
kandidaat bezighoudt. Waar hij/zij bang voor is of 
wat hem juist motiveert. Hoe hij aangesproken wilt 
worden. Deze levendige visualisatie stelt je in staat 
veel gerichter je boodschap af te stemmen.  Tijdens 
deze workshop leer je meer over het creëren van 
persona’s en hoe je dit toepast in de praktijk.

12.15 - 12.45 RECRUITMENT IN A GIG ECONOMY MARK VLETTER - FOUNDER - VOYS
Hoe ga je als recruiter om met de gig economy? Wat doet dat met onze opgebouwde geschreven en ongeschreven regels, wat voor effect heeft het op de arbeidskrachten en wat is de verdere lijn der verwachting hierover?  
Mark heeft zijn organisatie opgebouwd zonder managers en functieprofielen, desondanks gaat het Voys voor de wind. Wat is zijn strategie en verwachting van de toekomst?

12.45 - 13.45 LUNCH

13.45 - 14.15 HET GEHEIM VAN VERLEIDEN OP DE ARBEIDSMARKT
ERIC VAN BOURGONJE - JOBSREPUBLIC

Als je er vanuit gaat dat de meeste mensen min of 
meer bij toeval in hun volgende baan belanden, dan 
is het jouw taak als recruitment specialist om er voor 
te zorgen dat je dat toeval een handje helpt. Ontdek 
in deze sessie van Eric van Bourgonje hoe je latent 
werkzoekenden effectief verleidt via social media 
en hoe je er voor zorgt dat meer en vooral betere 
kandidaten bij jouw organisatie aan de slag gaan. Je 
leert hoe je mensen raakt, betrekt en beïnvloedt bij 
het maken van loopbaankeuzes en hoe dit in jouw 
voordeel kan uitpakken.

9 APRIL 2020
THEATER DE MEERVAART
AMSTERDAM

14.20 - 14.50 WAT IS PROGRAMMEREN EN HOE LEER JE DAT?
FELIENNE HERMANS - UNIVERSITEIT LEIDEN
Felienne is er voorstander van dat iedereen leert programmeren. Althans een beetje. Ze neemt je mee in de wereld van de algoritmes en het programmeren. Wat zijn algoritmes nou eigenlijk echt? Hoe werken ze?  
Wie gebruikt ze? Maar vooral: hoe maak je ze zelf?

14.55 - 15.25 HOE EEN OLD SKOOL OFF-LINE CAMPAGNE  
VIRAAL ONTPLOFTE
HERBERT VAN HOOGDALEM - PROFESSIONAL 
OUTSIDERS BV

Drie basisschooldirecteuren vinden in deze tijden van 
gierende lerarentekort. En in tijden van een krakend 
onderwijssysteem, wat de ‘brede maatschappelijke 
discussie’ domineert. Ga daar maar staan. Daarnaast: 
er werd ‘een ander type’ gezocht. Een wat meer 
ondernemende directeur, met ervaring in het 
bedrijfsleven.

Best lastig, want in het bedrijfsleven worden 
minimaal dubbele salarissen betaald. Dan moet je 
dus wel iemand treffen die écht héél graag wil en 
bereid is af te zien van de bekende lease-auto, de 
laptop van de zaak, het sportschoolabonnement, 
de jaarlijkse bonus en de ‘vrijmibo’ op de Zuid-As. 
Geen sinecure.

Tel daarbij op dat het hier gewoon ‘een’ schoolbe-
stuur betreft, dus budgettechnisch zit je ook niet 
ruim: er zijn geen tonnen beschikbaar om een hele 
wervingscampagne op te zetten. Je werkt met een 
krappe schatkist, je vraag is bijna onoplosbaar én 
omdat we tot nu met elke campagne voor deze klant 
de (internationale) pers haalden, lag voor de lat voor 
onszelf ook best hoog. 
Herbert vertelt er niet alleen over, maar leert je zelf 
ook denken via de ongebaande paden. 

15.25 - 15.55 KOFFIE BREAK

15.55 - 16.25 CONTINU VERBETEREN VAN DE CANDIDATE JOURNEY DOOR 
NIEUWE INNOVATIES TE DURVEN PROBEREN
ANNE ALBRACHT - GLOBAL RECRUITMENT MANAGER - 
HUNKEMÖLLER 

Hunkemöller heeft alle eerdere recruitment schepen achter 
zich verbrand (van video recruitment tot harvar) en is alles 
opnieuw aan het inrichten. Hierin brengen zij technologie 
naar de next level. Dit gaat gepaard met heel veel proberen, 
durven om de nieuwste innovaties te omarmen en continu 
kritisch te blijven op de nieuwste mogelijkheden. 

GOOGLE FOR JOBS. A REVOLUTION OR A HYPE?

Wat is sinds de live gang van Google for Jobs op 
de Nederlandse markt - eerder dit jaar - de impact 
geweest? Zijn er al grote verschillen te merken? 
Verschillende experts geven tijdens deze Ronde Tafel 
hun visie op de huidige ontwikkelingen op de markt. 

IK HOOR, IK HOOR, WAT JIJ NIET HOORT
FRANS REIGHARDT - FRANS REICHARDT DE 
KLANTENLUISTERAAR

Tijdens Emerce Recruitment legt Frans zijn oor te 
luisteren en deelt hij in een luchtig intermezzo wat 
hem ter ore is gekomen. Luister naar Frans in ‘Ik 
hoor, ik hoor, wat jij niet hoort’. 

‘MASSAAL JONGEREN WERVEN VIA WHATSAPP 
SOLLICITEREN
MARLIE DIERKENS SCHUTTEVAER - HR MANAGER 
- ACTION

Action is een van de snelst groeiende retailbedrijven 
van dit moment. Elke week opent het bedrijf twee 
nieuwe vestigingen, door heel Europa. Om de groei 
in eigen land bij te kunnen benen zijn veel nieuwe 
medewerkers nodig: duizenden vulploeg- en kassa-
medewerkers. Een leuke bijbaan voor jongeren van 
15 tot 17 jaar, alleen… hoe bereik je deze doelgroep? 
En hoe zorg je dat ze niet voor supermarkten, bouw-
markten, maaltijdbezorgers of andere retailketens 
kiezen en wél voor Action? In deze sessie geeft 
Marlie antwoord op deze vragen, waarbij een zeer 
vernieuwende manier van solliciteren via WhatsApp 
de sleutel tot succes bleek te zijn. 

16.30 - 17.00 HOE RECRUIT JE EEN GRAND PRIX? 
JAN LAMMERS -  OUD F1 COUREUR EN SPORTIEF DIRECTEUR GRAND PRIX ZANDVOORT - GRAND PRIX ZANDVOORT
Jan Lammers - oud formule 1 - en tevens een van de initietiefnemers om de F1 weer naar Nederland te halen, vertelt over zijn ervaring. Het terughalen van de F1 is niet zonder slag of stoot gegaan. Hoe hebben ze deze hobbels 
telkens weer weten te overwinnen? En toen de goedkuering eindelijk binnen was, begon de grootste uitdaging eigenlijk pas echt - het event voor mei optuigen en ervoor zorgen dat het een groot succes gaat worden. Hoe selecteer je 
in zo’n korte periode de juiste partijen/personen om je hierbij te helpen? 

AFSLUITING DOOR BAS WESTLAND

17.00 - 18.00 BORREL

18.00-19.30 DINER

19.30-00.00 RNIGHT
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KAY GOEDHARDT 
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