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Dit is de tweede editie van de Sourcing Benchmark. In het eerste kwartaal 
van 2022 zijn we gestart met het publiceren van data over sourcing. Het 
doel van de benchmark is om de onderliggende cijfers van sourcing 
transparanter en begrijpelijker te maken. Een houvast te bieden voor 
iedereen die zich met sourcing bezighoudt of overweegt het op te nemen 
in zijn/haar recruitmentstrategie. 



We verzamelen iedere maand al onze sourcing data. Van welk 
percentage kandidaten reageert op een InMail tot hoeveel sourcing uur 
we gemiddeld nodig hebben voor 1 hire - en alle stappen daar tussenin. 
Hiervan nemen we vervolgens het gemiddelde over 3 maanden. Ieder 
kwartaal analyseren we deze data om vervolgens trends te spotten.



In het tweede kwartaal zagen we dat het gemiddelde aantal hires uit 
sourcing behoorlijk is toegenomen. Ook reageren meer kandidaten 
positief op een InMail in het tweede kwartaal van dit jaar. De maand mei 
was daarbij een hele goede maand, de beste maand van dit jaar tot nog 
toe. Processen lijken soms weer wat langer te duren doordat men wat 
mobieler aan het worden is. Zo worden meer afspraken weer fysiek 
ingepland, wat ervoor zorgt dat de time to hire wat langer kan duren. Een 
ander punt wat ons opvalt in het tweede kwartaal is dat tegenwoordig 
voor alle branches wordt gesourced. Voorheen was dit nagenoeg alleen 
maar IT en techniek. De nood is overal hoog. Daarbij zien we in onze data 
dat in de techniek de response ratio in de techniek hoger ligt dan in 
andere branches. Nieuwsgierig naar alle cijfers? Deze lees je verderop in 
deze benchmark.



Response rate



De response ratio is een belangrijk cijfer in sourcing. Het bepaalt hoeveel 
berichten we gemiddeld moeten uitsturen op LinkedIn om een reactie te 
krijgen van een kandidaat, waar we eerder nog geen interactie mee 
hebben gehad. In het eerste kwartaal van 2022 was dit 48,2%. In het 
tweede kwartaal van dit jaar is dit licht gestegen naar 51,7%. Een stijging 
van 7,3%. In vergelijking met voorgaande jaren was dit cijfer al redelijk 
hoog. Kandidaten staan meer open om in gesprek te gaan, ondanks het 
feit dat ze veel vaker benaderd worden dan vroeger.

TIP: 

 Jouw response ratio verhogen? Neem de tijd om je te 

verdiepen in de kandidaat. Verstuur geen standaard berichten, 
maar haak in op iemand zijn interesses en achtergrond met 

een persoonlijke note. 


Reminders



Veel kandidaten zijn druk of krijgen een veelvoud aan berichten binnen 
op een dag. Daarom kan een reminder enorm helpen je InMail nogmaals 
onder de aandacht te brengen. In het eerste kwartaal stuurden we 30% 
van de benaderde kandidaten een reminder. In het tweede kwartaal is dit 
nagenoeg gelijk gebleven en stuurden we 29,9% van de kandidaten een 
reminder. 


TIP: 

Stuur een reminder na 8 dagen indien kandidaten niet 

gereageerd hebben op je bericht. Het verhoogt je response rate 
met 17%. 



Aantal kandidaten gesproken



In het tweede kwartaal daalde het percentage kandidaten waarmee 
we in gesprek kwamen na een InMail met 11,6%. Gemiddeld spreken we 
6,6% van de kandidaten in het 2e kwartaal versus 7,5% in het 1e 
kwartaal. Dat we een groot gedeelte van de kandidaten niet spreken 
kan meerdere redenen hebben. Zo kan het zijn dat sommige 
kandidaten toch minder een match blijken te zijn dan we eerder 
hadden gedacht. Ook kan het uiteraard zijn dat een kandidaat niet 
verder in gesprek wilt.


Aantal kandidaten voorgesteld



Gemiddeld stellen we in het tweede kwartaal 64,4% van de kandidaten 
die we gesproken hebben voor aan de hiring manager. Een stijging van 
3,5% ten opzichte van het vorige kwartaal. 

TIP: 

Is dit percentage bij jou veel lager? Wees selectiever in het 

benaderen van kandidaten. Er kan veel tijd zitten in 
communicatie met kandidaten. Zeker bij teveel niet matchende 

kandidaten gaat er veel tijd verloren.




Op 1e gesprek



Een ander belangrijk cijfer in 
sourcing is hoeveel 
kandidaten op een eerste 
gesprek gaan. Des te hoger 
dit is, des te groter de kans is 
dat de hiring manager blij is 
met jouw werk. Je scheidt het 
kaf van het koren en ontzorgt 
hem of haar. In het tweede 
kwartaal gingen 59,8% van 
de kandidaten die waren 
voorgesteld op een eerste 
gesprek. Dit is vergelijkbaar 
met het eerste kwartaal toen 
61% van de kandidaten op 
gesprek gingen bij de hiring 
manager. 

Op 2e gesprek



Gemiddeld genomen gaat 50,3% van de kandidaten op een tweede 
gesprek bij de hiring manager. We vergelijken het in dit geval met het 
aantal kandidaten dat ook op eerste gesprek ging. In het eerste kwartaal 
was dit een stukje hoger, namelijk 58,2%.

TIP: 

De huidige arbeidsmarkt is erg krap. Het is zonde om 

kandidaten te verliezen die wel al in proces zijn en grotendeels 
voldoen aan de eisen. Snelheid van handelen is dus essentieel. 
Een sollicitatieproces van sollicitatie tot hire is acceptabel als 

het niet langer dan 26 dagen duurt. 



Aantal kandidaten een aanbieding gedaan



In deze fase is er een concreet voorstel gedaan aan de kandidaat. 
Gemiddeld genomen wordt er bij 43,2% van de kandidaten die op een 
tweede gesprek is geweest een aanbieding gedaan. In het eerste 
kwartaal van dit jaar was dit 40,4%.

Aanbieding geweigerd



Het percentage dat een aanbieding weigert is in het tweede kwartaal 
gedaald naar 25,4%. Een daling van 18% vergeleken met kwartaal 1 in 
2022, toen 30,9% van de kandidaten een aanbieding weigerden. 

TIP: 

Probeer achter de behoeftes van de kandidaat te komen 
voordat je een aanbieding doet. Vraag ook waarop een 

kandidaat een potentiële werkgever gaat beoordelen. Vaak 
hebben kandidaten keuze uit meerdere aanbiedingen.



Gemiddeld aantal sourcing uren per hire



In totaal heeft een sourcer gemiddeld 72,8 uur nodig om een hire te 
realiseren. In het eerste kwartaal was dit nog 76,2 uur per hire. Het 
aantal uren per hire dat nodig is kan erg verschillen per rol en per 
werkgever. Tussen functiegroepen, senioriteit, regio’s en bedrijven kan er 
een enorm verschil zijn. 

Hired



Misschien wel het belangrijkste cijfer voor sourcing en recruitment. Het 
percentage kandidaten dat een aanbieding geaccepteerd heeft. 
Gemiddeld accepteerde maar liefst 78% van de kandidaten een aanbod 
in het tweede kwartaal. Een opvallende stijging van 34% aangezien 58,2% 
van de kandidaten in het eerste kwartaal een aanbieding accepteerde.



Vond je deze Benchmark waardevol


en wil je meer weten over sourcing?


Cooble is dé sourcingspecialist van


Nederland. Wij helpen organisaties


zoals Sogeti, Action,


FrieslandCampina en AS Watson


met sourcing. Zowel op strategisch


vlak als operationeel ontzorgen we


meerdere organisaties.



Wil je meer weten over wat wij voor 

jouw organisatie kunnen 

betekenen? We maken graag met 

je kennis. Bel ons op  

of mail ons op 

073-20 32 080

info@cooble.nl.
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