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In 2022 zijn we gestart met de Sourcing Benchmark. Een verzameling van 
sourcing data om organisaties, recruiters en sourcers meer inzicht te 
geven in de wereld van sourcing. We hebben vele positieve reacties 
ontvangen op ons nieuwe initiatief. In samenwerking met Werf& hebben 
we ieder kwartaal alle sourcing data onder de aandacht gebracht onder 
een groot en groeiend publiek. 

Het openbaar en transparant maken van sourcing data is naar onze 
mening een belangrijke stap om sourcing toegankelijker te maken. 



Wij geloven dat sourcing in de kern verschilt van recruitment. Het 
opsplitsen van het recruitmentproces in sourcing en recruitment zal ons 
inziens recruitment naar een hoger niveau tillen. Wij zijn er namelijk van 
overtuigd dat recruiters geen sourcers zijn. Er worden andere skills 
gevraagd en de werkzaamheden verschillen enorm van elkaar.



Wij hebben geprobeerd een lans te breken voor sourcing door 
transparant de gemiddelde cijfers te publiceren over elke fase in het 
sourcingproces. Zo kunnen we trends spotten en biedt het organisaties 
en individuen handvatten om te bepalen of zij zelf op de goede weg zijn 
met hun sourcingactiviteiten.



In dit jaaroverzicht blikken we terug op 2022. Over het algemeen valt op 
dat de responsratio flink is gestegen. Steeds meer kandidaten reageren 
op een bericht van een sourcer. Nog beter nieuws is dat er ook sneller 
positief op wordt gereageerd. 

Dat is opvallend gezien het feit dat de arbeidsmarkt alleen maar krapper 
is geworden. Een andere opvallende trend is dat niet alleen meer 
kandidaten reageren, maar ook dat er uiteindelijk meer hires zijn 
voortgekomen uit sourcing. 

Uiteindelijk is dat natuurlijk waar het om gaat in sourcing.



Alle cijfers van alle stappen in het sourcingproces zijn te vinden in de 
rest van dit jaarrapport. Ben je benieuwd naar wat we hebben ontdekt? 
Lees dan verder!



In 2021 bleek dat sourcing nog volop in ontwikkeling was. Er waren al een aantal grote 
corporates die gebruik maakten van sourcing. In 2022 zagen we ook steeds meer 
overheden en grotere MKB bedrijven die sourcing vorm gaven binnen hun HR- of 
recruitment afdeling.



Er is een duidelijke groei waarneembaar in de populariteit van sourcing en dit lijkt nog 
steeds door te zetten. 

Verder is er een verbreding waarneembaar in de branches waar sourcing wordt 
toegepast, waarbij voorheen vooral de IT-sector in beeld was. Nu zien we ook steeds 
meer organisaties waarbij uitvoerende rollen gesourced dienen te worden, zoals 
filiaalmanagers van winkels, accountmanagers en customer service medewerkers. 

Ook is er een groei zichtbaar in de duur en intensiteit van de inzet van sourcing bij 
organisaties. Waar er eerst vaak voor een korte periode werd gesourced zien we nu 
steeds vaker dat het instrument voor een langere periode en met meerdere sourcers 
tegelijk wordt ingezet. 

Er is ook een groei te zien in het aantal organisaties dat een sourcingstrategie onderdeel 
maakt van de bredere recruitment aanpak. De eerste tekenen dat we van 
vacaturegedreven naar meer kandidaat gedreven aan het bewegen zijn. 

Tot slot is er een significante groei waarneembaar in het aantal benaderde kandidaten 
en uren die worden besteed aan sourcing. Deze groei lijkt nog steeds door te zetten.

In 2021 werd er een duidelijke trend 
waargenomen waarbij veel 
aanbiedingen geweigerd werden. In 
2022 zijn organisaties zich echter meer 
en meer bewust geworden van de 
strijd om talent. Hierdoor zijn salarissen 
en aanbiedingen verbeterd en zijn 
aanbiedingen vaker maatwerk. 
Organisaties die sourcing inzetten, zijn 
zich ook bewust van de noodzaak om 
aantrekkelijke aanbiedingen te doen 
aan kandidaten. 

Dit heeft geleid tot een gouden 
combinatie in 2022, waarbij een goede 
sourcingstrategie gecombineerd wordt 
met een organisatie die bereid is om 
de juiste arbeidsvoorwaarden te 
bieden aan kandidaten. Dit leidt tot een 
grotere respons van kandidaten op 
aanbiedingen.

We zien verder dat kwaliteit veel meer 
vruchten afwerpt dan kwantiteit. Liever 40 
goede, persoonlijke berichten aan 
kandidaten dan 100 van lage kwaliteit. Het 
komt over als spam, wekt irritatie op bij de 
kandidaat en schaadt uiteindelijk ook je 
employer brand. 

Bij Cooble zijn wij nog meer tijd gaan 
besteden aan het schrijven van berichten, 
gemiddeld 10 in plaats van 5 minuten per 
bericht. Dit levert een hogere kwaliteit op 
en kandidaten waarderen dit enorm. 

Dit is belangrijk in een markt waar steeds 
meer gebruik gemaakt wordt van 
robotisering in recruitment. 

Robots zijn nog niet in staat om een echt 
persoonlijk bericht te schrijven en 
kandidaten worden hierdoor geïrriteerd. 
Cooble schrijft berichten met minimaal 3 
persoonlijke punten uit het profiel van de 
kandidaat, waardoor de berichten echt 
opvallen en dat resulteert weer in een 
hogere respons ratio.

2022 in vogelvlucht

Kwaliteit boven kwantiteit



2022 in detail
Respons ratio



Over het hele jaar 2022 was de respons ratio gemiddeld 51,2%. 

De respons ratio, of het aantal berichten dat we gemiddeld moeten 
versturen om een reactie van een kandidaat te krijgen, is een belangrijk 
cijfer bij het werven van personeel. 

Dit liep op van 48,2% in het eerste kwartaal naar 52,2% in het laatste 
kwartaal van 2022.

Zo verhoog je jouw respons ratio
 Personaliseer je aanpak: zorg dat je in je bericht in ieder geval op 3 

punten uit iemand zijn/haar profiel terugkomt. Let er hierbij op dat je 
juist de 3 punten gebruikt die niet enkel gaan over werk. Denk hierbij 
aan vrijwilligerswerk wat iemand doet, het feit dat iemand 
hockeytrainer is of het feit dat iemand een bepaalde voetbalclub 
volgt. Hiermee laat je zien dat je je echt hebt verdiept in iemand zijn/
haar profiel en dus met veel persoonlijke aandacht een bericht stuurt

 Maak gebruik van een pakkende titel: zorg ervoor dat de titel de 
aandacht trekt en met name ook een link is met het profiel van de 
kandidaat. De kandidaat ziet iets herkenbaars (van zichzelf) in de titel 
terug waardoor de klik ratio veel hoger ligt

 Benadruk niet alleen de voordelen van de functie maar ook vooral 
van het bedrijf. Vaak zie je dat de functie voor een kandidaat 
herkenbaar is (en dus niet veel uitleg behoeft) maar dat de kandidaat 
met name benieuwd is naar de voordelen van het wisselen van 
bedrijf. Denk hierbij aan meer vakantiedagen, remote werken, veel 
leuke bedrijfsfeestjes, hogere salarissen etc

 Val op: voeg foto's, video's of andere multimedia toe aan je bericht om 
het aantrekkelijker te maken

 Timing is belangrijk: stuur je bericht op een moment dat het meest 
geschikt is voor de kandidaat

 Houd het bondig: zorg dat je bericht kort en bondig is, maar toch 
relevante informatie bevat die kan aanzetten tot een reactie.
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Reminders



Afgelopen jaar hebben we gemiddeld ruim de helft van de kandidaten 
die we benaderd hadden een reminder bericht gestuurd. 

Tegenwoordig ontvangen de meeste mensen een stortvloed aan 
berichten. Email, Whatsapp, DM’s op social media en LinkedIn - om er 
maar een paar te noemen. 

We gebruiken een behoorlijk aantal communicatiekanalen tegelijk en de 
stap om met elkaar te communiceren is laagdrempeliger geworden. 

Het is daarom begrijpelijk dat een reminder enorm helpt om de respons 
ratio te verhogen. Het aantal reminders is gedurende het jaar licht 
gestegen van 30% in Q1 naar 31,6% in Q4.





TIP: 

Een tip voor het sturen van herinneringen is om een 

gepersonaliseerde benadering te gebruiken. In plaats van een 
standaard herinnering te sturen, neem de tijd om een 

persoonlijke boodschap te schrijven die specifiek gericht is aan 
de kandidaat en hun situatie. Vermeld bijvoorbeeld specifieke 
details over de vacature waarvoor je een herinnering stuurt of 

leg uit hoe de baan kan bijdragen aan hun professionele groei. 
Deze gepersonaliseerde benadering kan helpen om de 

kandidaat te motiveren om snel te reageren.

Aantal kandidaten gesproken



In 2022 spraken we 6,8% van 
de kandidaten die we 
benaderd hadden. In het begin 
en het einde van het jaar zagen 
we een duidelijke stijging in dit 
cijfer (resp. 7,5% en 9%) en in 
het tweede en derde kwartaal 
een daling (+/- 6,6%).



Aantal kandidaten voorgesteld



We zijn in 2022 gedurende het jaar minder kandidaten gaan voorstellen 
aan de hiring managers. 

In de data zien we een duidelijke daling van het aantal kandidaten dat 
we geïntroduceerd hebben bij de hiring manager ten opzichte van het 
aantal kandidaten dat we gesproken hebben. 

Door selectiever te zijn zorgen we voor een lagere werkdruk bij de hiring 
manager en focussen we, met elkaar, op kwaliteit.
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Op 1e gesprek



Een andere belangrijke factor bij het sourcen van kandidaten is hoeveel 
personen uiteindelijk worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. 

Hoe hoger dit percentage is, hoe groter de kans is dat de hiring manager 
tevreden is met jouw werk. 

Door het aantal niet-geschikte kandidaten te beperken, verminder je de 
werkbelasting van de hiring manager. In 2022 ging 59,6% van de 
voorgestelde kandidaten op een eerste gesprek. Met name in het laatste 
kwartaal van 2022 zagen we een daling (53,5%). 

De drukke decembermaand zorgt voor veel afzeggingen en afspraken 
worden dan ook regelmatig verplaatst naar een rustiger moment.



Op 2e gesprek



Van de kandidaten die werden uitgenodigd voor een eerste gesprek, 
ging gemiddeld 53% op een tweede gesprek binnen de organisatie. 
Gedurende het jaar fluctueerde dit percentage enigszins. Van 58,2% in 
het eerste kwartaal naar 47,9% in het vierde kwartaal.

Aantal kandidaten een aanbieding gedaan



In deze fase is er een concreet voorstel gedaan aan de kandidaat. 
Gemiddeld genomen wordt er bij 41,5% van de kandidaten die op een 
tweede gesprek is geweest een aanbieding gedaan. 

Het vierde kwartaal was dit significant hoger dan eerdere kwartalen 
van afgelopen jaar. Toen zat dit percentage rond de 43%.

 Benadruk de waarde die de kandidaat kan toevoegen aan de 
organisatie en hoe de kandidaat een goede match is voor de 
baan en het bedrijf

 Leg uit hoe de functie bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van 
de kandidaat

 Laat de kandidaat zien hoe de werkomgeving en cultuur van de 
organisatie aansluiten bij de kandidaat zijn/haar normen en 
waarden

 Geef een helder beeld van de arbeidsvoorwaarden, salaris en 
andere voordelen

 Benadruk dat je beschikbaar bent voor verdere vragen of 
opmerkingen van de kandidaat

 Maak de kandidaat enthousiast over de baan door  
succesverhalen te delen van andere medewerkers of vertel over 
groeimogelijkheden binnen de organisatie

 Laat de kandidaat weten dat je graag wilt dat hij/zij aan boord 
komt, dit straalt uit dat de kandidaat erg gewaardeerd wordt

 Laat de kandidaat weten dat er beperkte tijd is om na te denken 
over het aanbod om zo de druk een beetje op te voeren.

TIP:



Aanbieding geweigerd



Het percentage dat een aanbieding weigert 
is in het vierde kwartaal gedaald naar 17,9%. 
Over het hele jaar genomen was dit 
gemiddeld 16,5%. Gedurende het jaar heeft 
dit getal een mooie daling laten zien.


Hired



Het percentage van kandidaten dat 
een aanbod accepteert, is een 
belangrijke metric bij sourcing van 
kandidaten. 

In 2022 was dit gemiddeld 83,5% en 
in het eerste kwartaal van datzelfde 
jaar was dit percentage 58,2%.
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Gemiddeld aantal sourcing uren per hire



Het duurt gemiddeld 77,1 uur voor een 
sourcer om een hire te voltooien. 

De tijd die nodig is voor een hire kan sterk 
variëren afhankelijk van de rol, het bedrijf, de 
senioriteit en de regio waarin wordt gezocht. 

Er kunnen ook grote verschillen zijn tussen 
functiegroepen en werkgevers afhankelijk 
van de kracht van het employer brand.




Bedankt voor het lezen van de Sourcing 

Benchmark 2022. 


We kijken terug op een mooi sourcing 

jaar en we hopen dat deze Benchmark 

je meer inzicht heeft gegeven in de 

wereld van sourcing. 


Wil je meer weten over sourcing? Cooble 

is de sourcing specialist en wij helpen 

organisaties met hun sourcing 

vraagstukken. We werken met 

organisaties zoals Action, 

Rijkswaterstaat, Transavia en Rabobank 

op operationeel en strategisch niveau.



Wil je meer weten? Neem contact met 

ons op via  of stuur een 

mail naar 

073-2032080

info@cooble.nl.

In contact met 
Cooble?




