
ZorgSelect werkt!

Aan de basis van het recruitmentsysteem staat de vacature-
bank ZorgSelect. Deze regionale sectorgerichte vacaturebank 
verwelkomt meer dan 1,3 miljoen bezoekers per jaar en 
heeft sinds 1995 ruim 700.000 sollicitanten op weg geholpen 
naar ruim 55.000 vacatures in Oost-Nederland. Elke vacature 
die op ZorgSelect wordt geplaatst, wordt automatisch 
doorgeplaatst naar het Facebook- en Twitteraccount van 
ZorgSelect. Alleen al op Facebook heeft ZorgSelect ruim 
9.500 volgers, dus u pro� teert van een groot bereik. 

Handige wervingstools

Het systeem bevat digitale tools die zijn ontwikkeld voor en 
door zorg- en welzijnsorganisaties. Met deze tools kunt u uw 
werving- en selectieproces naar eigen inzicht vormgeven. 
U kunt uw baanopeningen ‘matchen’ met duizenden 
beschikbare e-portfolio’s en diverse doelgroepen, zoals 
re-integratiekandidaten, boventalligen bij reorganisaties, 
kandidaten in portefeuille en bij open sollicitaties. Ook 
kunt u zelf communiceren met uw sollicitanten binnen het 
systeem en kunnen vacatures automatisch worden doorge-
stuurd naar de werkplein adviseurs. 

Krachtige selectie

De selectie van sollicitanten wordt digitaal en e�  ciënt 
afgehandeld volgens uw eigen werving- en selectieproces. 
Diverse tools zijn ingebouwd om het proces en de uitingen 
organisatiespeci� ek te maken. Door het gebruik van rollen 
en rechten kunt u zelf de verschillende onderdelen van uw 
wervings- en selectieproces, zowel centraal als decentraal, 
op vacatureniveau aan medewerkers toekennen. Om nog 
krachtiger te selecteren, kunt u via het recruitmentsysteem 
testen aanvragen om het potentieel van een (toekomstig) 
medewerker te bepalen. Lees meer over testen op: www.
wgvzorgenwelzijn.nl/testen. 

Eigen huisstijl

Uw vacatures kunnen eenvoudig automatisch worden 
doorgeplaatst op uw eigen intranet, website en LinkedIn 
bedrijfspagina. U kunt via het systeem de vacature ook 
doorplaatsen op diverse andere sites en in printmedia tegen 
kortingstarief. De technologie achter het recruitmentsysteem 
maakt koppeling met alle personeelssystemen mogelijk. 

Best practices tegen lage kosten

Het recruitmentsysteem is inbegrepen bij uw lidmaatschap 
van WGV Zorg en Welzijn, inclusief ondersteuning door de 
vereniging. Doorontwikkeling vindt in verenigingsverband 
plaats, waardoor kosten worden beperkt en gebruikers de 
garantie hebben dat het systeem is gebaseerd op ‘best prac-
tices’ uit het werkveld. Ook kunnen lidinstellingen objectief 
toetsen hoe het systeem werkt bij collega-instellingen.

Ondersteuning

Onze vereniging staat u met raad en daad bij wanneer u 
vragen heeft over de werking van het recruitmentsysteem 
of uw werving- en selectieproces wilt optimaliseren. Het 
recruitmentsysteem biedt uitkomst bij bijvoorbeeld het 
vinden van (nieuw) toekomstig personeel, de toeleiding van 
medewerkers naar ander werk en het inzichtelijk maken van 
competenties van zittend personeel. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk op 
www.wgvzorgenwelzijn.nl/vraaggerichtebemiddeling of 
neem contact op met onderdeel Werving via e-mail: 
info@wgvzorgenwelzijn.nl o.v.v. Recruitmentsysteem, of bel 
WGV Zorg en Welzijn, tel: 088 255 66 50.

Optimalisatie 
werving en selectie
Het recruitmentsysteem in de praktijk

De beste werkprocessen voor werving en selectie 
uit de sector zorg en welzijn zijn verzameld in het 
recruitmentsysteem van ZorgSelect. Het systeem biedt 
volwaardige functionaliteiten voor vraaggerichte 
bemiddeling. Uw werving- en selectieproces wordt 
geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. U houdt tijd over voor 

zaken waar het daadwerkelijk om draait: het werven, 
behouden en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig 
personeel.

www.wgvzorgenwelzijn.nl/ondersteuningbijwervingenselectie
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