
ZorgSelect werkt!

Aan de basis van het recruitmentsysteem staat de vacature-
bank ZorgSelect. Deze regionale sectorgerichte vacaturebank 
verwelkomt meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar en heeft 
sinds 1995 bijna 500.000 sollicitanten op weg geholpen naar 
ruim 40.000 vacatures in Oost-Nederland. 

Handige wervingstools

Het systeem bevat handige tools die zijn ontwikkeld 
voor en door zorg- en welzijnsinstellingen. U kunt uw 
baanopeningen ‘matchen’ met diverse doelgroepen, zoals 
re-integratiekandidaten, boventalligen bij reorganisaties, 
kandidaten in portefeuille en open sollicitaties. Ook kunt u 
zelf een zoekopdracht plaatsen in de cv-bank, een database 
met actuele cv’s van ruim 5.000 werkzoekenden. Kandidaten 
voor werkleerplekken selecteert u via de BBL-vacaturebank 
met één druk op de knop. 

Krachtige selectie

De selectie van de uiteindelijke werknemer wordt afgehan-
deld via een zogenaamde selecteurstool; u kunt per vacature 
selecteurs toewijzen die door functiescheiding alleen inzage 
hebben in de vacatures en reacties waarvoor zij de selectie 
uitvoeren. Om nog krachtiger te kunnen selecteren kunt 
u via het recruitmentsysteem testen aanvragen om het 
poten-tieel van een (toekomstig) medewerker te bepalen. 
Lees meer over testen op: www.wgvzorgenwelzijn.nl/testen.

Eigen huisstijl

Uw vacatures zijn snel door te plaatsen op uw eigen intranet 
of website. Een geïntegreerde huisstijleditor zorgt dat ook 
uw ontvangstbevestigingen en afwijzingsbrieven in eigen 
look-en-feel worden verzonden. 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 personeels-
systemen 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. 
Alleen voor doorontwikkeling wordt een kostendekkende 
bijdrage gevraagd aan deelnemende leden.

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. Bij reorga-
nisaties biedt de werkgeversvereniging haar leden onder-
steuning en kan het recruitmentsysteem uitkomst bieden bij 
de toeleiding naar ander werk. Lees meer over reorganiseren 
op www.wgvzorgenwelzijn.nl/bemiddelingwerk. 

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 een recruitment-
systeem van WGV Zorg en Welzijn. Het systeem biedt 
volwaardige functionaliteiten voor vraaggerichte bemidde-
ling. 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/vraaggerichtebemiddeling

Zutphenseweg 51  info@wgvzorgenwelzijn.nl 
7418 AH Deventer  www.wgvzorgenwelzijn.nl
Tel: 088 255 66 50   www.zorgselect.nl

volg ons @WGVZorgWelzijn

word lid van de groep WGV Zorg en Welzijn

meld u aan voor de nieuwsbrief op 
www.wgvzorgenwelzijn.nl
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