
Recruitment  
tactieken

voor woningcorporaties in 2021



Corporaties en woonbedrijven staan voor een gigantische 

opgave. Er is een flink tekort aan huurwoningen, de bestaande 

woningvoorraad moet worden verduurzaamd en de huren 

moeten betaalbaar blijven. Daarnaast volgen ontwikkelingen 

en innovaties op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en 

leefbaarheid elkaar in rap tempo op.

Dat betekent dat woningcorporaties - nog meer dan tevoren 

- moeten kunnen beschikken over professionals met de juiste 

skills. Medewerkers die o.a. servicegericht en sociaal zijn en die 

oplosssingsgericht kunnen werken.

Maar die professionals met de juiste skills binnenhalen, hoe 

doe je dat? Wij vertellen u graag meer. 
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Herkent u als HR-manager ook deze frustraties?

Als  
woningcorporatie  
je recruitment 
outsourcen:  
waarom zou je?

Sollicitanten zonder de juiste skills voor de job; 
Professionals mét de juiste skills, maar zonder interesse 
in uw vacature;
Ouder wordende werknemers, die de nieuwe, digitale 
wereld moeilijk kunnen bijbenen;
De huidige staf die alle job-veranderingen te complex 
vindt en daardoor minder breed inzetbaar is.

•
•

•

•

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Sterker nog: 
75% van de werkgevers van woningcorporaties 
verwacht steeds meer problemen bij hun 
recruitment en de inzetbaarheid van medewerkers. 
Zo is gebleken uit het Arbeidsmarktonderzoek 
Woningcorporaties 2019.

Probleem 
HR heeft niet altijd voldoende kennis en/of 
ruimte om zich hier 100% op te storten. Logisch 
natuurlijk. Er zijn nu gewoon zóveel trends in uw 
branche gaande, waar u iets mee moet. Als HR-
manager heeft u al meer dan genoeg te doen.

Maar die jonge professionals met de juiste skills 
binnenhalen, hoe doe je dat?

Oplossing 
Je recruitment outsourcen. Door alle 
nieuwe trends is dit een gouden kans voor 
woningcorporaties. Wij vertellen u graag waarom.

Lekker dan. En nu?

Advies uit datzelfde onderzoek: Woningcorporaties,  
trek meer jonge professionals aan!

https://gallery.mailchimp.com/63513aba5fd37fef22fe412d6/files/ebb3779f-2908-4524-b6f6-86132e7154d9/C12404_Arbeidsmarktonderzoek_woningcorporaties_DEF.pdf
https://gallery.mailchimp.com/63513aba5fd37fef22fe412d6/files/ebb3779f-2908-4524-b6f6-86132e7154d9/C12404_Arbeidsmarktonderzoek_woningcorporaties_DEF.pdf
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Organisaties moeten inspelen op de constante stroom 
aan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Denk bijvoorbeeld aan de inzet van social media in uw 
communicatiemix, nieuwe samenwerkingsverbanden en 

sociaal-maatschappelijke trends.

Natuurlijk brengt dat ook voor een woningcorporatie nieuwe 
uitdagingen met zich mee. Hoezo? Omdat de rol van uw 
organisatie in de samenleving constant verandert:

lekker  
sociaal 
bezig 

de contactlijntjes met huurders worden steeds korter 
(via o.a. social media);
Het aantal huurders met psychische problemen stijgt;
Er ontstaan steeds meer samenwerkingen met 
zorgverleners, handhavers en gemeenten;
Woningcorporaties zijn keihard bezig met 
duurzaamheid en milieuvriendelijk wonen;

•

•
•

•

En noem maar op.

Dat zijn specifieke trends voor woningcorporaties, waar 
uw organisatie iets mee moet. Het is daarom nodig dat uw 
medewerkers:

de nodige social skills hebben; 
bereid zijn om mee te veranderen
zich snel kunnen aanpassen aan de nieuwe veranderingen.

•
•
•

Eén probleem: 1 op de 6 werknemers scoort onvoldoende 
op deze soft skills. Hierdoor voldoen ze niet meer aan de 
werkeisen anno 2021. 

(bron: Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporties 2019)

Online sociaal
En nu we het toch over sociaal hebben: 
hoe hoog is het WhatsApp-gehalte 
binnen uw corporatie? Een sterke trend 
in het bedrijfsleven is het ‘lekker-online-
sociaal-doen’-gehalte. Klanten, burgers, 
en in uw geval huurders, zoeken steeds 
meer digitaal contact. 

Maar dat vraagt natuurlijk wéér om die 
nieuwe werkhouding en -mentaliteit. 
Alleen dan kan uw corporatie zich nog 
goed blijven inzetten voor de huurder. 

Dus woningcorporaties hebben 
professionals nodig met IT-kennis én 
behoorlijk goede soft skills.
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De juiste bagage 
Allerlei zaken snel, menselijk, en online regelen, dat is toch… gewoon? Ja, voor de jonge professional is dat net zo 
vanzelfsprekend als dat er een dak op een huis zit. Zij zijn opgegroeid met alle technologische en sociale innovaties 
en zijn het daarom gewend om snel mee te veranderen. En om lekker sociaal te doen. 

Maar goede soft skills hangen natuurlijk niet alleen maar af van leeftijd. Joinuz heeft naast die jonge professional ook 
genoeg ervaren rotten met een gezonde dosis aanpassingsvermogen en de beste sociale bagage in haar bestand. 
Deze sociaal bewuste avonturiers zijn juist die mensen die veel focussen op hun social skills. En voor wat betreft hun 
hard skills? Wijzelf bijvoorbeeld spijkeren onze kandidaten bij in precies die skills die ze moeten hebben voor de job. 

Gedetacheerden bieden u als bedrijf flexibiliteit én specifieke kennis. Die conclusie trekken job-onderzoekers niet 
voor niets bijna elk jaar. 

Trouwens, wist u dat detacheringsbureaus zo’n 4% van hun omzet besteden aan opleiding? Dat is bijna 2,5 keer meer 
dan andere branches! En, eventueel samen met uw persoonlijke budget voor scholing en ontwikkeling, leiden wij 
onze professionals op tot de besten in hun vak.

Lekker divers
Onze professionals werken dus juist bij ons omdat ze zo lekker flexibel willen zijn. 
Bovendien ontdekte software-ontwikkelaar Visma in een onderzoek dat de meest 
gewilde kandidaten het liefst op projectbasis werken. De reden: zo kunnen ze de 
beste bijdrage leveren aan een bedrijf. Het maakt hun werk betekenisvoller.

Dat betekent niet automatisch dat zulke mensen altijd snel weer weg zijn. Door ze 
veel diversiteit te bieden kunt u ze langer aan zich binden.

En laat diversiteit nou nét een kracht zijn van woningcorporaties als werkgever. Dat 
horen wij vaak van onze professionals terug. Een dynamische omgeving met veel 
verschillende werkzaamheden en flexibele werktijden. Ook aantrekkelijk natuurlijk. 

Nu ziet u waarom het Arbeidsmarktonderzoek aanraadt jong talent aan te trekken. 
De nieuwe werkeisen die nu problemen opleveren, zijn juist enorm aantrekkelijk voor 
jonge professionals! De ironie.

https://nl.visma.com
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Mooiere wereld 
De nieuwe trends, zoals het samenwerken met andere partijen en het automatiseren van 
processen, zorgen ervoor dat medewerkers efficiënter werken. En dat bespaart vervolgens 
kosten. Met dit geld kan er weer extra worden ingezet op duurzaamheidsmaatregelen. 
Woningen worden daardoor veiliger, de energierekening gaat omlaag en het milieu is er ook blij 
mee.  

Zo maakt u Nederland weer wat mooier. Voor huurders en voor het milieu. 

Een baan met relevantie
Voor de nieuwere generaties is het hebben van een baan vaak niet genoeg. Zij willen een 
steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Zij willen een baan die er écht toe doet.

Omdat woningcorporaties zo’n mooie missie hebben, is dat voor veel jonge professionals een 
reden om bij u te willen werken. Zo kunnen zij, samen met u, een verschil maken.

Daarom is het enorm belangrijk om ze naast hun dagelijkse werk, ook mee te laten werken aan 
projecten die zich richten op die maatschappelijke missie. U zult zien dat ook dat een belangrijke 
factor is waarmee u deze mensen langer aan zich bindt. 

Drempels 
leg je in  
woningen, 
niet in  
recruitment

Juist doordat gedetacheerd talent gewend is allerlei zaken 
snel, menselijk, en online te regelen, verwacht men ook 
een soortgelijke employee journey van u als employer.  
Meteen vanaf het allereerste contact.

Er zijn helaas te veel bedrijven die zich focussen op die 
hard skills en zo maken zij het sollicitatieproces ook veel 
te complex. Wat zou jij doen als most-wanted kandidaat? 
Dan ga je toch voor een werkgever met een aantrekkelijk 
sollicitatieproces? 

Bovendien: ‘echtheid’ is voor jong talent een no-brainer 
in hun werkleven. Dus als een werkgever mooie dingen 
belooft, maar ze niet waarmaakt, verwacht dan een lelijke 
employer branding-deuk. U wordt online razendsnel 
afgeschreven door mensen die elkaar vertellen hoe het 
werken bij uw organisatie is. Tja, de kracht van social.

Heldere journey 
Detachering is heel erg gericht op het maken van 
die perfecte match tussen werknemer en werkgever. 
Daarom zorgen wij ervoor dat het sollicitatieproces en de 
bedrijfscultuur helemaal helder zijn voor de sollicitant. Zo 
krijgen kandidaten een écht beeld van uw organisatie.
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Met een talent pool bouwt u een database op van 
geschikte kandidaten die eerder hebben gereageerd 
of gesolliciteerd. Komt er een job vrij? Dan neust u 
even rond in uw talent pool wie u eventueel kunt 
benaderen. Lekker handig toch?

U zoekt, wij vinden. U roept, wij leveren.
Het opbouwen van een goede talent pool kost natuurlijk wel wat tijd en werk. 
Daarom heeft outsourcing van recruitment zo’n gigantisch voordeel: wij beschikken 
namelijk al over een mega-talent pool waar we jarenlang aan hebben gebouwd 
en waar we zelf ook regelmatig in rondzwemmen. Al onze talenten staan netjes 
gesorteerd op ervaring, skills, motivaties en interesses.

Neem dus gewoon een frisse duik in onze database. Het talent dat u zoekt, zit daar 
waarschijnlijk al in! Een juiste match vinden gaat daarom lekker snel. En het scheelt u 
weer tijd met zoeken, benaderen en opbouwen.

Zwem rond in 
Talent pools
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Het outsourcen van recruitment biedt dus vele voordelen. 
Sterker nog: door onze aanpak kunnen wij van uw huidige 
problemen juist uw grootste kracht maken!

Op deze manier behaalt u de belangrijkste KPI: quality of hire. 
Wij weten wat er nu speelt bij woningcorporaties. Hierdoor 
kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de strategische 
personeelsplanning.

Joinuz als 
uw partner

www.joinuz.nl/wonen

Onze missie is het vinden van de perfecte match tussen 
kandidaat en werkgever. Dat doen we door écht te kijken naar de 
wensen van beide partijen. Bovendien:

begeleiden we de kandidaten gedurende het gehele proces;
stellen we Persoonlijke Ontwikkelplannen op;
en vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats.

•
•
•

In principe bieden we projectdetachering aan. Maar: matchen 
onze professional en u zó ongelooflijk goed met elkaar, dat 
jullie liever een vast dienstverband met elkaar aangaan? Geen 
probleem. Onder bepaalde voorwaarden helpen we daar graag 
aan mee!

Meer weten over hoe wij in elkaar steken? 
Lees meer op www.joinuz.nl/wonen 

Onze adviseurs denken graag met u mee. 

Adviseur Wonen  
Noord-Holland en Flevoland
06 - 42 07 10 01

Ruben Pattiwael

Adviseur Wonen  
Zuid-Holland en Utrecht  
06 - 27 89 66 11

Roy Paulussen

http://www.joinuz.nl/vakgebied-wonen
http://www.joinuz.nl/wonen
http://www.joinuz.nl/wonen

