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Vlaanderen speelt wereld-
wijd een voortrekkersrol op 
het vlak van ontwikkeling, 
design, pilootinstallaties en 
onderzoek op het hoogste 

niveau, en dit in tal van sectoren: lifesciences, 
chemie, biotech, petrochemie, hernieuw-
bare energie, enz. Hierdoor is er continu een 
enorme nood aan hoogopgeleide technische 
profielen. Patrick Van Lijsebetten, zaak-
voerder van Rialto Recruitment, legt uit hoe 
hierop best kan worden ingespeeld.

“De nood aan goede ingenieurs is altijd 
groot geweest. Net daarom beslisten we om 
een ‘search kantoor’ op te starten dat zich 
specialiseert in het zoeken naar ingenieurs. 
Hierbij trachten we de brug te slaan tussen 
de industrie en het onderwijs, en tussen 
werkgever en werknemer. Bovendien wil-
len we voor kandidaten de brug vormen 
naar hun verdere carrièrepad.”

de zoektocht naar de geschikte 
kandidaat
“Wanneer bedrijven kansen willen geven 
aan jonge afgestudeerde bachelors en inge-
nieurs, dan is campusrekrutering zeer 
belangrijk. Al vroeg tijdens het afstudeerjaar 
starten rekruteerders met het warm maken 
van laatstejaars voor een uitdaging en een 
boeiende baan in een bepaald bedrijf. Meer 
ervaren profielen krijgen vandaag van job-
boards en interimkantoren iedere dag hon-

derden aanbiedingen binnen via email. Dit 
betekent dat zij hier op een bepaald moment 
ook genoeg van krijgen en zich uitschrijven. 
Ze willen persoonlijk behandeld worden én 
zelf terug het initiatief nemen bij functies die 
zij interessant vinden. Hier moeten wij als 
gespecialiseerd search kantoor op inspelen 
door hen op een discrete manier proactief te 
benaderen en te polsen of zij klaar zijn voor 
een volgende stap in hun carrière.”

Sociale media en technologie
“Sociale media en technologie hebben de 
manier waarop er wordt gerekruteerd en 
gesolliciteerd danig veranderd. Mensen 
zoeken en solliciteren op een andere manier 
naar jobs. Vandaag wil men ook op mobiele 
toestellen snel een functie vinden en met 
één klik kunnen solliciteren. Dit kan bij-
voorbeeld al via LinkedIn. Mensen zijn der-
mate handig met mobiele tools dat ze geen 
traditionele cv meer opmaken en in bijlage 
doormailen. Het moet allemaal sneller, en 
dat wil zeggen dat ook rekruteringsbedrij-
ven daar op moeten inspelen met mobiel-
vriendelijke tools en websites.”

buitenlandse kennis aantrekken
“Bij sommige functies, bijvoorbeeld in de 
chemische of biotechsector, is technische 
kennis dermate belangrijk dat men even-
tueel afstand neemt van de parate kennis 
van het Nederlands of Frans, indien het 
gewenste profiel niet in België kan worden 

gevonden. De markt wordt in dat geval ook 
opengetrokken voor buitenlanders die het 
Engels goed beheersen en die de nodige 
technische skills en diploma’s hebben om 
onderzoekswerk te verrichten. In landen 
zoals bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Grie-
kenland en zelfs Iran en India is het niveau 
van afstuderende ingenieurs zeer hoog.”

Kandidaten kijken meer dan ooit 
naar waarden
“Bedrijven moeten eerst en vooral een uit-
daging, een toekomstplan en een carrière-
pad bieden. Daarnaast zijn kandidaten, en 
dan zeker de jongere generaties, zeer kri-
tisch voor het waardepatroon binnen een 
bedrijf. Dit gaat dan bijvoorbeeld over diver-
siteit, ethisch handelen en zakendoen, flexi-
biliteit, cultuur, sfeer, de manier waarop er 
wordt omgegaan met opleidingen, enz. Al 
deze aspecten zijn een onderdeel van het 
selectieproces van de kandidaat en zijn de 
enige manier waarop een werkgever zich 
vandaag nog écht kan onderscheiden.”

openstaan voor rotatie
“Kandidaten kiezen ook geen job meer 
voor het leven. Zeker jongeren zien zichzelf 
hooguit vijf à tien jaar in eenzelfde functie. 
De meesten zullen gedurende hun loop-
baan minstens vier à vijf keer wisselen van 
job. Dat doen ze deels om carrière te maken, 
maar ook om diverse ervaringen op te doen. 
Bedrijven moeten beseffen dat ze mogelijk 

de eerste jaren zwaar investeren in een kan-
didaat, met het risico dat die kandidaat na 
vijf jaar van job wil veranderen. Enkel door 
hiervoor open te staan én een interne door-
stroming aan te bieden, maken ze zich inte-
ressant voor kandidaten.”

engagement om de geknipte 
kandidaat te vinden
“Intussen ligt de economische crisis achter 
ons en trekt de markt terug aan. Een randfe-
nomeen dat tijdens die crisis is ontstaan, is 
echter dat ook interimkantoren veel werving 
en selectie zijn gaan doen. Er werd de voorbije 
acht jaar immers veel gekeken naar tijdelijke 
oplossingen, zonder het risico te willen nemen 
om iemand vast aan te werven. Na verloop van 
tijd breidden deze interimkantoren hun aan-
bod ook uit naar traditionele werving, met de 
belofte dat indien het hen niet lukt om iemand 
te vinden, de klant niet moet betalen.”

“Hierdoor is de markt enorm verwaterd 
en is er een negatieve spiraal gecreëerd. 
Hierin kunnen wij als gespecialiseerd 
search kantoor niet meegaan. Onze samen-
werking met klanten is gebaseerd op ver-
trouwen. Wij verbinden er ons toe om de 
geknipte kandidaat effectief te vinden, en 
er niet enkel naar te zoeken. Dit vraagt om 
commitment langs beide kanten, de dito 
dienstverlening volgt dan vanzelf.”
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Jongeren zien zichzelf hooguit vijf à tien jaar in 
eenzelfde functie. De meesten zullen gedurende 
hun loopbaan minstens vier à vijf keer wisselen 
van job. Dat doen ze deels om carrière te maken, 
maar ook om diverse ervaringen op te doen.

We zetten graag onze deur open
voor alle “ingenieuze” (m/v) mensen!

Rialto Recruitment is dé partner voor technische 
Bachelors, Masters en Wetenschappers!


