
 
 
Een nieuwe manier van rekruteren? 
Steeds meer hoogopgeleiden 
 
Elk jaar komen er meer en meer hoogopgeleiden bij. De ‘war for talent’ is echt en niet alleen 
voor pas-afgestudeerden. We zitten met steeds meer knelpuntberoepen en traditionele 
bedrijven krijgen het steeds moeilijker om de juiste profielen te vinden. Ze denken dat de 
oplossing erin ligt om verschillende bedrijven in te schakelen om voor dezelfde vacature de 
juiste kandidaat te vinden. Maar is dat wel de manier om dat ene topprofiel aan te trekken?  
 

Ieder profiel is een topprofiel 
 
Nu er steeds meer hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt komen, wordt het aanbod aan 
topprofielen steeds groter. Sterker nog, binnenkort spreken we zelfs niet meer van 
‘topprofielen’ en zullen de soft skills en persoonlijkheid meer aan belang winnen. Men zou 
denken dat een nieuwe manier van rekruteren zich aandient. Maar die manier bestaat al 
lang: executive search. 
 

Executive Search als oplossing 
 
De wereld van HR en rekruteren kent vele facetten. Executive Search is daar één van. Met 
executive search, ook wel beter bekend als ‘headhunting’, worden alle activiteiten bedoeld 
die als doel hebben de juiste kandidaat voor de functie te zoeken en vinden. Vroeger werd 
headhunting vooral gebruikt wanneer profielen voor topfuncties gezocht werden. Alle C-
level personen werden gezocht, gevonden en geplaatst dankzij executive search. Deze 
technieken passen wij ook toe op non-executive profielen, en hier spreken we dan van 
Direct Search of Actieve Search – hoe dan ook, we nemen geen afwachtende houding in, 
maar gaan op zoek naar het juiste profiel als ambassadeur voor onze klant. 
 

Toegankelijk en persoonlijk 
 
Gezien de veranderende arbeidsmarkt, wordt deze manier van rekruteren toegankelijk voor 
alle profielen. Een persoonlijke aanpak waarbij niet alleen gekeken wordt of de persoon past 
bij de vacature en de juiste hard skills heeft. Een aanpak waarbij ook het bedrijf, het team en 
de soft skills van de persoon mee in de weegschaal komen. In de toekomst kiest het bedrijf 
de personen niet meer, maar kiest de persoon het bedrijf.  



 
Rialto Recruitment is al 17 jaar executive search partner van talloze bedrijven en vooral 
gespecialiseerd in het zoeken, vinden en plaatsen van hoogopgeleide, technische profielen.  
 
Sinds een aantal maanden is Rialto Recruitment tevens FEDERGON RSS 
kwaliteitsgecertificeerd, wat een garantie is, dat deontologie en ethiek als rode draad terug 
te vinden is in onze processen en contacten met kandidaten en klanten, waarbij extra 
aandacht wordt gegeven aan de privacy in het kader van de nieuwe GDPR wetgeving die in 
voege treedt vanaf 25/5/2018.  
 
Meer weten over executive search en de werkwijze van Rialto Recruitment? Contacteer ons 
vrijblijvend voor een antwoord op al uw vragen! 


