
Digitale transformatie in Staffing

Plaats een stip aan 
de horizon

Alles op zijn tijd. Maar wil je écht 
360° grip en inzicht op je kritische 

bedrijfsprocessen? Integreer 
dan front- en midoffice met je 
financiële en payroll systeem

Sorteer voor op 
schaalbaarheid en 

innovatie
Ontwikkelingen gaan snel. Kies 
voor een platform waarmee je 

kunt blijven groeien en soepel kunt 
integreren met innovatieve apps 

Automatiseer! 
Ga voor effectief, 

eenvoudig en leuk
Maak sales en recruitment 
weer leuk! Zet UI, workflows, 
automations en innovatieve 

communicatietechnieken in om 
sneller, slimmer en prettiger te 

werken 

Ga voor continue 
doorontwikkeling i.p.v. 
een foto implementatie

Ga niet de huidige situatie 
automatiseren. Begin vanuit 

een eerste versie en ontwikkel 
vervolgens stap voor stap door 
op basis van nieuwe releases 
en nieuwe apps. Blijf continu 

verbeteren. Want als je ermee werkt 
komt de ervaring pas echt.

1 platform, 
1 waarheid

Beleg de verantwoordelijkheid voor 
datakwaliteit in de organisatie. 

Gebruik rapportages en dashboards 
per rol voor datagedreven 

besluitvorming, grip en compliance

Visualiseer jouw  
ideale IT-landschap

Neem afscheid van de wirwar van 
aan elkaar geknoopte systemen. 
Stroomlijn alle kernprocessen van 

lead tot plaatsing of factuur

Kies voor veilige en 
bewezen technologie
Houd rekening met de beveiliging 
en security van het platform, want 

een lek of een hack kan grote 
gevolgen hebben. Ga niet opnieuw 

het wiel uitvinden. Baseer de 
implementatie op industry standards 

voor jouw specifieke sector

Plaats ‘Persoon’ 
boven ‘Proces’

Zet kandidaat, leverancier en 
klant centraal en bied hen een 

persoonlijke beleving in de 
complete journey

Zoek geen leverancier, 
maar een partner

Challenge je partner op visie, 
ervaring, marktkennis, best 
practices, partnerships en 

referenties van klanten

1 team, 1 missie
Weg met silo’s. Werk samen 
in dezelfde omgeving. Met 
collega’s en waar mogelijk 

ook met professionals, 
leveranciers en klanten

Versterk recruitment 
met marketing 

expertise
Laat marketing jouw recruiters 

ontzorgen. Zij moeten immers snel 
de juiste content en automations 
tot hun beschikking hebben om 
slim groepen latente kandidaten 

te kunnen bereiken.

12 tips

Bouw aan persoonlijke, 
duurzame relaties

Verspeel geen enkele kans. Richt 
journeys in waarin je in elke fase 

toegevoegde waarde kunt bieden 
aan talent, klant en leverancier

#makeautomationswork


