
FYGI biedt Recruitment as a service.  
Wij hebben altijd een oplossing op maat 

voor jouw recruitment vraagstuk.

Je wilt je recruitmentkosten verlagen   

Je wilt beschikken over online en digitale middelen

Je wilt je vacatures snel invullen  

Ontdek Recruitment as a service 
voor jouw bedrijf

Jouw toegewijde recruitmentpartner



Wat is Recruitment as a service?

Modern recruitment bestaat uit een goede 
samenwerking tussen recruiters, online 
marketeers en digital specialisten. Als het 
gaat om het vinden van een oplossing voor 
jouw recruitment vraagstuk, kunnen wij je 
helpen. Eén van onze recruitment business 
partners denkt met je mee over je vraagstuk 
en biedt een passende oplossing. 

Wij zorgen voor een oplossing op maat. Dat 
doen we door met je in gesprek te gaan. Waar 
loop je tegenaan, waar heb je hulp bij nodig en 
wat zijn kansen? Vervolgens stellen we samen 
een plan op en komen we erachter waar wij je 
concreet bij kunnen helpen. 

Passende oplossing
Oplossingen kunnen variëren van het invullen 
van jouw vacatures tot het optimaliseren van 
jouw recruitmentproces. Misschien heb jij wel 
behoefte aan een goed advies over employer 
branding of arbeidsmarktcommunicatie. 
Of ben je op zoek naar een expert die jouw 
recruitmentproces voor je uit handen neemt.  

In samenwerking met het FYGI platform
Door een samenwerking aan te gaan met 
onze recruiter, krijg je ook ondersteuning 
vanuit het FYGI platform. Ons platform bestaat 
uit marketing- en recruitmentspecialisten, 
waardoor wij full service bieden op het gebied 
van online marketing, digital tooling en learning 
en (business) development. 

Je maakt gebruik van onze middelen. Up-
to-date arbeidsmarktdata, toegang tot 
10+jobboards, onze eigen kandidatendatabase, 
searchrobot en online wervingscampagnes. 
Kortom, wij bieden Recruitment as a service. 

In 5 stappen naar succes
FYGI brengt jouw bedrijf en onze recruitment business partners samen met één doel: de 
oplossing bieden voor jouw recruitment vraagstuk. Zo doen we dat:

Kies je recruitment partner
Wij gaan voor de perfecte match. 
Dit start met de keuze voor een 

FYGI recruiter die bij jouw  
bedrijf past.

Verdieping in jouw uitdaging 
Onze recruiter verdiept zich in jouw 
bedrijf. Samen bespreken jullie de 
recruitmentuitdaging voordat we 

een oplossing bedenken.

Een oplossing op maat
Ieder bedrijf is anders. Er zijn dan 
ook veel mogelijke oplossingen. 
Wij komen met een passende 
oplossing voor jouw uitdaging.

Doelen gerealiseerd 
We evalueren en kijken wat er nog 

meer nodig is. Nu of later. We kunnen 
onze dienstverlening naar jouw 

behoefte op- en afschalen.
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Samen werken aan succes
Onze recruiter ontzorgt jou. 
Jullie werken samen aan het 

gewenste resultaat, met de inzet 
van benodigde middelen.
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Recruitmentkosten verlagen

Recruitment as a service sluit aan op jouw 
behoefte. FYGI biedt wat nodig is in jouw bedrijf 
om te groeien en te innoveren. Dat gaat hand in 
hand met de perfecte match tussen jou en een 
van onze recruitment business partners.  
 
We doen het samen
Een van onze toegewijde recruitment business 
partners leert je bedrijf echt kennen en is er voor 

je wanneer je daar behoefte aan hebt. Of het 
nu gaat om af en toe te sparren, openstaande 
vacatures in te vullen of je recruitmentproces te 
optimaliseren, dat maakt niet uit. Samen gaan 
we voor de oplossing op maat die past bij jouw 
recruitment vraagstuk. Je kunt makkelijk op- en 
afschalen. Zo maak je alleen kosten wanneer 
nodig.

Recruitmentkosten verlagen. We werken on 
demand naar de behoefte van dit moment.

Sneller vacatures invullen. Wij zorgen 
ervoor dat de juiste sollicitant aan tafel komt.

Digitale ondersteuning. Online marketing, 
recruitment technologie en up-to-date data.

Deze bedrijven kozen al voor Recruitment as a service

Recruitment is marketing
Recruitment is meer dan alleen het werven van 
personeel. Het gaat ook om jouw werkgeversmerk, 
je employer brand, en je employer value. Het zorgt 
ervoor dat mensen bij jouw bedrijf willen werken. En 
wij kunnen je helpen dit te realiseren. 

Onze online marketing en digitial specialisten 
ondersteunen onze opdrachtgevers én onze 
recruiters. We helpen met doelgroepgerichte 
wervingscampagnes via social media tot aan het 
inzetten van relevante jobboards. We vertellen je 
graag hoe we dat doen.



1

Zo helpen wij jouw bedrijf
Een oplossing voor jouw recruitment vraagstuk gaat hand in hand met een van onze recruitment 
business partners. Zij werken on demand en zijn op drie manieren inzetbaar in jouw bedrijf.

Interim Recruitment
Toegewijde recruiter op basis van uren

Een van onze recruitment business partners komt bij jou 
in het bedrijf om je te ondersteunen in het vraagstuk dat 
jij hebt. Interim recruitment is op basis van een vooraf 
overeengekomen uurtarief, waarin je flexibel kunt omgaan 
met de uren. Jij draait aan de knoppen: je kunt op- en 
afschalen waar nodig. Zo betaal je alleen waar je op dat 
moment behoefte aan hebt. 

Samen werken we aan jouw recruitmentvraagstuk.

2 Werving & Selectie
Betalen bij gegarandeerd resultaat: no cure, no pay

Een nieuwe medewerker vinden die past binnen de cultuur 
van jouw bedrijf? We helpen je graag op basis van Werving 
& Selectie. Een recruitment business partner denkt met je 
mee over de vacature en stelt een wervende vacaturetekst 
op. Via FYGI heb je toegang tot 10+ jobboards en is er een 
dedicated search naar de juiste professional. 

Vanwege ons unieke concept bieden we hoge kwaliteit 
tegen tarieven waar je als opdrachtgever blij van wordt.

3 Job Marketing
Bereik je doelgroep met online wervingscampagnes

Job marketing noemen wij Talent Targeting. Wij zorgen 
ervoor dat jouw vacature onder de aandacht komt bij de 
juiste doelgroep. Zo is de advertentie van jouw vacature 
te vinden waar je doelgroep zich bevindt. Bijvoorbeeld 
op social media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn 
of met Google Ads op hun favoriete website. Omdat we 
begrijpen wat jouw doelgroep belangrijk vindt, weten we 
hen ook echt te bereiken. Nu hoeven ze alleen nog maar te 
solliciteren. Alles voor de juiste match.  
 
Ook krijg je een vacaturepagina die is opgemaakt in jouw 
huisstijl. Zo werk je meteen aan je employer brand. Ontdek welke oplossing past 

bij jouw bedrijf



De kracht van ons FYGI platform

In samenwerking met het FYGI platform bieden onze recruiters een volledige dienstverlening die past 
bij de aard van jouw recruitmentvraagstuk. Zo ondersteunen we jou als opdrachtgever op elke mogelijke 
manier. We hebben een team van business developers, marketeers en digital specialisten.

Ontmoet ons platform. Wij zijn het team achter onze recruiters. Ontdek hoe wij jouw bedrijf én onze 
recruiters optimaal ondersteunen.

Als business strateeg en initiator is Dennis verantwoordelijk voor de verdere 
ontwikkeling van het platform. Daarnaast gaat hij graag met jou in gesprek 
over jouw business- en recruitmentstrategie.

Initiator
Dennis Denekamp

Als initiator van FYGI is Erik verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie 
van het platform, de groei van het netwerk en de doorontwikkeling van het 
concept. Hij geeft je graag meer informatie over FYGI.

Initiator
Erik van de Water

Online wervingscampagnes die doelgroepgericht zijn en leiden tot de juiste 
sollicitant aan tafel? Marc is je man. Hij creëert, optimaliseert en innoveert op 
basis van data.

Online marketeer
Marc Laurent

Richelle ondersteunt onze recruiters op het gebied van social media, online 
zichtbaarheid en visuele uitingen. Zij biedt support op uiteenlopende 
gebieden. 

Online marketeer
Richelle van het Loo

Evelien is verantwoordelijk voor alle content vanuit FYGI en is gespecialiseerd 
in het schrijven van wervende vacatureteksten. Zij ondersteunt recruiters met  
hun personal branding en adviseert bedrijven over hun employer branding.

Content marketeer
Evelien Wunnink



Als business developer met jarenlange ervaring in de recruitmentbranche 
bespreekt Debbie graag jouw recruitmentuitdaging. Door zich echt te 
verdiepen in jouw bedrijf presenteert zij altijd een oplossing op maat.  

Business Developer
Debbie Wannet

Merel is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coaching van onze 
recruiters  Met up-to-date marktkennis traint zij hen op actuele onderwerpen 
en de nieuwste tools en ontwikkelingen in de recruitmentbranche. 

Business coach | Learning & Development
Merel Erdmann

Benno zorgt ervoor dat onze recruitmenttools continu doorontwikkelen en 
dat nieuwe tooling wordt toegepast. Denk aan het ATS, search engines en 
rapportagetooling. 

Applicatieontwikkelaar
Benno Verlaan

Door de inzet van onze middelen maken 
we het verschil. We hebben inmiddels vele 
tientallen opdrachtgevers blij gemaakt 
met het juiste talent of een passende 
oplossing voor hun recruitmentvraagstuk. 
Ook hebben we al honderden professionals 
blij gemaakt een baan die past bij hun 
ambities. 

Door samen te werken met een van 
onze recruiters, krijg je het hele FYGI 
platform tot je beschikking: moderne 
recruitmenttechnologie, online 
recruitmentmarketing en learning en 
business development. Alles voor een 
oplossing op maat die matcht met jouw 
doelstelling en wensen. 
 
Meer weten over onze dienstverlening? 
Dat kan. We vertellen je er graag alles over. 
Met koffie. Of thee. Tot snel! 

Win, win, win

Ons platform
Learning en business   

development

Recruitment
technologie

Online 
recruitmentmarketing



Recruitment as a service

Wil je samenwerken met FYGI?

info@fygi.nl +31 (0)33 205 99 88 fygi.nl

Kom vandaag nog een stap 
dichter bij de oplossing voor 
jouw recruitment vraagstuk.

fygi.nl/recruitment-as-a-service/


