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H.Essers: Recruitmentproces op 
rolletjes
Stroomlijning van recruitment, HR en mobiliteit

Optimale koppeling tussen HR en recruitment

Het Vlaamse familiebedrijf H.Essers is één van de meest toonaangevende logistieke dienst-

verleners in Europa. De onderneming groeit hard en heeft inmiddels 65 vestigingen verspreid 

over 15 landen. Om deze expansie te kunnen vormgeven, heeft deze grote logistieke speler 

een toenemende behoefte aan geschikt personeel. “Om de stroom aan kandidaten goed te 

kunnen verwerken gingen wij op zoek naar een recruitmentsysteem dat net als wij klaar is 

voor de toekomst”, aldus Erwin Daniëls, HR Manager van H.Essers. “Hierbij hebben we gezocht 

naar een optimale koppeling tussen HR en recruitment.” Er werd gekozen voor de modules 

recruitment, campus recruitment en mobiliteit van de Resource Manager van Connexys. 

Daarnaast hebben wij een koppeling gerealiseerd met de HR-module van epowerhr.”

Soepele implementatie

De implementatie van het nieuwe systeem met de bijbehorende koppelingen was een joint 

effort tussen H.Essers, epowerhr en Connexys. “Ik zou de samenwerking in twee woorden 

omschrijven als met name proactief en professioneel”, aldus Daniëls. “De kracht is dat de 

kennis van Connexys op het gebied van recruitment gekoppeld is aan HR-expertise van 

epowerhr. Hierdoor hebben we samen een geolied en solide proces neergezet. Niet het 

systeem, maar wij als klant stonden centraal. Ook de methode om de implementatie via 

SCRUMs en workshops te laten verlopen, werkt heel prettig. Op die manier konden we 

samen goed afstemmen hoe we het proces zo optimaal mogelijk konden inrichten en dit 

waar nodig direct finetunen.”

“Ik zou de samenwerking in twee woorden omschrijven als met name
proactief en professioneel.” 
Erwin Daniëls, H.Essers
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Aandacht voor de kandidaat

Jaarlijks staan op het hoofdkantoor in België in totaal ongeveer 100 vacatures open. Dit 

aantal zal naar verwachting nog verder stijgen. Dagelijks melden zich vele sollicitanten, hetzij 

via een open sollicitatie, hetzij in reactie op een vacature. Een mooie uitdaging voor de twee 

recruiters die nu bij H.Essers actief zijn. Met de groei aan vacatures en kandidaten, nam ook 

de behoefte toe om het recruitmentproces beter te stroomlijnen. “Wij willen alle kandida-

ten de aandacht geven die ze verdienen”, aldus Michaela Marti, recruitment manager van 

H.Essers. “Met het recruitmentsysteem van Connexys hebben we meer grip op het proces

Het is nu direct inzichtelijk wat de status is van de vacatures en welke acties wij moeten 

ondernemen.”

Het recruitmentsysteem dat gebruikt wordt is de Resource Manager van Connexys. Een

systeem dat gebouwd is op het Salesforce platform, een van ’s werelds grootste CRM

cloudplatforms. “Een groot voordeel van dit recruitmentsysteem is dat wij het geheel naar 

onze eigen inzichten kunnen customizen”, aldus Michaela Marti. “We kunnen op alle data 

rapporteren en ook de dashboards kunnen we precies zo inrichten als we dat zelf willen. 

Hierdoor is onze performance op elk moment inzichtelijk, weten we precies wie wat moet 

doen en vergeten wij geen stappen in het proces.”

“Wij willen alle kandidaten de aandacht geven die ze verdienen.” 
Michaela Marti, H.Essers

Overzicht status vacatures

Recruiter dashboard H.Essers
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Prettige samenwerking met de business

Het recruitmentsysteem van Connexys is gekoppeld met de HR-software van epowerhr. Dat 

heeft het proces van vacatureaanvraag tot en met vacaturegoedkeuring aanzienlijk 

geoptimaliseerd. “Voorheen gingen er vaak weken overheen voordat een vacatureaanvraag 

definitief werd goedgekeurd”, vertelt Erwin Daniëls. Een vacature aanvraag wordt bij ons 

door een aantal hiërarchische levels goedgekeurd voordat ze daadwerkelijk opengesteld kan 

worden voor het publiek. epowerhr heeft voor ons een HR-systeem ontwikkeld waarmee dit 

proces nu volledig gedigitaliseerd verloopt. Dit gaat sneller en effectiever. De hiring manager 

wordt nu vanaf het begin tot het eind bij het proces betrokken. Hij heeft op elk moment real 

time inzicht in de status van het traject. Hierdoor blijft hij goed geïnformeerd en kan hij waar 

nodig feedback geven en invloed uitoefenen. Dit werkt efficiënt, het motiveert en het 

vergroot de samenwerking tussen alle partijen.”

Beter contact met de kandidaat

In het nieuwe recruitmentsysteem zijn de processen dusdanig ingericht, dat voor alle  

wervingsprofielen de stappen helder zijn. Dit heeft niet alleen veel voordelen voor de  

recruiter, ook voor de kandidaten is solliciteren bij H.Essers 

nu eenvoudig en laagdrempelig. Michaela Marti: “Dankzij de 

integratie met CV Parsing van Textkernel hoeven kandida-

ten geen onnodig lange sollicitatieformulieren in te vullen. 

Zij kunnen simpelweg hun cv uploaden en dit aanvullen met 

extra gegevens en hun motivatie. Alle communicatie met de 

kandidaat verloopt vlotter en is beter gestructreerd. Er  

worden geen stappen meer vergeten en doordat we het 

contact beter kunnen customizen voelt het aangenaam en 

persoonlijk aan.”

“De communicatie met de kandidaat verloopt vlotter en is 
beter gestructureerd.” 
Michaela Marti, H.Essers

“Voorheen gingen er weken overheen, nu zijn vacatureaanvragen veelal 
binnen 5 werkdagen goedgekeurd” 
Erwin Daniëls, H.Essers

CV upload
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Geschikte kandidaten bereiken

Voor het vinden van kantoorpersoneel zet H.Essers direct via het ATS multiposter Broadbean 

in. Daarnaast is er een groeiend aantal moeilijk in te vullen posities voor senior profielen. “De 

meest geschikte kandidaten voor deze functies zijn veelal niet op zoek naar een andere baan. 

Wij moeten echt naar hen op zoek en hen verleiden om bij ons te komen werken”, vertelt 

Michaela Marti. De koppeling met Textkernel Search! levert hiervoor een belangrijke bijdrage, 

en ook worden goede resultaten geboekt met de recruiter seats van LinkedIn. Het nieuwe 

recruitmentsysteem beschikt ook over een tool om talentpools aan te maken. Michaela Marti: 

“We hebben verschillende pools met kandidaten voor verschillende profielen. Dankzij de 

tool kunnen wij hen gericht en persoonlijk benaderen en contact met hen onderhouden. Het 

werkt ook heel handig voor ons campus recruitment.”

Interne doorstroom

Dankzij de koppeling met het HR-systeem van epowerhr, is ook voor de eigen medewerkers 

van H.Essers transparant welke vacatures er binnen de organisatie openstaan. Het talent-

managementprogramma is geïntegreerd in het systeem. Hierdoor kunnen gegevens over 

prestaties en verwachtingen van medewerkers gekoppeld worden aan de data van de selec-

tieprocedure. Erwin Daniëls: “Dit geeft ons belangrijke inzichten waardoor wij onze matching 

nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van de business. Dit heeft nu al geleid tot 

betere aannames en minder verloop.”

“Wij kunnen onze matching nu nog beter afstemmen op de behoeften 
van de business.” 
Erwin Daniëls, H.Essers

“De meest geschikte kandidaten moeten we zelf zoeken en verleiden om 
bij ons te komen werken” 
Michaela Marti, H.Essers
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Erwin Daniels, HR Manager bij H.Essers:

     “Ik zou de samenwerking in twee woorden omschrijven als proactief en professioneel.”

Michaela Marti , Senior HR Recruitment Officer bij H.Essers: 

     “Ons rekruteringsproces is nu volledig gemoderniseerd en erg efficiënt.”

Joeri De Greef, directeur epowerhr:

     “De kracht van deze oplossing zit in de manier waarop alles netjes in elkaar overvloeit,        

     dankzij achterliggende datakoppelingen tussen verschillende software platformen.”

Quotes van de hoofdrolspelers:

Internationalisering

Het is de bedoeling om het systeem in België verder uit te kristalliseren en het vervolgens 

geleidelijk in de andere 14 landen uit te rollen. Grote wens van H.Essers is om te kunnen 

beschikken over een grote database waarin de data en rapportages van alle landen 

vergeleken kunnen worden. “Met de Resource Manager van Connexys is het eenvoudig uit 

te breiden en op te schalen, dus op dat vlak verwachten wij geen noemenswaardige proble-

men”, aldus Erwin Daniëls.

“Met de Resource Manager van Connexys is het eenvoudig uit te breiden 
en op te schalen.”
Erwin Daniëls, H.Essers



Over epowerhr

epowerhr helpt zijn klanten bij het organiseren van efficiënte hr-processen.  
Zij willen met hun tools organisaties helpen bij het voeren van een krachtig personeels-
beleid en tegelijkertijd aan leidinggevenden de tools aanreiken om hun dagelijkse HR  
verantwoordelijkheden te ondersteunen: ‘empower your people with smart e-hr tools!’ 
Het software platform is beschikbaar ‘in the cloud’ en modulair opgebouwd, met o.a. 
personeelsadministratie, beheer van competenties, opvolging van opleidingen en 
verplichte kwalificaties en certificaten, persoonlijke ontwikkeling, 360° feedback, en  
talent reviews. De meeste van deze modules werden ook bij H. Essers uitgerold.

Connexys Hoofdkantoor
K.P. van der Mandelelaan 68-70

3062 MB Rotterdam
T +31 (0)10 41 33 906
F +31 (0)10 24 47 411

info@connexys.com
www.connexys.com

Over Connexys

Connexys is Europees expert in innovatieve technologische oplossingen voor het vinden, 
matchen, selecteren en binden van talent. De juiste persoon op de juiste plek. Of het nu 
gaat om het invullen van een vacature, klus of project: Connexys laat inkoop, recruitment 
en HR efficiënt met elkaar samenwerken. Wij noemen dat Resource Management. Het 
verbinden van de ambities van onze relaties staat centraal. We connect ambitions.

Sinds 2001 is Connexys gespecialiseerd in het effectief en efficiënt oplossen van 
uitdagingen op het gebied van resource management: recruitment, inhuur en 
arbeidsmobiliteit. De webbased oplossingen worden internationaal toegepast door 
werkgevers en arbeidsbemiddelaars en zijn meertalig beschikbaar. Ook de cutting 
edge recruitmentsites voldoen aan de laatste standaarden. 

Ruim 20.000 gebruikers bij meer dan 300 klanten maken inmiddels gebruik van de 
oplossingen van Connexys. Enkele bekende klanten van Connexys zijn AEGON, BAM, 
Boskalis, Engie, Friesland Campina, Heinz, KPMG, Manpower, Randstad, Tempo-Team, TUI 
& Yacht. 

Sparren?
We helpen organisaties niet alleen met onze producten, maar ook met visie en advies. 
Samen met onze klanten nemen we alle fasen in de journey van gebruiker, klant en 
kandidaat onder de loep. Hierdoor komen we samen tot het beste resultaat. Benieuwd 
hoe Connexys kan helpen ook jouw recruitment naar een hoger niveau te brengen? 
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor een adviesgesprek of een demo op maat.

Over H.Essers

Familiebedrijf H.Essers werd opgericht in 1928 en is uitgegroeid tot één van de grootste 
logistieke dienstverleners in Europa. Het bedrijf telt ruim 950.000m2 oppervlakte, 1.460 
trucks en 3.050 trailers. Naast de hoofdzetel in Genk (België), heeft H.Essers een tweede 
thuisbasis in Roemenië. Meer dan 5.400 medewerkers verdeeld over 65 vestigingen in 
15 landen in West- en Oost-Europa geven vorm aan de internationale groeiambitie van 
het bedrijf. De continue vraag naar nieuwe werknemers is gevarieerd: van vrachtwa-
genchauffeurs tot magazijnmedewerkers, van studenten tot hooggekwalificeerde IT-ers. 
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https://connexys.com/contact/
https://connexys.com/demo-aanvragen/

