
Maak ambassadeurs
van medewerkers
Referral recruitment software



Introductie

Wat is referral recruitment?
Referral recruitment betekent dat je personeel werft via je medewerkers. Daarom 
wordt ook wel gesproken van via-viawerving. Met software stimuleer je medewerkers 
om hun netwerk te activeren.

Zoek je voor je groeiende bedrijf meer personeel? Of moet je iemand vervangen? 
Dan kun je met referral recruitment goede resultaten boeken. Je maakt bij deze 
wervingsmethode gebruik van het netwerk van je medewerkers, zij worden jouw 
ambassadeurs. Dit opent de deur naar interessante kandidaten die je anders niet 
zou bereiken.

Quotec heeft een tool ontwikkelt die ambassadeurs maakt van je medewerkers. 
Krijg toegang tot een uitgebreid netwerk van potentiele medewerkers en vervul 
tot wel 65% van je vacatures via referrals. Laat medewerkers vacatures delen of 
direct referrals aandragen. Op deze manier verdienen ze punten welke vervolgens 
ingewisseld kunnen worden voor rewards. Motiveer zo medewerkers om hun netwerk 
nog actiever te benaderen.

In deze whitepaper gaan we dieper in op de verschillende functionaliteiten welke 
onze referral recruitment tool te bieden heeft.

Heb je naar aanleiding van deze whitepaper vragen of wil je weten wat we voor jouw 
organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Wilko van Gurp.

Wilko van Gurp
06 290 243 11
wilko@quotec.nl
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Twee applicaties
Onze referral tool bestaat uit 2 applicaties. Allereerst is er de backoffice applicatie. 
Hierin log je in als admin of HR-medewerker om de applicatie te beheren.

Daarnaast is er een web-applicatie voor de medewerkers. Elke medewerker heeft 
hier een persoonlijk account.



Medewerkers

Medewerkers beheren
Via het menu ‘medewerkers‘ heb je als admin toegang tot alle medewerkers. Hier 
kun je gemakkelijk medewerkers toevoegen met alle benodigde data als Naam, 
E-mail, medewerkernummer, Afdeling, Functie en meer. Via de lijstweergave kun je 
een of meerdere medewerkers gemakkelijk uitnodigen voor de app.

Importeren en koppelen
Wij stellen een template beschikbaar om gemakkelijk medewerkers te importeren. 
Daarnaast hebben wij koppelingen beschikbaar om medewerkers automatisch te 
synchroniseren met bijvoorbeeld Afas, Salesforce, NMBRS etc.

Onze voordelen
- Update gegevens automatisch met onze beschikbare koppelingen
- Importeer bulk medewerkers met ons Excel template
- Immiteer als medewerker in de app en zie wat zij zien 

Import functie

Aantal punten en opbouw inzien

Medewerkers overzicht
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Activiteiten log

Vacature overzicht

Vacatures & referrals

Vacatures toevoegen
Via het menu ‘vacatures‘ heb je als admin toegang tot alle vacatures en 
binnengekomen referrals. Maak gemakkelijk nieuwe vacatures aan en geef deze 
een titel, afbeelding, omschrijving en aantal beschikbare posities. Als referentie kun 
je een link toevoegen naar de vacature op de eigen website. Deze zal bij een deel-
actie worden meegestuurd.

Referrals beheren
Zodra een medewerker een referral aandraagt, komt deze in het referral overzicht 
terecht. Als admin kun je deze vervolgens opvolgen. Door het geven van statussen 
en het toevoegen van notities, kun je de opvolging van een referral centraal beheren. 
Van het aandragen van een referral, tot het uiteindelijk tekenen van het contract.

Onze voordelen
- In één oogopslag duidelijk zien wat jouw to-do’s zijn
- Op een overzichtelijke manier referrals opvolgen
- Beheer de status van referrals door geautomatiseerde notificaties
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Social media

Social media berichten toevoegen
Laat medewerkers extra punten verdienen door social media berichten te delen via 
Facebook en/of Linkedin. Stel berichten beschikbaar en bepaal zelf hoeveel punten 
de interacties waard zijn.

Ingediende berichten beheren
Hebben medewerkers een leuk idee voor een social media bericht? Laat ze er zelf 
een indienen door een titel, omschrijving en foto in te sturen. Beheer ingediende 
berichten door ze aan te passen en beschikbaar te stellen.

Onze voordelen
- De social media module is optioneel uit te schakelen als deze niet relevant is
- Houd medewerkers betrokken door ze input te laten leveren voor berichten
- Boost je social media berichten door interacties te belonen

Social berichten overzicht

Gepland bericht
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Rewards

Rewards toevoegen
Via het menu ‘rewards‘ heb je als admin toegang tot alle rewards en binnengekomen 
reward aanvragen. Voeg gemakkelijk rewards toe door een titel, omschrijving en 
afbeelding in te geven. Bepaal zelf hoeveel punten een reward waard is.

Reward aanvragen beheren
Als een medewerker (een deel van) zijn punten heeft ingewisseld voor een reward, 
komt deze als aanvraag binnen in het overzicht. De aanvraag word meteen gekoppeld 
aan de juiste verantwoordelijke en als admin kun je de aanvragen gemakkelijk 
opvolgen. De medewerker blijft op de hoogte van de status van zijn aanvraag via 
de app.

Onze voordelen
- Bepaal zelf welke rewards relevant zijn voor jouw bedrijf
- Bepaal zelf de waarde van verschillende rewards
- Volg de reward aanvragen op een overzichtelijke manier op

Rewards overzicht

Reward aanvraag beheren
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App

Referrals
Uitgenodigde medewerkers hebben toegang tot de app. Hier kunnen ze openstaande 
vacatures inzien. Deze kunnen ze doorsturen binnen hun netwerk of rechtstreeks 
referrals aandragen door een naam, e-mail en telefoonnummer in te geven. Via de 
app kunnen ze ook de status inzien van ingediende referrals. Voor elke fase in het 
proces worden punten toegediend. De hoogte van het aantal punten is dynamisch 
in te stellen door een admin gebruiker.

Rewards
Naast referrals kunnen er ook punten worden verdiend met het delen of indienen 
van social media berichten. In de app ziet een medewerker zijn actuele puntensaldo. 
Punten kunnen vervolgens worden ingewisseld voor rewards. Een medewerker kan in 
de app de status van een reward aanvraag terug zien.

App dashboard Vacature overzicht8



Onze voordelen
- Optionele reminder bij lange afwezigheid 
of nieuwe beschikbare vacatures
- In de app is een ranking beschikbaar, zo 
ontstaat een competitie met collega’s
- Medewerkers hebben inzicht in status 
referrals en reward aanvragen
- De app is aan te passen naar de eigen 
huisstijl

Reward pagina Berichtencentrum

Ranking
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Prijsmodel

Ons prijsmodel is ingericht op basis van eenmalig inrichtingskosten + consultancy 
& begeleiding met daarnaast een maandelijkse vergoeding die in verhouding staat 
tot het aantal medewerkers.
Daarnaast bieden wij optioneel een succes analyse aan. In dit traject begeleiding wij 
het bedrijf voor de duur van een jaar, en blijven we actief meekijken en meedenken 
om samen referral recruitment tot een nog groter succes te maken. We geven 
doorlopend advies en onderbouwen dit met rapportages uit onze software.

Meer informatie?

Meer informatie, een vrijblijvende demo of een offerte ontvangen?
Neem contact op met Wilko van Gurp.

Eenmalig

Inrichtingskosten
€2000,-

Consultancy & begeleiding
€1.500,-

Incl. presentatie op locatie

Analyse*
€3.900,-

Meting succes QRR, Analyse gebruik 

Maandelijks

Basislicentie
€200,-

Inc. 100 medewerkers & hosting

HR medewerker
€25,-

Per medewerker

Medewerkers
€0,95

Medewerkers meer dan 100

* Optioneel

Wilko van Gurp
06 290 243 11

wilko@quotec.nl
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Bedankt voor het
vertrouwen


