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JE HEBT ME (WEER) GEVONDEN!
Na 3 eerdere onderzoeken onder HR-professionals /
recruiters en werkzoekenden, was ik vastbesloten om
mijn volgende onderzoek over een andere boeg te
gooien. Om niet gewoon wéér een enquête te houden.
Afgelopen maanden zag ik veel HR-professionals en
recruiters in mijn LinkedIn-netwerk beschikbaar
komen. En dat deed me iets beseffen: deze mensen
bezitten een unieke combinatie van kennis en
ervaring. Zij kennen namelijk beide kanten van de
sollicitatietafel. Dat duale, dat fascineert me.
En dus ging ik weer op onderzoek uit. Alleen, behalve
een enquête, nam ik ook 9 telefonische interviews af.
Inderdaad ja: met solliciterende HR-professionals en
recruiters. Kijken ze anders naar hun eigen vak, nu ze
zélf de sollicitant zijn? En zo ja: hoe?
Geen tijd te verliezen: aan tafel!
Frank
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‘’Vergeet niet dat je een vacature
niet alleen maakt om een vacature
ingevuld te krijgen: het is ook
arbeidsmarktcommunicatie.
Wees je daar meer bewust van.’’

1: Even uitleggen
Begrijp me niet verkeerd:
ik ben nog steeds blij met
mijn vorige onderzoeken.
Alleen: altijd wanneer ik de
antwoorden van respondenten teruglees, heb ik
de behoefte om door te vragen op die antwoorden.
Vandaar dus die 9 telefonische interviews. Om er meer
een dialoog van te maken. Meer de diepte in te
kunnen. En: om het voor mezelf (en voor jou?) een
beetje fris en spannend te houden. Ik raak vrij snel
uitgekeken op dingen. Daarover gesproken: tijd om
inhoudelijk te worden!
104 respondenten vulden deze keer de enquête in.
Stuk voor stuk solliciterende HR-professionals en
recruiters. En zoals altijd, was de enquête anoniem.
Zodat de respondenten de veiligheid hadden om open
en eerlijk te antwoorden. Ik legde ze 7 vragen voor,
waarvan 2 open~. Kom, ik stel ze even aan je voor.

PLEASED TO MEET YOU
Om de groep respondenten een beetje in de smiezen
te krijgen, stel ik altijd eerst een aantal verkennende
vragen. Om bepaalde uitkomsten beter te kunnen
duiden en om eventuele verbanden naar voren te
kunnen halen.
Dit vroeg ik:
Ben je een HR-professional, of een recruiter?
HR-professional
48%

Recruiter
52%

8%
38%

26%

• 0 – 1 jaar
• 1 – 3 jaar
• 3 – 5 jaar
• 5 – 10 jaar
• 10+ jaar

Hoeveel jaar
ervaring heb je als
HR-professional /
recruiter?

19%

9%

Top: min of meer een 50/50 verdeling tussen HRprofessionals en recruiters, en een mooie mix in
ervaring. Benieuwd wat ze hebben gedaan qua
solliciteren.

8%
7%

3%

5%
• Nee, niet in 2020
• Ja, sinds 1 jaar
• Ja, sinds 1-3 jaar
• Ja, sinds 3-5 jaar
• Ja, sinds 5-10 jaar
• Ja, sinds 10+ jaar

Heb je in 2020
gesolliciteerd en zo ja,
sinds hoe lang?

30%

47%

Kijk, dit vind ik dus meteen interessant: maar liefst
77% solliciteerde niet alleen in 2020, maar deed dat
ook al in de afgelopen 3 jaar. Het lijkt er in ieder geval
op dat we de nodige sollicitatie-ervaringen te pakken
hebben.

‘DE 9’
En toen waren er 9 telefonische interviews. Met HR
managers. En met recruiters, al dan niet corporate. De
één man, de ander vrouw. De één sinds 3 jaar in het
vak, de ander al ruim 20 jaar.
Maar hoe dan ook: alle 9 zo gul om 45 minuten met
mij te bellen. Over hun vooroordelen over ‘de
sollicitant’. Over hun nieuwe inzichten dankzij het
solliciteren. En wat ze straks anders gaan doen, zodra
ze weer aan de job zijn.
Ook hier was ik gebrand op open en eerlijke
antwoorden. Hoe oncomfortabel die antwoorden
soms ook zijn. En daarom bood ik ook deze mensen
anonimiteit. Omwille van dit rapport en om te kunnen
refereren naar hun bekentenissen, rijke ervaringen en
mooie ideeën, geef ik ze alle 9 een ‘naam’, namelijk:
Eén, Twee, Drie, Vier, Vijf, Zes, Zeven, Acht en Negen.

...Ik heb het hem ook gezegd:
‘’je Nederlands is gewoon niet
goed genoeg, ga daar aan
werken.’’ Als ik dat over zou
mogen doen, dan zou ik hem wél
aannemen. Want leg mij maar
eens het verschil uit tussen een
Arabisch accent, en een Twents
accent. Het klinkt allebei
'hopeloos'. Waanzin. Zou ik nooit
meer doen.
- Acht -

2: De resultaten
Zo, nu we de administratie
op orde hebben, kunnen
we eindelijk aan de slag.
Ter voorbereiding op mijn
telefoontjes met ‘de 9’, bedacht ik 8 vragen. Vragen
die me bezig hielden. Vragen waarvan ik dacht dat ze
deze 9 mensen misschien ook wel bezig hielden.
Over hun vooroordelen over ‘de sollicitant’
bijvoorbeeld. Want of we het willen of niet:
vooroordelen hebben we allemaal. Maar het is niet
alleen dat vooroordeel dat mij interesseert. Ik vind de
ervaringen die onze vooroordelen bijstellen minstens
net zo interessant.
En dus luidde de vraag:

Welke
vooroordelen
had je over
sollicitanten,
die nu zijn
bijgesteld?

Het is even stil aan de andere kant van de lijn. Maar
dan vertelt Zes gedecideerd:

‘’Een gat in je cv. Ik had heel erg de overtuiging: als je
wíl werken, dan ís er werk, en daar kom ik nu van
terug. Ik weet nu hoe lastig het is. Dat is echt een
vooroordeel waar ik nu tegenaan loop.’’
Anderen komen ook terug op hun ideeën over ‘het gat
in je cv’. Maar ook het stigma van de ‘jobhopper’
passeert de revue, zo vertelt Twee:

‘’Ik heb zelf ook een beetje geswitched, maar dat hoeft
niet meteen te betekenen dat iemand niet weet wat
hij wil, of ergens niet goed in is. Het maakt ook de
persoon tot wie hij is.’’
Dat herken ik wel. Jaren geleden had ik zelf een
periode waarin een aantal keer switchte. En geloof mij:
ik wilde niets liever dan gewoon steady, jarenlang
onderdeel zijn van een bedrijf en meegroeien. Maar
leg dat maar eens uit. Als je de kans krijgt.

...Nu ben ík die persoon.
Een cv vertelt wat iemand heeft
gedaan, maar niet per sé waarom
bepaalde keuzes zijn gemaakt en
wat iemand nog wil doen. Er zit
altijd een verhaal achter iemands
werkverleden en keuzes. En ik
heb dat weleens achterwege
gelaten en dacht het wel te
weten. Terwijl ik nu in de positie
sta dat ik denk: luister alsjeblieft
naar mijn verhaal, in plaats van
naar mijn cv.
- Drie -

Het klinkt als een cliché, maar het is waar. Er zit
inderdaad altijd een verhaal achter iemands
werkverleden en keuzes. Daar komt Drie nu ‘the hard
way’ achter.
Er is dus het cv, en het hele verhaal, waar dat cv
onderdeel van is. Volgens Negen is het ook een
kwestie van moed:

‘’Het cv is niet alleszeggend en het vraagt echt wel
moed van de recruiter om dat te BLIJVEN durven zien.
Op het moment dat je meer reacties binnenkrijgt dan
je nodig hebt, wordt het lastig om dat vast te houden.’’
Het solliciteren valt dus niet altijd mee, ook niet voor
recruiters en HR-professionals. Tijd om onze 104
respondenten eens te bevragen.

4%

3% 2%

1%

4%

17%

5%
5%

Wat viel je het
meest tegen tijdens
het solliciteren?

6%
6%
7%

12%
10%
9%
9%

• De snelheid van de procedure
• De inhoud van de afwijzing (reden, manier waarop)
• Gebrekkige informatie over salarisgegevens
• De (snelheid van) respons op mijn sollicitatie
• Geschikte vacatures vinden
• Inzicht in het verloop van de procedure
• Doorgronden of de vacature bij me past
• Doorgronden wat de werkzaamheden inhouden
• De gebruiksvriendelijkheid van het solliciteren zelf
• Mijn sollicitatie onderscheidend maken
• Het niveau van de gesprekspartner (type vragen, etc.)
• Anders, namelijk:
• Mezelf goed verkopen in de sollicitatie
• Mezelf goed presenteren tijdens het gesprek
• Er viel mij helemaal niks tegen

WHAT YOU WAITING FOR?
Het moge duidelijk zijn: met een vlotte
sollicitatieprocedure doe je een hoop goed bij de
sollicitant. En: gezien de hoeveelheid klachten over de
snelheid, is het meteen een mooie manier om je
werving en selectie te onderscheiden van de rest.

‘’Ik kreeg bijvoorbeeld de respons dat ik
binnen 2 weken terugkoppeling zou
krijgen. Na 1,5 week heb ik zelf een
reminder gestuurd en ontving ik een
afwezigheidsassistent, dat de recruiter
nog 3 weken op vakantie is 😉’’
Maar dan die afwijzing. En dan vooral de manier
waarop. Het is één van de rode draden door deze
resultaten heen.

Vergis je niet: dit zijn niet alleen maar mensen die
‘gewoon überhaupt ontevreden’ zijn, omdat ze werden
afgewezen.
Veel mensen zijn echt ok met een afwijzing, als die
persoonlijk is en ze duidelijk de reden van afwijzing
uitlegt. En: ze misschien zelf een goede tip geeft?
Hoe dan ook: de roep om af te wijzen met aandacht
en respect, klinkt van voor tot achter door alle
antwoorden heen. Over een mogelijkheid om je van de
rest te onderscheiden gesproken...
En nog even: wie zien we met 10% van de stemmen
ook weer op het podium staan? Precies: mensen
willen gewoon financiële duidelijkheid krijgen.
(Wacht even: hoor ik daar een kwartje vallen?)

Wat zou je de
sollicitant in jou,
willen laten
zeggen tegen de
recruiter / hr
professional in
jou?

NOTE TO SELF
Geeft niet hoor: lees de vraag nog maar eens. Mijn idee
is dit: er huizen in feite 2 personen in onze 9
‘interviewees’. De werkende professional, en de
sollicitant. Wat heeft die laatste tegen die eerste te
zeggen? Zie het als een note to self.
Ik stel de vraag en Vier legt meteen de kaarten op
tafel:

‘’Nu realiseer ik hoe spannend en kwetsbaar je bent,
en daar denk je als recruiter weleens te makkelijk over
na.’’
Het antwoord van Acht is stellig:

‘’Ga er nou eens voor staan. Maar écht. Kom aan tafel
bij die beslissers, laat je niet ondersneeuwen.’’
Het is niet de eerste keer in ons gesprek dat Acht
(zichzelf) oproept om de positie van HR in de
organisatie sterker te maken.

...dat je gewoon standaard zegt:
op elke 10 sollicitanten, pik ik er 1
uit die buiten het vakje valt.
Maar echt als werkwijze dus.
Gewoon om te zien: wat levert
het op? Wat kan ik betekenen
als recruiter, voor die persoon?
Misschien kun je een test bieden,
of sollicitatietips. Ik geloof echt
oprecht dat daar business en
kandidaten uit komen, die je van
tevoren niet had kunnen
bedenken.
- Negen -

‘Pik er 1 op de 10 uit die buiten het vakje valt...’
Ik vind het een mateloos interessante gedachte. Niet
in de laatste plaats, vanwege de voor de hand liggende
praktische bezwaren. Maar zo realistisch is Negen dan
ook wel weer:

‘’Je kan niet iederéén helpen, prima.’’
Praktische bezwaren zullen er altijd zijn. Maar die
hoeven je natuurlijk niet te belemmeren om nieuwe
manieren uit te proberen. Bak ze inderdaad in je
werkwijze in. Kijk wat er gebeurt.
Ik hou van deze denkwijze! En ik geloof ook dat de
toepasbaarheid en de resultaten nog helemaal niet zo
zweverig en idealistisch zijn, als ze op sommigen
zullen overkomen.

6%

2%

1%
17%

7%
7%

Wat zou je, dankzij
jouw recente sollicitatieervaringen, voortaan
anders doen in je werk
als recruiter of
HR-professional?

8%
10%
13%

15%

14%

• Transparanter en duidelijker zijn in de vacature
• Concreter zijn tijdens het afwijzen van een sollicitant
• Sneller reageren naar sollicitanten
• Minder vasthouden aan de ‘regeltjes’ (eisen, standaardvragen)
• Meer tijd/aandacht besteden aan het maken van de vacature
• Eerlijker zijn richting de sollicitant gedurende de procedure
• Minder eisen stellen in de vacature
• De sollicitatieprocedure vergemakkelijken
• Het sollicitatiegesprek meer afstemmen op de sollicitant
• Anders, namelijk:
• Helemaal niks

WHEN YOU GONNA LEARN
We geven weer even het woord aan de 104
respondenten in de enquête. Hoe zullen zij, dankzij
hun sollicitatie-ervaringen, hun werk voortaan anders
doen?
Ok: het afwijzen en de snelheid die we net bespraken,
komen weer duidelijk naar voren. Maar er is met 17%
een onbetwiste nummer 1, en die zit aan de voorkant
van de procedure.

‘’Veel bedrijven durven niet echt
uitgesproken of specifiek te zijn, en als
sollicitant is dat echt heel irritant. Want
iedereen zoekt op een gegeven moment
dezelfde persoon en dan weet je niet meer:
waarom zou ik solliciteren?’’

Nu kan ik wel weer gaan zeuren over transparantie en
duidelijkheid in vacatures. En het belang daarvan. Maar
dat doe ik al vaak genoeg.
En er viel me namelijk nog iets anders op toen ik met
mijn neus in deze cijfers dook. Iedere categorie heeft
‘Transparanter en duidelijker zijn in de vacature’ op
nummer 1 staan. Iedereen, behalve de starters die
minder dan 1 jaar in het vak zitten. Sterker nog: die
hebben met 0% geen enkele intentie om vacatures
transparanter en duidelijker te maken (?). Ok, dat over
30
‘vaak genoeg zeuren’ neem ik terug!
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%
10

0

0

0-1
0-1
jaar

1-3
1-3
jaar

3-5
3-5
jaar

5-10
5-10
jaar

10+
10+
jaar

Wanneer
je straks weer
als recruiter /
HR professional
werkt, wat ga je
anders doen door
de ervaringen die
je nu opdoet?

RICHTING ROME
Ik legde de vraag ook even voor in de telefonische
interviews. En meteen weet Negen wel raad met deze
vraag:

‘’Iedereen is nu braaf zijn ATS aan het vullen, want die
toestemming voor een jaar zit er nu zo'n beetje
standaard bij, maar daar doen we natuurlijk vervolgens
niks mee. Dat is al zo oud als de weg naar Rome. We
hebben altijd zoiets van: 'hoe gaan we latent
werkzoekenden vinden?’. En daar maken we dan hele
programma’s voor. Maar bouw gewoon inderdaad een
talentgroep, een ambassadeursgroep op. Waarom
doen niet meer bedrijven dat?’’
Er zullen vast een aantal uitzonderingen zijn, maar
inderdaad: hoeveel mensen gaan er wel niet overboord
bij de gemiddelde procedure? Mensen die je al hebt
overtuigd met je vacature. Die je misschien ook al hebt
ontmoet, maar het op een haar na niet werden. Er is in
ieder geval nog iemand die zo denkt:

... de week daarna heb je van de
30 reacties op die vacature,
20 mensen zogezegd door de
plee gespoeld. We gaan vaak
reactief te werk: we willen een
sollicitant pas spreken als hij
gereageerd heeft op een vacature
waarvoor we werven.
Ik zou de focus verleggen van
alleen afhandelen van
sollicitaties, naar echt met
mensen in gesprek gaan en
contact onderhouden.
- Drie -

ONE VISION
‘’Reactief te werk gaan.’’ Ik ben oprecht onder de
indruk van de scherpe visies die voorbij komen. Toch
wijs ik Drie op de praktische bezwaren die velen zullen
hebben bij het ‘verleggen van de focus’. Maar Drie
houdt voet bij stuk:

‘’Het is prettiger voor de sollicitanten en zorgt voor
meer rust in je eigen werk. Ja, de kans is aanwezig dat
je mensen in portefeuille hebt voordat je de vacature
hebt, of dat je mensen sprak die uiteindelijk ergens
anders gaan werken en dat het voelt alsof je het voor
niks hebt gedaan. Maar je doet het niet voor niks:
als je als bedrijf toch weer terecht kan bij die ene
sollicitant, dan is dat heel veel waard.’’
Ik ben een optimist. Ik geloof echt dat de
gedachtegang hierboven de basis is van de duurzame
variant van werving en selectie. Natuurlijk: makkelijk
zal de verandering daarnaartoe niet zijn. Maar denk
maar zo: alles dat de moeite waard is, kost moeite.

Op basis van je
recente sollicitatieervaringen:
welke tip
heb je voor
werkzoekenden /
sollicitanten?

Durf je wensenpakket aan te
houden. Ondanks de situatie
waarin de bedrijven nu meer aan
‘de macht’ zijn, hoef je niet alleen
maar te zeggen: ik wil zo graag bij
jullie werken. En ondanks je
onzekerheid: wees jezelf.
Niet te veel nadenken soms en
gewoon doen, open het gesprek
in gaan, wees zelf ook persoonlijk
en ga op zoek naar die
langdurige match.
- Vier -

THIS IS HOW WE DO IT
Ik zei het al: ik ben een optimist. Het is goed om te
horen wat er volgens anderen schort aan werving en
selectie, en aan solliciteren. Maar het is nog beter, om
te zoeken naar mogelijke verbeteringen. Even stil
staan bij ‘hoe niet’, maar dan als de sodemieter door
naar ‘hoe wel’!

‘

Daarom vraag ik mensen in mijn onderzoeken graag
om tips. Neem bovenstaande tip, van Vier. Doe er je
voordeel mee: de door de wol geverfde recruiter die
Vier is, kan het weten.
Benieuwd naar meer tips van HR-professionals en
recruiters, voor sollicitanten? Say no more:

‘’Twijfel niet aan jezelf en vraag door op een afwijzing.
Je krijgt ook goede feedback terug waar je echt iets
aan hebt. Dat geeft je soms ook wel weer
zelfvertrouwen.’’

‘

‘’Probeer je te onderscheiden in een sollicitatie, ook als
je niet zo creatief bent. In plaats van direct te
solliciteren zou je bijvoorbeeld ook kunnen bellen naar
de recruiter en vragen of hij/zij even tijd heeft om je te
woord te staan zodat je gelijk al iets over jezelf kunt
vertellen en waarom je graag bij hen wil werken. Dit
heb ik een keer gedaan en na een fijn gesprek stelde ik
de brutale vraag: kunnen we anders niet gelijk een
afspraak inplannen? En dat lukte!

‘’ Geef aan waarom je op deze rol solliciteert! Ik zie te
vaak een sollicitatie binnenkomen van iemand die een
switch wil maken van type functie, of van iemand die
even thuis heeft gezeten, zonder motivatie die uitlegt
waar de switch vandaan komt en waarom je dit goed
kan. Zonder reden moet ik gokken, en grote kans dat
ik verkeerd gok want ik heb geen info!’’

‘’Misschien ook wel een tip aan mezelf: het is de
moeite waard om na te denken over de balans
kwantiteit/kwaliteit. Stel jezelf de vraag: ‘hoe zou ik
solliciteren als ik nu wél een baan had?’ Ik denk dat ik
veel meer mijn tijd zou nemen om een goed verhaal
op papier te zetten, op het moment dat ik solliciteer
vanuit een andere baan. Nu ben ik toch vooral
aantallen aan het maken.’’

ATTENTIE! Alle overige tips voor
werkzoekenden en sollicitanten
verschijnen in een aparte
adviezenbundel, ik herhaal: de
overige tips verschijnen in een aparte
adviezenbundel. Hij is in de maak:
wordt vervolgd!

IT TAKES TWO, BABY
Het maken van een rapport als deze is normaliter al
een fikse kluif. Zo eentje waarbij ik regelmatig met
mijn handen in het haar zit (...). En dat is dan nog
zonder de kleine 7 uur aan interviews, zoals bij dit
rapport het geval is.
Afijn: ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat dit
rapport niet in één deel valt te vatten. We hebben om
te beginnen nog niet al mijn vragen aan ‘de 9’
behandeld. Ik heb de laatste vraag namelijk ook
omgedraaid, en vroeg ‘’Op basis van je recente
sollicitatie-ervaringen: welke tip heb je voor
recruiters en HR-professionals?’’
Je voelt ‘m al aankomen: er liggen nog teveel mooie
uitspraken, scherpe ideeën en handige tips op de
plank. En wat dacht je van een paar eindconclusies?
Hou me dus in de gaten: er komt een deel 2!
Maar niet voordat we een korte tussenstand hebben
opgemaakt.

3: Tussenstand
Inderdaad, je leest het
goed ja: we trekken geen
conclusies. Nóg niet. Deel 2
heeft daarvoor nog te veel
in petto voor ons. Een korte
‘tussenstand’ dus:
Er loopt tot nu toe een duidelijke rode draad door de
sollicitatie-ervaringen van onze recruiters en HRprofessionals: wijs af met meer aandacht en respect.
Het is überhaupt een veelgehoorde klacht in
sollicitatieland. Alleen deze keer uit de mond van
mensen die normaliter zélf afwijzen.
In die klacht liggen enorme kansen, zo zie ik het. Want
als het de norm is om snel, onpersoonlijk en
onduidelijk af te wijzen, dan ligt daar dus de kans om
jezelf in positieve zin te onderscheiden

van al die organisaties die tot diezelfde norm behoren.
En dan hebben we het er nog niet eens over dat je de
kandidaat geeft wat hij/zij zo verdient. Maar dat
laatste spreekt voor zich. Toch?
Tijd om af te sluiten. Althans, dit eerste deel. En wat is
er mooier dan dat met een positieve noot te doen:

‘’Mijn tips komen niet voort uit een negatieve
sollicitatie ervaring, maar uit een positieve. Dus:
1. Reageer op tijd. 2. Wees eerlijk over
verwachtingen; over het werk, de
organisatie(cultuur) en de arbeidsvoorwaarden.
3. Rond de procedure snel en efficiënt af, het
liefst binnen 1 maand.’’
Ok: ik ga me buigen over het vervolg.
Tot zover, tot deel 2!

HUNGRY EYES?

De enquête onder lezers
van vacatures

De 2 e enquê
te onder rec
ruiters
en HR-profe
ssionals

rs
De 1e enquête onder recruite
en HR-professionals

De whitepaper met
res
inspiratie voor je vacatu

Check: https://tjobtjob.nl/vacature-tips-tricks-inspiratie

Meer weten over deze resultaten? Of misschien kan ik
je helpen? Ik maak flitsende vacatures voor bedrijven
en schitterende sollicitaties voor werkzoekenden, op
een manier zoals alleen ík dat kan. Neem contact met
me op. Niet zo verlegen! 😃
Frank van Beek
frank@tjobtjob.nl
http://linkedin.com/in/fjvanbeek

