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VacaTuurlijk!
De enquêteresu taten

Leestijd: 11 min.

HALLO DAAR!
Één van de leukste dingen aan mijn werk, vind ik de
enquêtes die ik houd. Deze keer heb ik me weer onder
HR-professionals en recruiters begeven.
Ik stelde ze 12 vragen, waarvan 1 open. En zoals eerder,
konden ze de enquête anoniem invullen.
Dat laatste is heel belangrijk. Het geeft respondenten
de veiligheid en zekerheid om gewoon hun eerlijke
mening te geven. Zonder deze respondenten had ik
niet dit rapport voor je kunnen maken.
Deze is dus voor iedereen die meedeed aan deze
enquête: enorm bedankt! Jullie zijn een bron van
inspiratie voor me. En in de komende minuten beste
lezer, hopelijk ook voor jou.
Enjoy!
Frank
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‘’Slechte opmaak, te langdradig,
spelfouten. Ontbreken van cruciale
informatie als salaris, standplaats,
etc. Niet direct kunnen solliciteren
via een button.’’

1: Txt en uitleg
‘’Hoog tijd voor een nieuwe
enquête onder recruiters en
HR-professionals!’’ Ik hoor het
mezelf nog denken. Deze
enquête stond al een tijdje op
mijn wensenlijst.
De reden daarvoor is simpel: de vorige enquête,
genaamd ‘What The Vacature?’, leverde een hoop
inzichten op. Én: een hoop nieuwe vragen. Wie eerder
iets van mij heeft gelezen, weet dat ik het een sport
vind om antwoorden te zoeken, daar waar kennis en
ervaring ligt. Zelf invullen kan ik altijd nog, zeg maar.
En dus haalde ik mijn nieuwe vragen langs 103
recruiters en HR-professionals. Het leverde me weer
een paar interessante inzichten op! Misschien jou ook?
Ik weet het bijna wel zeker...

MAG IK JULLIE VOORSTELLEN:
‘’Leuk en aardig zo’n enquête, maar wie zijn die 103
HR-professionals en recruiters dan?’’ Zoiets zou ik me
dan meteen afvragen, als ik jou was. Vandaar dat ik het
heb gevraagd. Mag ik jullie voorstellen aan de
‘Hooggeëerde 103’:

19%

21%

17%

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

Hoe lang maak je
al vacatures?

18%

25%

Voor welke branche(s) werven jouw vacatures?
Zakelijke dienstverlening

18

IT & Internet

10

Werving & selectie

9

Bouwnijverheid & installatie

8

Distributie, transport & logistiek

7

Gezondheidszorg & welzijn

7

(Petro)chemische industrie

6

Algemene dienstverlening

6

Voedingsmiddelenindustrie

5

Energie & nutsvoorziening

3

Educatie & Training

3

Openbare diensten

2

FMCG / Durables

2

Groothandel, detailhandel

2

Farmaceutische industrie

2

Advertising, Communicatie & PR

2

Techniek

2

Overig

2

Onderzoek & ontwikkeling

1

Vastgoed

1

Textiel & confectie

1

Onderwijs

1
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Voor welke beroepsgroep(en) werven jouw vacatures?
Management
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Administratie
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Techniek

8

Projectmanagement

7

Sales

7

ICT

7

Financieel

7

Marketing
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Logistiek
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Klantenservice

5

Productie
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Bouw

4

Gezondheidszorg

3

Juridisch

3

Onderhoud

2

Onderwijs

2

Onderzoek

1

Overig

1

Horeca

1

Creatief
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Kijk, dat begint al op een gevarieerd gezelschap te
lijken! Twee dingen nog, die ik me afvroeg:

4%

5%

14%

24%

Op welk niveau richten
jouw vacatures zich?

25%

28%

• Stagiair
• Starter
• Mid-career
• Senior
• Management
• Directie

Werf je als bemiddelaar (voor opdrachtgevers)
of direct voor je eigen werkgever?
Bemiddelaar
36%

Eigen werkgever
64%

Zo, het blijkt maar weer: HR-professionals en
recruiters zijn er in allerlei soorten en maten. Je zal je
inmiddels wel afvragen of er niet een paar leuke
verbanden zitten tussen deze soorten en de manier
waarop ze vacatures maken? Ik kom er in ieder geval
straks op terug.
Je hebt gelijk: we moeten de diepte in!
Was je altijd al zo resultaatgericht? 😉

2: De resultaten
Tijd om inhoudelijk te
worden. Tijd is toch geld,
nietwaar? Over tijd gesproken...
Dit was het eerste wat ik me afvroeg:
2%

2%

5%

4%

26%

10%
7%
Hoe lang doe je gemiddeld
over het opstellen van
een nieuwe vacature?

23%

21%

• 0-15 min.
• 15-30 min.
• 30-45 min.
• 45-60 min.
• 60-75 min.
• 75-90 min.
• 90-105 min.
• 105-120 min.
• 120+ min.

SIGN ‘O THE TIMES
Het eerste gevoel dat me bekruipt als ik deze uitslag
zie: ik ben een slak. Als het op vacatures maken
aankomt dan hè. En het tweede gevoel: er zijn een
hoop Snelle Jelle’s onder onze
respondenten!
Blijkbaar stampt 30% binnen de 30
minuten een nieuwe vacature in
elkaar. En ongeveer de helft (51%)
doet dat binnen 45 minuten.
Ik vind het knap rap!

‘’Benoemen
hoe en waarin
de kandidaat
in deze rol het
verschil gaat
maken.’’

Tuurlijk: ieder heeft een eigen
manier. Ik ben zo al 30 minuten bezig om 3 collega’s
telefonisch te interviewen en een paar leuke quotes
op te halen.
Ik vraag me wel oprecht af hoe zo’n 30-minutenvacature er uitziet? En: behoud je de tijd die je
‘gewonnen’ hebt door zo snel te werken?

Of lever je die verderop in het proces weer in, als
resultaat van zo’n ‘snelle vacature’? Stof om in een
volgend onderzoek eens dieper op in te gaan!
Trouwens: na wat spitten door de data valt nog iets op.
Een verband. Waar namelijk aan nieuwe vacatures
van ‘bemiddelaars’ gemiddeld 38 minuten wordt
besteed, is dat bij de ‘eigen werkgevers’ 55 minuten.
Met die extra 17 minuten spenderen de ‘directe
werkgevers’ 44% meer tijd aan hun nieuwe vacature.
Dat is, zeg maar, best veel.
Wat zit hier achter? Hebben ze hier meer tijd voor?
Nemen ze hier meer tijd voor? Of hebben ze meer, of
andere informatie om tot een vacature te maken? En:
wat betekent dit voor de lezer van die vacature? Ik
krijg ideeën voor een nieuwe enquête terwijl ik dit
schrijf!

SHOW ME THE MONEY!
Iets anders dan. Regelmatig blijkt uit onderzoek dat de
lezer van een vacature behoefte heeft aan
duidelijkheid over het salaris. Maar wat vindt de maker
van die vacature daar eigenlijk zelf van?
Hoe belangrijk vind je het dat een concrete
salarisindicatie uit jouw vacature blijkt?
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Voor de duidelijkheid: een 10 betekent ‘’dit is een
must!’’ Goed, wat valt op?
Nou, een fikse 38% geeft een ‘onvoldoende’ voor hoe
belangrijk zij een concrete salarisindicatie in haar
vacature vindt. Verklaart dit dan meteen waarom een
concrete salarisindicatie nog regelmatig ontbreekt in
vacatures? Omdat de maker van deze vacatures zelf
weinig waarde hecht aan het benoemen ervan?
Hoe dan ook: ik vind het maar gek. Ook uit eigen
onderzoek kwam al eens naar voren dat het #1 gemis
onder vacature-lezers, de salarisgegevens zijn. Geen
irreëel gemis lijkt mij.

‘’...door de impact van de functie
binnen (en e.v.t. buiten) de organisatie
te benoemen.’’

Wat ook opvalt, is toch een grote groep ‘puristen’
(19%), die de concrete salarisindicatie onmisbaar
vinden. Ze krikken het gemiddelde in ieder geval nog
op tot een zuinige 6,4.
Tijdens het verwerken van deze data dacht ik
trouwens nog een verband bloot te kunnen leggen.
Namelijk, dat de ‘bemiddelaars’ minder waarde
hechten aan een concrete salarisindicatie, dan de
‘eigen werkgevers’. Mooi verkeerd gedacht dus. Met
respectievelijk 6,8 en 6,2 lopen die gemiddeldes aardig
gelijk op, waarbij de ‘bemiddelaars’ nota bene hoger
uitkomen.
‘Geen aannames, Van Beek.’ Dank u! Inderdaad: geen
aannames.

4%

2%
20%

8%
8%
Op welke manier maak
je in je vacature een
potentiële kandidaat
nieuwsgierig?

9%

17%
9%
11%

12%

• Door inzicht te geven in de bedrijfscultuur
• Door de ontwikkelingsmogelijkheden te benoemen
• Door de ambities/plannen van de organisatie te benoemen
• Door bepaalde informatie juist niet concreet te maken
• Door een gemiddelde werkdag concreet te beschrijven
• Door de USP's van de organisatie te benoemen
• Door de vacature zo beknopt mogelijk te maken
• Door te vertellen over toekomstige collega's
• Anders, namelijk:
• Door bepaalde informatie nog niet te vermelden

TELL ME MORE, TELL ME MORE…!
De usual suspects springen meteen in het oog. Inzicht
geven in de bedrijfscultuur en de ontwikkelingsmogelijkheden, zijn de populairste manieren om lezers
hongering naar meer te maken. Logische keuze ook,
lijkt me.
Misschien wel te logisch? Laat ik het anders zeggen.
Als de bedrijfscultuur en ontwikkelingsmogelijkheden
het meest gebruikt worden om een lezer te prikkelen,
dan zal je je vacature in dat opzicht niet erg
onderscheiden van de rest. Want het is gangbare
praktijk.
Neem nu de schamele 8% waarmee collega’s een plek
krijgen in een vacature. Er zijn al allerlei redenen om
mensen een prominente plek te geven in je vacature.
We kijken graag naar gezichten, lezen graag
persoonlijke ervaringen, noem maar op. Maar daar
bovenop komt dus het feit dat anderen hier weinig
gebruik van maken. Kans om je extra te
onderscheiden dus!

6%

1%
22%

11%

14%

Welke invloed krijgen
jouw sollicitanten
tijdens hun sollicitatie?
17%
14%

15%

• Ze mogen aangeven buiten kantoortijden contact te willen
• Ze mogen kiezen of en zo ja, hoe ze hun sollicitatie motiveren
• Niet: het hele sollicitatieproces ligt op voorhand vast
• Ze mogen (delen van) de gespreksinhoud (mee)bepalen
• Ze mogen zelf kiezen hoe ze willen solliciteren (via mail,
WhatsApp, een formulier, telefonisch)
• Ze mogen ervoor kiezen om het gesprek via video te doen
• De locatie van het gesprek is door de sollicitant te bepalen
• Anders, namelijk
• Ze mogen kiezen met wie ze een gesprek hebben

POWER TO DE KANDIDAAT!
Van oudsher is het bedrijf de machthebbende partij in
het sollicitatieproces. En in de regel is dat nog steeds
zo. Het gooit nog maar eens een schepje bovenop de
onzekerheid en de moeilijkheidsgraad van solliciteren.
Toch zonde: idealiter is er sprake van een balans. En
niet alleen omdat die ‘arme sollicitant’ dat wel kan
gebruiken. Als bedrijf heb je veel meer aan een
sollicitant die op zijn gemak is en meer zichzelf is. Je
bent immers op zoek naar de True You van de
sollicitant, nietwaar?
‘’Niet: het hele sollicitatieproces ligt op voorhand vast’’
draagt daar in ieder geval niet aan bij. Bovendien:
wanneer je sollicitanten wat invloed geeft, zullen ze je
misschien nog eens verbazen met de keuzes die ze
maken? Een star en inflexibel sollicitatieproces maakt
het voor de wervende partij nou ook niet bepaald
leuker (of spannender). ‘’Variation is the spice of life.’’
Zoiets?

Daarom word ik nou bijvoorbeeld blij van die 6%. Bij de
keuzemogelijkheid voor een locatie krijgt de sollicitant
al een beetje het gevoel dat zijn stem gehoord mag
worden. Hij wordt al meer eigenaar van het proces.
Waarom altijd aan die ‘sollicitatietafel’ plaatsnemen?
Ga in de horeca zitten, loop door het bedrijf, doe een
wandeling (denk aan de 1,5 meter!). Verzin het maar!

‘’Ik ben altijd adaptief naar de kandidaat toe.
Hoe, wat en waar maakt mij niet uit.’’
Oh, en voor de oplettende kijker: inderdaad. Niemand
geeft sollicitanten de mogelijkheid om te kiezen met
wie ze om tafel zitten. Tuurlijk: die workflow heb je
niet 1-2-3 opgezet. Maar als je je wil onderscheiden
van de rest: hier heb je een manier. Kun je meerdere
keuzes bieden aan de sollicitant? Experimenteer, kijk
eens welke gesprekspartner het populairst is en
waarom? Misschien leer je zo nog eens wat extra’s
over die sollicitant! 😱
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1%
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9%

21%
Op welke manier
probeer je om je
vacature aan te laten
sluiten op jouw
doelgroep?
19%

12%
17%
• Door het taalgebruik in de vacature op hen af te stemmen
• Door info op te halen bij collega's die het werk nu al doen
• Door de vorm 1 van de vacature op hen af te stemmen
• Door er met collega's van HR / recruitment over te sparren
• Door vooraf de vacature voor te leggen aan de doelgroep
• Door vooraf (online) onderzoek te doen naar hun behoeftes
• Door meer gebruik te maken van bepaalde content 2
• Door ze zelf te laten kiezen hoe ze solliciteren
• Met behulp van het DoelgroepenDashboard
• Anders, namelijk:

ONDER DE LOEP, DIE DOELGROEP!
Ok, eerst even wat ophelderen:
1: ‘Vorm’ betekent in dit geval vooral ‘schrijfvorm’ (kort
en bondig, of juist beschrijvend en verhalend)
2: ‘Bepaalde content’ betekent in dit geval beeld,
video of gamification.
Ziezo! En weet wat je wat ik nu zo
grappig vind aan dit ‘doelgroepdiagram’? Met 19% is het dus vrij
gangbaar om informatie bij huidige
collega’s te halen. Slim: feitelijk zijn
zij gelijk aan jouw doelgroep.

‘’Informatie
opzoeken en
soortgelijke
vacatures
lezen.’’

Alleen zagen we 2 diagrammen terug hoe weinig het
voorkomt dat er in vacatures over deze collega’s
wordt verteld. Laat staan dat zij zelf aan het woord
komen. Of zelfs te zien zijn. Dus: hijs ze op het podium,
je huidige collega’s!

En ja, ik moet er toch weer even een punt van maken:
hedendaagse communicatie biedt ons echt meer dan
tekst alleen. Sterker nog: we verwerken meer visuele
informatie dan ooit. Beeld, vormgeving, cijfers, kleur,
video, gamification, infographics: we worden er mee
platgegooid. Met een reden.
En wanneer het gebruik van ‘bepaalde content’ (dus:
beeld, video, of gamification) maar 7% scoort, weet je
dat er prachtige kansen liggen om met jouw vacatures
een voorsprong te nemen op de rest.
Kijk naar je tijdlijn, het RTL Nieuws, Netflix, YouTube,
Amazon. De marketingprincipes die zij toepassen om
te vermaken, te informeren en te overtuigen, zijn
universeel en gelden overal.
Ja: zélfs in vacatures.

Vraag je de sollicitant na afloop om
feedback over de vacature?
Ja

Nee
37%

63%

VRAGEN STAAT VRIJ
Je weet inmiddels: ik vraag graag aan anderen, om zo
dingen te weten. Zodat ik zo min mogelijk hoef aan te
nemen. Er ligt een hoop kennis voor het oprapen. Je
hoeft er alleen maar naar te vragen.
Hoe zonde is het dan dat 63% na afloop van de
procedure niet om feedback vraagt over de vacature
(en als je toch bezig bent: de rest van de procedure?)?
De kandidaat zit op dat moment tjokvol met
waardevolle info. Info waar jij iets mee kunt.

Vraag je je af hoe je jouw vacature kunt verbeteren?
Waarom vraag je dat in ieder geval niet aan degene die
hem meer dan iedereen moet goedkeuren?
Dus: ‘debriefen’ die handel! Mail bijvoorbeeld na afloop
automatisch een korte, anonieme enquête na. Soms is
het gewoon niets meer dan contact leggen en vragen.
Het advies om te debriefen geldt trouwens meer voor
de één, dan voor de ander. Na wat verder spitten blijkt
dat hoe langer iemand vacatures maakt, hoe meer
hij/zij achteraf om feedback vraagt over de vacature:

Gemiste kans dus voor de minder ervaren rot in het
vak. Juist deze categorie kan nog veel kennis en
ervaring opdoen in het maken van vacatures. Kennis
en ervaring die je een boost geeft door met de
gebruikerservaring van je kandidaten aan de slag te
gaan!

‘‘

OOPS!…I DID IT AGAIN

Yes! Ook deze enquête had weer een afsluitende,
open vraag. De met ervaring en meningen doorspekte
antwoorden zijn altijd weer smullen geblazen! De
afsluitende vraag deze keer:
Wat is volgens jou de grootste dooddoener in een
vacature?
We pikken er een paar antwoorden uit:

‘’Beetje gedreven vacatureschrijver weet inmiddels dat
termen als proactief, flexibel, 9 tot 5 en 'bla bla' niet
meer passen. Mijn allerbelangrijkste punt in een
vacature vind ik: "WAT GA JE DOEN!?’’
‘’Clichés waar andere bedrijven ook mee aanzetten:
zoals: ‘wil je in een team werken met toffe collega’s’?
Bij bijna iedere functie heb je te maken met collega’s,
maar wat maakt hen dan zo bijzonder en tof?’’

‘‘

‘’De berg aan competenties en het ideaalplaatje
waaraan iemand moet voldoen. Alsof je in een mal
geperst wordt en men vergeet te kijken naar iemands
kwaliteiten en mogelijkheden.’’
‘’Te weinig informatie, een warrig verhaal, geen
inkijkje in het team waar je eventueel kan komen te
werken, het ontbreken van een salarisindicatie.’’
‘’Algemeenheden beschrijven die voor elke vacature
gelden en het alleen maar hebben over dynamisch,
pro-actief, flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit, etc. Dit
zijn voor mij de zgn. eczeemwoorden.’’

’T IS WEER VOORBIJ...
Ik kan nog wel wat pagina’s vullen met de
‘dooddoeners’ van onze ‘Hooggeëerde 103’. En dat doe
ik ook zeker. Maar niet in dit rapport! Dit rapport is
namelijk toe aan een paar conclusies!

Geen stress, ik maak
een mooi boeketje van de overige
‘dooddoeners’. Ze komen vanzelf jouw
kant op! Schuin afsnijden
hoeft niet, hoor.

3: Lang verhaal kort
Inderdaad, tijd voor een Resumé
Overflakkee. In deze enquête springt dit
er voor mij in willekeurige volgorde uit:

Ongeveer de helft van de nieuwe vacatures
wordt binnen 45 minuten in elkaar gedraaid.
Nieuwe vacatures dus. Ieder zijn eigen tempo
natuurlijk, maar ik vind het bliksemsnel.
Alleen al het ‘interviewen’ van een paar collega’s duurt
al gauw zo lang. Ik ben benieuwd: als zo’n ‘rappe
recruiter’ een half uur meer de tijd neemt: hoe anders
ziet de vacature (en de rest van het proces) er dan uit?

1

2

Maar liefst 38% vindt het benoemen van
een concrete salarisindicatie in haar vacature
onvoldoende belangrijk. Ik hoop toch zo dat

iedere lezer van een vacature meteen duidelijkheid
krijgt over het salaris. Als ik deze cijfers zie, denk ik
alleen dat we nog een lange weg voor ons hebben.

3

‘’Hoe tevreden bent u over ons antwoord?
Wat vindt u van onze dienstverlening?’’ De klant
is koning. Maar wat is de kandidaat dan? Het
maakt niet uit of iemand bij je heeft gekocht, of
gesolliciteerd. Diegene heeft hoogstwaarschijnlijk
antwoord op een paar vragen die jou bezig houden.
63% laat wat vacatures betreft super-waardevolle
kennis aan hun neus voorbij gaan. Je hoeft er alleen
maar naar te vragen!
Tja: zoeken, proberen, vragen. Ook nu ben ik weer blij
dat ik het heb gedaan. Ik beveel het je van harte aan.
Vergt het wat tijd en creativiteit? Tuurlijk! Maar levert
het ook iets op? Nou: als dat het niet deed, las je dit
toch niet?
Blijf creatief! 💡

TOCH NOG TREK IN IETS EXTRA’S?
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Check: https://tjobtjob.nl/vacature-tips-tricks-inspiratie

Wil je meer weten over deze resultaten? Of misschien
kan ik je helpen met jouw vacature? Ik maak zelf
bijzondere vacatures voor bedrijven, adviseer
hierover en geef workshops. Neem vooral contact met
me op! Vind ik leuk.
Frank van Beek
frank@tjobtjob.nl
http://linkedin.com/in/fjvanbeek

