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Veel geschreeuw en weinig wol

“Laatst een halve pagina geadverteerd in de Volkskrant, was de beste keuze 
voor deze doelgroep, ‘kwam uit onderzoek’… wat denk je? Geen reacties. 
Op Monsterboard, ‘kwam ook uit onderzoek’, was het ook al niet veel beter; 
454 keer bekeken, vier sollicitaties, maar geen enkele goede. Dus uiteindelijk 
maar een werving- en selectiebureau ingeschakeld. Uiteraard een search laten 
doen, een mediapakket erbij aangeschaft en dan maar hopen op een goede 
kandidaat. Je moet toch wat, want de arbeidsmarkt is krapper dan ooit.” 

Door de juiste media voor deze doelgroep in te zetten, heeft u zeker bereik ge-
scoord. Het feit dat uw vacature 454 keer online is bekeken, is daar een bewijs 
van. Bereik is echter geen garantie voor het ontvangen van (goede) sollicitaties. 
Bereik is slechts een randvoorwaarde om mensen in beweging te brengen, en 
dat is nu precies de crux in dit verhaal. een conversie van minder dan één 
procent online en nul procent in print zegt niets over de media en ook niets 
over de krapte op de arbeidsmarkt. Het zegt iets over de mate waarin u als 
werkgever uw arbeidspotentieel in beweging kunt krijgen. Daar ligt het 
probleem en dat probleem moet een ander voor u gaan oplossen. 

Wanneer kom jij in beweging?
Ik toets mezelf constant op prikkels. Wanneer valt iets op? Pakt het mijn aan-
dacht? laat het mij in beweging komen middels een ‘klik’, door het te lezen, 
mij te boeien, te interesseren of zelfs te reageren? 

De laatste keer was het een banner van KPMG op linkedIn waarop ik in 
beweging kwam.

1
BeReIKeN eN 
BeWeGeN

6

“elke maand door duizenden open 
antwoorden heen akkeren is  

monnikenwerk, maar er is niets zo 
mooi als bij het ochtendgloren een 

nieuwe ‘nichesite’ te ontdekken  
die nog niemand anders heeft  
ontdekt… in die details ligt het  

succes van het AGO en de passie  
voor het AGO.”

 

GeeRT-JAN WAASDORP
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Bereiken en bewegen
Het één kan niet zonder het ander. Je kunt iemand niet bewegen zonder deze 
persoon op wat voor manier dan ook bereikt of geprikkeld te hebben. ‘Bereik’ 
komt in vele verschijningsvormen voor, variërend van (media)kanalen als 
advertenties, banners, vacatures, tv, billboards, de buren, collega’s, vrienden, 
een radiospotje, een sms-je, tot motieven en omgevingsvariabelen zoals toeval, 
een regenbui, een vakantie, de Kerst, goede voornemens, verliefdheid of een 
verhuizing. ‘Beweging’ komt ook in verschillende verschijningsvormen voor, 
zoals een gesprek, een brief, een mailtje, een speeddate, een bezoek aan een 
open dag tot en met een bezoek aan de recruitmentsite, iemand opzoeken op 
linkedIn, het inwinnen van referenties, inschrijven op een nieuwsbrief of ver-
huizen naar een ander land. Het één kan niet zonder het ander. Toch moeten 
beide begrippen (bereiken en bewegen) anders uitgewerkt worden in relatie tot 
arbeidsmarktcommunicatie, zoals te zien is in Tabel 1. een toelichting op 
de tabel volgt verderop in deze publicatie.

 
Bereiken 
Bereiken heeft betrekking op de media- en middelenmix. Bereiken gaat over 
wie het grootste of het beste is. De grootste beurs, de meeste vacatures, de 
hoogste selectiviteit (uniekst onder de doelgroep) en natuurlijk het hoogste be-
reik binnen de doelgroep. Het gaat dan over virtuele, fysieke, digitale, gedrukte 
of andersoortige plaatsen waar werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten, 
ofwel (media)kanalen. Waarbij we nog een verschil maken in kanalen die ‘nor-
maal’ worden gebruikt en die bij de oriëntatie op een baan worden gebruikt. 

Bij het openen van mijn linkedIn account zag ik op de plek waar normaliter 
een banner verschijnt een ‘soort foutmelding’ (1). Dat viel op, want dat ziet er 
raar uit, dus het had mijn aandacht. Ik wilde al met mijn muis erheen gaan om 
er vervolgens op te klikken, tot de tekst “dit is geen banner” verscheen (1a). 
Goed gedaan, dacht ik. Je hebt mijn aandacht. Vervolgens kwam de her- 
kenning met de blokken en de kleur van de KPMG huisstijl en de grap  
“dit is een carrièremove” (2), die meteen appelleerde aan een ‘call to action’. 
Gezien mijn interesse in arbeidsmarktcommunicatie en daaraan gerelateerde  
uitingen, kwam ik in beweging en klikte op de banner. Helaas was de verras-
sing daarna snel weg, omdat ik op de normale homepage van de recruitment-
site (4) van KPMG terecht kwam. Mijn volgende beweging was: vertrek.  
Wel bereik, ook beweging, maar geen conversie. Uiteraard geen probleem voor 
KPMG, want ik behoor ook niet tot de doelgroep. Dit bleek toen ik de hele 
banner daarna nog eens bekeek (3). Het was een oproep voor IT-professionals 
en niet voor personen die geïnteresseerd zijn in arbeidsmarktcommunicatie. 

Het succes van arbeidsmarktcommunicatie zit in de details
Met de banner van KPMG gaan verschillende zaken goed. Hij pakt de aandacht 
en roept op tot actie. echter, het bereik was te breed, aangezien ik niet tot de 
doelgroep behoor, waardoor er ‘waste’ ontstaat. Ook had de opgeroepen  
magie beantwoord moeten worden door direct doorgelinkt te worden naar  
een voor IT-professionals relevante site die ingaat op deze ‘carrièremove’.  
Twee details, gerichter schieten en relevante content op de site, zouden het 
succes van deze bannercampagne substantieel positief beïnvloeden. Beter  
bereik onder de doelgroep, meer beweging en meer conversie. Belangrijke  
details voor een overigens goede banner. Hij zette aan tot beweging en  
daarmee is een eerste stap in de goede richting gezet.

1. Aandacht 1a. Aandacht 2. Beweging 3. Verlies 4. Vertrek 

 

Bereiken Bewegen

Percentage (%) Index

Selectiviteit Opvallend, uniek en aandacht

(media)Kanalen Pullfactoren en arbeidsvoorwaarden

Oriëntatiegedrag Randvoorwaarden en beweegmotieven

Normaal mediagedrag Kritische WervingsFactoren

Tabel 1 Bereiken en bewegen
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provincie. Verrassingen die ons werk leuk en waardevol maken en ons 
bewegen om daar de komende vijf jaar mee door te gaan.

In deze publicatie leest u onze belangrijkste bevindingen van de afgelopen vijf 
jaar en alle geheimen over bereiken en bewegen. Deze onderbouwen wij met 
voorbeelden en we eindigen met een technische verantwoording, zodat u zeker 
weet dat wat wij beweren, klopt, betrouwbaar en onafhankelijk is.

Wij willen onze ‘fans’, maar ook die enkele criticaster bedanken voor hun 
feedback. Ook dat is voor ons een manier om het onderzoek betrouwbaar en 
up-to-date te houden. 

Ik hoop dat, nadat u het voorgaande gelezen heeft (en ik bereik heb gescoord), 
u genoeg geprikkeld bent om verder te ‘bewegen’ door de publicatie.

Namens alle collega’s van Intelligence Group,

Geert-Jan Waasdorp

Oprichter 

Allereerst het normale mediagedrag. Via deze (media)kanalen is over het 
algemeen ‘iedereen’ te vinden (ongeacht arbeidsmarktactiviteit), zoals  
Marktplaats.nl en Radio538. Oriëntatiekanalen laten zich veelal typeren door-
dat ze vacaturedragend zijn en door het feit dat actieve baanzoekers er meer 
dan gemiddeld gebruik van maken, zoals jobboards en uitzendbureaus.

Bewegen = Wat maakt u(w doelgroep) onderscheidend? 
Heeft u het over bewegen, dan praten we over datgene wat uw doelgroep 
meer dan gemiddeld van belang vindt in de keuze voor een baan. Ofwel, wat 
uw doelgroep onderscheidt in haar motieven en afwegingen om voor een 
baan en werkgever te kiezen. Dit zijn de beweegmotieven van uw doelgroep, 
waarop u wilt inspelen met uw, bij voorkeur unieke en opvallende, boodschap 
en prikkels. Het mooiste zou zijn als u Kritische WervingsFactoren weet te  
definiëren en weet in te vullen dan bent u echt bezig met het in beweging 
brengen van uw doelgroep.

Het AGO bereikt en beweegt 
Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, het AGO, bereikt en beweegt 
Intelligence Group. Dat doet het al ruim vijf jaar. Het bereikt en beweegt ook 
onze respondenten (”dankzij deze vragenlijst ben ik weer na gaan denken over 
mijn toekomst”) en onze opdrachtgevers. In dit laatste geval als ons advies 
uiteindelijk potentiële werknemers heeft weten te bereiken en bewegen.
Het AGO zelf is ook in beweging, evenals de arbeidsmarkt. Het AGO is 
ontstaan, omdat wij van mening waren (en zijn natuurlijk) dat onderzoek 
moet meebewegen met de veranderende arbeidsmarkt, zodat werkgevers 
onafhankelijk advies kunnen krijgen om effectief en efficiënt te werven. Om 
dat te borgen, toetsen wij elk half jaar de vragenlijst en voeren we jaarlijks 
(grote) wijzigingen door. Zo beweegt het AGO mee met de arbeidsmarkt en 
blijft het einddoel scherp.

Nog steeds nieuwe geheimen
en eerlijk is eerlijk, elke maand ontdekken wij nieuwe zaken op de arbeids-
markt. eye-openers waar wij niet bij stil hadden gestaan, variërend van de 
kracht van de levensloopregeling voor starters op de arbeidsmarkt, tot en met 
de inzet van Teletekst in het werven van herintredende huisvrouwen in de 
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een nieuwe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is krap. Het aantal openstaande vacatures is ongekend hoog, 
de babyboomgeneratie verlaat de arbeidsmarkt, het aantal werklozen is  
bijzonder klein, de schaarste is structureel en de hoop van werkgevers richt  
zich op arbeidsreserves als ‘nuggers’ en het vergroten van de arbeidsparticipatie 
van, met name, vrouwen.

 

Zomaar een aantal waarnemingen:
• De meeste (vacatures van) werkgevers zijn lastig tot niet vindbaar. 
 De redenen hiervoor zijn divers; van een verkeerd gekozen e-recruitment-
 systeem, het uitbesteden van werving, tot en met de verkeerde mediakeuze  

2
De WeRelD VAN 
HeT AGO
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Figuur 1 Openstaande vacatures en werkloosheid

(BrON cBS)

Openstaande vacatures per kwartaal              Aantal werklozen

foto bert

“Het AGO is de basis van  
Intelligence Group en daarmee ook 
de basis voor onze werkzaamheden. 

Ongeacht over welk aspect  
van recruitment of  

arbeidsmarktcommunicatie de klant  
ook geadviseerd wil worden,  
je begint altijd bij het AGO.”

 

BeRT VAN TRIRUM
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 Arbeidsmarktactiviteit als krapte-indicator

 
Er zijn veel mensen actief op de arbeidsmarkt
In het eerste kwartaal van 2006 waren de meeste mensen (sinds het bestaan 
van het AGO) actief op de arbeidsmarkt: 17% van de (potentiële) Nederlandse 
beroepsbevolking keek om zich heen op zoek naar een nieuwe baan. Dit 
betekent dat zo’n 1,25 miljoen personen uitkeken naar een nieuwe werkgever. 
Deze personen bezochten verschillende vacaturesites, kochten een extra krant 
of schreven zich in bij het uitzendbureau. een zeer grote groep was bereikbaar 
en beweegbaar. Dit resulteerde in 2006 in bijna een miljoen (972.000) (nieuwe) 
baanvinders en baanwisselingen in Nederland (BRON: CBS). Dit aantal is in 2007 
waarschijnlijk gegroeid tot 1,1 miljoen (het CBS legt aan het einde van dit jaar 
de cijfers definitief vast). Hierdoor kun je met recht stellen dat er veel mensen 
actief zijn op de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarktactiviteit is dan ook een echte krapte-indicator. Zij geeft aan in 
welke mate je (relatief eenvoudig) arbeidspotentieel kunt bereiken en bewegen. 
In Figuur 2 is de ontwikkeling in arbeidsmarktactiviteit te volgen in relatie tot 

 en het niet profiteren van de mogelijkheden van Search engine 
 Marketing. Hoezo krapte?

• Werkgevers blijven stug op zoek naar arbeidspotentieel dat er steeds 
 minder is: de blanke man tussen de 30 en 35 jaar, hoogopgeleid en 
 bereid 40 uur of meer per week te werken. Dit terwijl de grootste groepen 
 op de Nederlandse arbeidsmarkt ouder zijn, diverser zijn en zeker geen 
 40 uur willen werken. Hoezo krapte?

• De mobiliteit op de arbeidsmarkt is ongekend groot. Mensen veranderen  
 meer dan ooit van baan (ruim drie keer zoveel dan in de jaren zeventig) 
 en de arbeidsmarktactiviteit is met pieken ongekend hoog. Als 16% van 
 de Nederlandse beroepsbevolking actief op zoek is naar een baan, 
 dan staan ruim 1.000.000 personen (één op de zes) open voor een 
 wervingsboodschap. Hoezo krapte?

Natuurlijk is de arbeidsmarkt krap. Vooral voor organisaties die de afgelopen 
jaren niet meegegroeid zijn in hun arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, 
HRM-beleid en arbeidsvoorwaarden. Deze organisaties zijn niet alleen onbe-
reikbaar, ook kunnen zij hun doelgroep niet bereiken en bewegen, omdat die 
‘niche’ waarin zij hun kandidaten zoeken echt klein en krap is. 
We kunnen vooral leren van de organisaties die je niet hoort. Dit komt doordat 
zij de ‘krapte-problemen’ anders ervaren. Natuurlijk is de arbeidsmarkt lastiger. 
“Je moet meer je best doen” en dat doen zij door als werkgever vindbaar,  
toegankelijk en benaderbaar (bereikbaar) te zijn en mee te bewegen in de  
veranderende arbeidsmarkt. Parttime werken, focus op de recruitmentsite, 
snelle recruitmentprocessen etc.  

Definities:

Actieve baanzoekers: deze personen zijn actief op zoek naar een 
(nieuwe) baan.
	 •	Goed	bereikbaar.	
	 •	Goed	in	beweging	te	krijgen.
latente baanzoekers: deze personen zijn niet actief op zoek naar een 
(nieuwe) baan, maar houden de arbeidsmarkt wel in de gaten.
	 •	Bereikbaar.
	 •	Lastiger	in	beweging	te	krijgen.
Niet-baanzoekers: deze groep is niet op zoek naar een (nieuwe) baan.
	 •	Bereikbaar.
	 •	(nu)	Niet	in	beweging	te	krijgen.

1.2
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Elke doelgroep kent haar eigen arbeidsmarktactiviteit
Figuur 2 gaat in op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt. Met betrekking tot 
arbeidsmarktcommunicatie is het interessant dit in kaart te brengen voor uw 
eigen relevante doelgroep. In de arbeidsmarktactiviteit van doelgroepen zitten 
enorme verschillen, bijvoorbeeld:
• Allochtonen zijn actiever dan autochtonen.
• Vanaf 50 jaar neemt de activiteit af. In de lagere leeftijdscategorieën ligt 
 het netjes in balans. Dit zien we ook terug in de werkervaring; personen met 
 meer dan 25 jaar werkervaring worden minder actief op de arbeidsmarkt. 
• Personen met een mode opleiding zijn het meest (22%) actief op zoek  
 terwijl de groep met een natuur- en wiskunde opleiding het minst actief 
 is (10%).
• Mensen die werken in de uitzendbranche zijn het meest op zoek (25%)  
 terwijl personen bij de brandweer het minst op zoek zijn (3%).
• Ook op functiegroepniveau bestaan verschillen in arbeidsmarktactiviteit.  
 In Tabel 2 zijn de actiefste én minst actieve functiegroepen inzichtelijk 
 gemaakt.

het aantal openstaande vacatures. elke periode heeft haar unieke kenmerken.

2004: Hogere arbeidsmarktactiviteit, mede ingegeven door hogere 
 werkloosheid, reorganisaties en baanonzekerheid. Begin van het 
 herstel op de arbeidsmarkt zet in en zekerheid komt terug.
2005: Herstel op de arbeidsmarkt. Mensen komen langzaam maar 
 zeker in beweging. De afgelopen jaren hebben ze stil gezeten  
 (zekerheid zoekend) en gaan nu op zoek naar hun kansen.
2006: Volop beweging. Veel keuze tussen verschillende werkgevers 
 en verschillende banen. Driekwart van alle openstaande vacatures  
 is dan ook vervangingsvraag, omdat mensen zijn gaan ‘hoppen’.
2007: De arbeidsmarkt vindt een nieuw evenwicht. De grootste mobiliteit  
 verdwijnt (mensen hebben een nieuwe baan gevonden) en een  
 nieuw fenomeen komt om de hoek kijken, te weten: mensen 
 willen gevonden worden (latente baanzoekers nemen sterk toe) 
 of ze gaan voor zichzelf beginnen. er is volop vertrouwen.
2008: Vertrouwen neemt af, evenals het aantal openstaande vacatures.  
 Misschien dat niet iedereen erop wil vertrouwen gevonden te 
 worden en daarom zelf weer op zoek gaat.
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TIJD PER KWARTAAL GEMETEN

Figuur 2 Arbeidsmarktactiviteit en openstaande vacatures

(BrON AGO EN cBS) (BrON AGO)

Actief op zoek naar een baan (index o.b.v. 2004)           Aantal banen (index o.b.v. 2004)

Callcenter medewerker 18%

Marketing 16%

Toerisme 14%

Directie/management 13%

Sociaal/maatschappelijk 13%

functiegroepen die het actiefst zijn op de arbeidsmarkt (top 5)

Agrarisch/visserij 5%

Medische dienstverlening en paramedische dienstverlening 7%

Technisch 7%

Transport/chauffeur 7%

Verpleging/verzorging 8%

functiegroepen die het minst actief zijn op de arbeidsmarkt (top 5)

Tabel 2 Arbeidsmarktactiviteit naar functiegroep
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In Figuur 3 zien we dat de werkzame (V)MBO doelgroepen (tweederde van 
de arbeidsmarkt) zich vaak oriënteren via een regionaal dagblad. Bij de HBO 
doelgroep zien we een ongeveer 50/50 verdeling en bij de academici is de 
oriëntatie sterk landelijk. Dat onderstreept dat de arbeidsmarkt voor academici 
primair een landelijke arbeidsmarkt is. Het is interessant om te kijken naar de 
hoogopgeleide starters die de arbeidsmarkt betreden. Bij de HBO studenten is 
er een lichte voorkeur voor regionale dagbladen (ten opzichte van de landelijke 
dagbladen). Bij de WO studenten is de voorkeur nog zeer sterk landelijk, al is 
het verschil kleiner dan bij hen die hun academische opleiding reeds hebben af-
gerond. Deze waarneming bevestigt ook dat de arbeidsmarkt, langzaam maar 
zeker steeds regionaler wordt.

 De kracht van de regionale arbeidsmarkt

De belangrijkste wervingsinstrumenten van werkgevers hebben een landelijke
dekking. Denk hierbij aan Monsterboard.nl, Intermediair of De Telegraaf, maar 
ook bijvoorbeeld aan Randstad en Michael Page. Het gevaar daarbij is dat de 
arbeidsmarkt - door het landelijke karakter van genoemde kanalen - meteen 
ook als een landelijke arbeidsmarkt wordt beschouwd. Zeker als het gaat om de 
werving van hoogopgeleiden.
Niets is echter minder waar. De Nederlandse arbeidsmarkt is een sterk regionale
arbeidsmarkt. In stedelijke gebieden en voor bepaalde doelgroepen kunnen we 
zelfs spreken van een lokale arbeidsmarkt.

regionale versus landelijke oriëntatie
Het type krant dat iemand gebruikt ter oriëntatie op een (nieuwe) baan, geeft
goed inzicht in of iemand zich landelijk of regionaal oriënteert. Mede inge-
geven door de mobiliteits-, file- en bereikbaarheidsissues op de Nederlandse 
arbeidsmarkt zien we een toenemend belang van de regionale arbeidsmarkt 
en daarmee ook een toenemend belang van regionale kranten op de arbeids-
markt.
landelijke dagbladen spelen daarop in door bijvoorbeeld regionale katernen 
aan hun edities (Metro, De Telegraaf) toe te voegen. Aan de andere kant zijn 
verschillende landelijke dagbladen ook sterk regionaal gefocust (De Telegraaf 
- Amsterdam, de Volkskrant - Randstad). Al deze signalen laten zien dat de 
regionale arbeidsmarkt aan belang wint ten opzichte van de landelijke 
arbeidsmarkt.

Het kennen van de arbeidsmarktactiviteit van uw doelgroep is erg belang-
rijk voor het inschatten van uw kansen als werkgever op de arbeidsmarkt 
en als basis voor uw wervingsstrategie. Het bepaalt waar en hoe u de 
doelgroep kunt bereiken en bewegen.

2.2
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Figuur 3 Verdeling regionale en landelijke dagbladen naar opleidingsniveau

(BrON AGO 2008)
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In de werving is het belangrijk om rekening te houden met de HBO doelgroep 
die u als werkgever voor ogen heeft. Zoekt u de ambitieuze HBO’er dan kunt 
u een grotere wervingscirkel benutten en landelijke oriëntatiekanalen inzetten. 
Bent u op zoek naar de ‘gemiddelde’ HBO’er dan werft u dichter bij huis.

Mobiliteit en verhuisbereidheid
In Figuur 4 zoomen we in op de mobiliteit en verhuisbereidheid tussen de  
verschillende opleidingsniveaus en de hoogopgeleide toetreders op de  
arbeidsmarkt. Uit Figuur 4 is duidelijk een aantal interessante verhoudingen 
waar te nemen, namelijk:
 
• Hoe hoger opgeleid, hoe groter de (bereidheid tot) mobiliteit, zowel in 
 verhuizen als in reizen.
• Hoogopgeleide studenten en afgestudeerde WO’ers zijn bereid zo’n 
 50 minuten maximaal te reizen (deur tot deur, enkele reis) voor hun werk. 
 Hiermee zijn deze groepen het meest mobiel op de arbeidsmarkt.
• Ruim 30% van de hoogopgeleide studenten is bereid voor een 
 nieuwe baan naar het buitenland te verhuizen. In deze ambitie verschillen 
 HBO en WO studenten nauwelijks. eenmaal afgestudeerd neemt die 
 bereidheid sterk af, met name onder de HBO doelgroep.
• Qua verhuisbereidheid en mobiliteit zien we dat de VMBO en MBO 
 doelgroep sterk op elkaar lijken. In veel gevallen is de WO doelgroep (bijna) 
 twee keer zo mobiel en verhuisbereid. De HBO doelgroep zit daar tussenin.  
 
let op: Tussen de bereidheid om (internationaal) te verhuizen en het daad-
werkelijke verhuizen zit een wereld van verschil. Datzelfde geldt voor de 
maximale bereidheid te reizen en de daadwerkelijke reistijd.

De HBO doelgroep: vlees of vis?
Aansluitend op Figuur 3 en Figuur 4 en de ervaringen die we de afgelopen 
jaren hebben opgedaan in analyses van de AGO-data, kunnen we twee dingen  
zeggen over de HBO doelgroep:
• Als we alle HBO’ers over één kam zouden scheren dan lijken HBO’ers meer 
 op (V)MBO’ers in hun arbeidsmarktgedrag dan op WO’ers. 
• Als we ons genuanceerd uitdrukken, spreken we over een tweedeling 
 binnen de HBO doelgroep. een groep die meer op de WO doelgroep lijkt, 
 niet alleen in mobiliteit en verhuisbereidheid, maar ook in hun 
 ambitieniveau en arbeidsmarktgedrag. een tweede groep die veel 
 regionaler georiënteerd is en een lager ambitieniveau laat zien. 
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Door de keuze van deze titels sluit je (on)bewust arbeidspotentieel uit.

Om inclusion te realiseren, is het van belang om te weten welke media- en/
of oriëntatietitels de doelgroep gebruikt, gedifferentieerd naar allochtoon en 
autochtoon. Vervolgens wordt de media-inzet in twee stappen bepaald:

Stap 1: Met welke titels worden de meeste autochtonen en allochtonen 
 bereikt?
Stap 2: Met welke titels wordt een additionele groep autochtonen/
 allochtonen bereikt?

In het AGO worden 540 websites uit het normale mediagedrag gemeten (dus 
de vacaturesites uitgezonderd), onderverdeeld in vier categorieën: 

• Algemene websites
• Vakinhoudelijke websites
• Communities
• Weblogs

 Autochtonen worden de nieuwe 
 allochtonen

Toen Intelligence Group in 2003 het AGO startte, werd er in de dataver-
zameling geen verschil gemaakt tussen autochtonen en allochtonen. De 
achterliggende gedachte was dat iedereen tot de (potentiële) Nederlandse 
beroepsbevolking hoorde, ongeacht etniciteit. Op die gedachte zijn we niet 
teruggekomen. echter, in het kader van ‘doelgroep denken’ is het interessant 
om allochtonen en autochtonen met elkaar te vergelijken. 

Anno 2008 zijn veel Nederlandse werkgevers bezig om hun personeelsbe-
stand meer kleur te geven. Heel logisch, want kijkend naar de instroom op de 
arbeidsmarkt - met name in de grote steden - is deze op (V)MBO niveau al 
overwegend allochtoon en vindt deze ontwikkeling nu ook plaats op hoge-
scholen en universiteiten. Over vijf jaar is de groep allochtonen zo groot dat zij 
de instroom vaak zal domineren. Autochtonen worden dan de nieuwe minder-
heidsgroep en daarmee de nieuwe ‘allochtonen’. Werkgevers moeten dus leren 
hoe zij ook ‘de huidige allochtonen’ kunnen bereiken en bewegen.

Bereiken = inclusion
Wanneer een werkgever zich (te) expliciet richt op een allochtone doelgroep, 
werkt dit averechts (bron: Cultureel Diversiteitsbeleid). De te volgen strategie 
heet ‘inclusion’, wat simpelweg betekent dat je niemand, autochtoon of alloch-
toon, uitsluit. De juiste media-inzet is hierbij erg belangrijk, omdat alleen al de 
keuze van een mediatitel een doelgroep kan in- of uitsluiten. Denk bijvoorbeeld 
aan de radiozender FunX, dat een duidelijk allochtoon (urban) profiel heeft of 
NRC Handelsblad dat een overwegend ‘wit’ profiel heeft. 

2.3

Het verschil in bereiken en bewegen van allochtonen en autochtonen zit 
in de details. Maar het zijn wel de details die het succes van arbeidsmarkt-
communicatie bepalen.

Afbeelding 1 funX (urban) en Nrc Handelsblad (‘wit’)
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Zoals al blijkt uit deze korte analyse is er meer overlap dan verschil in het 
mediagedrag. De intensiteit en frequentie waarin de titels gebruikt worden, 
verschilt wel tussen de doelgroepen, maar in alle gevallen onvoldoende  
om tot een andere conclusie te komen. 

In Tabel 3 staat de top 10 van algemene websites voor (V)MBO scholieren, 
onderverdeeld naar autochtonen en allochtonen. Indien we inclusion willen 
realiseren met de media-inzet van algemene websites, bijvoorbeeld in verband 
met een ‘employer branding’ strategie, zien de stappen er als volgt uit:

Stap 1: 
1. Search engine Marketing (Google, Yahoo, live, Wikipedia)
2. Targeted bannering op Hotmail.com, Msn.nl
3. Partyflock.nl, Spele.nl

Stap 2:
1. Voor het bereiken van de allochtone doelgroep zou additioneel Home.nl  
 kunnen worden ingezet en voor de autochtone doelgroep Vi.nl.

In Tabel 3 staat een uiteenzetting van algemene websites binnen het 
normale internetgebruik onder (V)MBO scholieren van 15 jaar en ouder. 
De mediatitels staan op drie verschillende manieren weergegeven: 
ranking:  Volgorde op basis van ‘meest genoemd’
percentage:  Percentage van de doelgroep die deze titel ‘open’ 
 heeft genoemd
Selectiviteit (Sel.): Mate waarin deze titel uniek is voor de doelgroep 
 (100 = index).

  

   

Steekproef 217 217 217 1.013 1.013 1.013 32.762

 Ranking % Sel. Ranking % Sel. %

Google.nl 1 31,9% 170 1 28,6% 152 18,8%

Hotmail.com 2 10,4% 200 2 14,5% 279 5,2%

Nu.nl 3 8,8% 58 3 11,2% 74 15,2%

Msn.nl 4 4,9% 223 6 2,8% 127 2,2%

Wikipedia.nl 5 4,7% 336 5 2,9% 207 1,4%

Youtube.com 6 3,3% 550 19 0,7% 117 0,6%

Yahoo.com 7 3,3% 471 51 0,1% 14 0,7%

Partyflock.nl 8 3,0% 1.000 10 1,8% 600 0,3%

Spele.nl 9 2,8% 700 11 1,8% 450 0,4%

Home.nl 10 2,6% 236 14 1,0% 91 1,1%

               

Marktplaats.nl 11 2,1% 40 4 3,4% 65 5,2%

Ad.nl 12 1,5% 125 7 2,8% 233 1,2%

Vi.nl 20 0,8% 73 8 2,0% 182 1,1%

Startpagina.nl 36 0,1% 2 9 2,0% 36 5,6%

 Allochtonen Autochtonen NBB*

 Scholieren (V)MBO Totaal

Tabel 3 Normaal internetgebruik (algemene websites) naar allochtone 
 en autochtone scholieren

(BrON AGO 2007/2008)
* NEDErlANDSE BErOEpSBEVOlKING

Figuur 5 Inclusion op basis van het normale internetgebruik van allochtone 
 en autochtone (V)MBO scholieren
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 Projectmatige aanpak

Toen we vijf jaar geleden begonnen met het AGO was dit niet alleen het eerste 
onafhankelijke onderzoek op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, maar 
ook het eerste onderzoek waar werkgevers voor informatie moesten gaan 
betalen. Dat gaf ons een dubbel probleem. Allereerst moesten werkgevers 
overtuigd worden om hun strategie (deels) te baseren op relevante en onaf-
hankelijke informatie. Daarna moesten we hen nog overtuigen om hiervoor te 
betalen. Vijf jaar later zijn beide punten geen echte discussies meer. Werkgevers 
die met het AGO werken, hebben de meerwaarde (lees: effectiever en efficiën-
ter werven) veelvuldig ervaren. Het resultaat rechtvaardigt de investering.

Maar, een nieuwe discussie ontstaat en die gaat over de rol die ‘cijfers’ 
innemen. Voorbeelden hiervan zijn:

• Uitgangspunt en onderbouwing voor de wervingsstrategie;
• Inspiratie voor creatie en copy;
• Input voor een mediaplan;
• Voor de legitimiteit van keuzes.

In bovenstaande gevallen wordt onderzoek als een ondersteunend en addi- 
tioneel onderdeel gezien. echter, arbeidsmarktcommunicatie is teamwerk, 
waarin het succes zo sterk is als de zwakste schakel en succes uitblijft als er 
een schakel ontbreekt. De betrokken partijen, inclusief ‘onderzoek’, horen de 
wervingsdoelstellingen centraal te zetten bij het oplossen van het vraagstuk. 
Door samen te werken, binnen de randvoorwaarden van de opdracht, wordt 
van elkaars kracht gebruik gemaakt. Onderzoek is een integraal onderdeel van 
de wervingsoplossing.

Bewegen = herkenning en aanspreken
Voor het in beweging brengen van doelgroepen is het belangrijk dat zij zich 
herkennen in cq. zich kunnen plaatsen bij een werkgever. Tekst en beeld moe-
ten dus relevant en aansprekend zijn. Verderop in deze publicatie zullen we het 
hebben over relevantie. Hieronder willen we laten zien hoe belangrijk beelden 
zijn voor herkenning en aansprekendheid. Zowel in het kwalitatieve als het 
kwantitatieve onderzoek dat Intelligence Group doet, zien we dat herkenning 
in beelden de conversie naar solliciteren positief beïnvloedt. Indien een werk-
gever een ‘witte’ uitstraling heeft, spreekt dit de autochtone doelgroep aan (en 
niet de allochtone doelgroep) en vice versa. Het is dus belangrijk om vooral te 
rouleren met beelden waarin alle doelgroepen zich herkennen. Dat wil zeggen 
jong, oud, man, vrouw, gekleurd en niet gekleurd.

Afbeelding 2 Inclusion/exclusion middels beeldgebruik

(BrON WWW.WErVINGSWErElD.Nl)

Inclusion exclusion exclusion

Herkenning en identificatie, variërend in etniciteit, geslacht, beroepsgroep 
en leeftijd middels tekst en beeld, brengen een doelgroep in beweging.

2.4
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Toekomstige wervingsproblemen zullen veel meer projectmatig worden 
aangepakt, waarbij verschillende partijen zullen samenwerken, te weten: 
• De opdrachtgever. Deze stelt de randvoorwaarden en is verantwoordelijk  
 voor het interne (recruitment)proces.
• Intelligence. Kennis en informatie over het bereiken en bewegen van de  
 doelgroep. Zowel intern als extern onderzoek bepalen de basis van de 
 wervingsstrategie en het communicatie-, media- en middelenplan.
• ICT. De recruitmentsite is het epicentrum waar alle wervingsuitingen  
 naartoe leiden en waar conversie moet plaatsvinden. een goede opzet 
 van de recruitmentsite, een goed e-recruitmentsysteem en goede statistie-
 ken (meten = weten!) zijn onmisbaar voor het behalen van wervingssucces.
• Copy & Creatie. Op basis van de interne en externe onderzoeken, 
 opgedane ervaring en de creatieve briefing van de opdrachtgever kan een  
 concept ontwikkeld en uitgewerkt worden. Dit kan steeds door de andere  
 partijen getoetst worden op haalbaarheid, waardoor er vanuit de kracht 
 van alle partijen wordt gewerkt.

tien stappen voor een succesvolle aanpak 
Om projectmatig arbeidsmarktcommunicatie succesvol in te vullen, zijn 
tien stappen gedefinieerd.

1. Onderzoek: een interne en externe doelgroep- en wervingsanalyse en 
 een inventarisatie van het recruitmentproces.
2. Vormen van een projectteam met daarin de verschillende disciplines, 
 gelijkwaardig vertegenwoordigd.
3. Vastleggen van wervingsstrategie, organisatie, uitvoering, budget etc.
4. Concept en campagne. 
5. Media- en communicatieplan.
6. Uitwerking intern. 
7. Uitwerking extern.
8. Start campagne.
9. Analyse resultaten en eventueel bijsturen campagne.
10. evaluatie en afsluiting.

Het stokje doorgeven
Arbeidsmarktcommunicatie betekent in de praktijk vooral dat betrokken 
partijen elkaar stokjes doorgeven. Hierdoor worden problemen afgeschoven, 
gaat veel kennis verloren over het bereiken en bewegen van de doelgroep en 
staat het wervingsprobleem van de werkgever niet langer centraal. 

Afbeelding 3 Visuele weergave van de projectmatige aanpak
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Bereiken

In de komende drie paragrafen zullen we inzoomen op het bereiken van  
doelgroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Allereerst bespreken de  
ontwikkelingen in het oriëntatiegedrag van de Nederlandse beroepsbevolking 
in algemene zin (2.5), daarna gaan we dieper in op het werven van de actieve 
baanzoeker (2.6) en sluiten af met het bereiken van de latente baanzoeker.

Intelligence Group 
is te bereiken via 
de Willemsbrug 

(Rotterdam).
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Een korte opsomming van de grote veranderingen in oriëntatiegedrag tussen 
2003 en 2007:
• een nieuwe nummer één, te weten: vacaturesites in plaats van 
 dagblad/krant.
• Internet wint aan belang, terwijl het belang van print afneemt.
• Het kanaal bekenden/netwerk (referral) wint aan belang.
• (fysieke) Arbeidsmarktbemiddelaars, uitgezonderd werving- en 
 selectiebureaus, verliezen sterk aan belang op de arbeidsmarkt.
• (carrière)Beurzen en bedrijfspresentaties verliezen aan belang.

Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, zijn in 2008 een aantal 
nieuwe bronnen toegevoegd aan de vraagstelling over het oriëntatiegedrag 
van personen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo is het zoekkanaal ‘search 
engines’ toegevoegd, welke meteen op de vierde plek is binnengekomen 
(zie paragraaf 2.6, ad 1c). een bewijs van het snel veranderende oriëntatie-
gedrag en het belang om als onderzoek mee te bewegen.  

Internet
Internet domineert de arbeidsmarkt in verschillende hoedanigheden. Dit zijn 
de eigen recruitmentsites van werkgevers (de spil van de wervingsstrategie), 
zoekmachines (Search engine Marketing) en (commerciële) vacaturesites 
(vacatureplaatsingen, CV-search en jobagents). 
De eigen recruitmentsite zal alleen maar aan belang winnen. Niet zozeer om 
de doelgroep te bereiken, maar vooral om de doelgroep te bewegen. Het 
succes van de recruitmentsite zal sterk worden bepaald door de vindbaarheid 
ervan via de zoekmachines. Dat geldt ook voor de vindbaarheid van vacatures 
op vacaturesites, die hun traffic steeds meer via zoekmachines genereren. 

 De nieuwe verhoudingen tussen print, 
 internet, referral en arbeidsmarkt-
 bemiddelaars

In de afgelopen vijf jaar heeft de arbeidsmarkt, de plek waar werkgevers en 
werknemers elkaar vinden, zich enorm ontwikkeld, zoals blijkt uit Tabel 4. 
De achterliggende vraag bij deze tabel, luidt: “Hieronder staan verschillende 
media en organisaties die u zou kunnen gebruiken om u te oriënteren op een 
nieuwe baan c.q. het zoeken naar een nieuwe baan. Kunt u aangeven welke 
belangrijk voor u zijn als u op zoek zou zijn naar een nieuwe baan?”

2.5

 2003 2007

Vacaturesite 50% 66%

Bekenden/netwerk 45% 55%

Dagblad/de krant 61% 51%

Open sollicitatie 44% 47%

Interne vacature(s) 36% 40%

Bedrijvensite (recruitmentsite) 31% 36%

Vakblad of tijdschrift 32% 31%

Huis-aan-huisblad/lokale weekkrant 40% 31%

e-mail service (jobagent) 25% 26%

Uitzendbureau 35% 25%

Werving- en selectiebureau 19% 23%

CWI/Reïntegratiebedrijf 29% 21%

Binnenlopen/bellen naar een bedrijf 24% 19%

Advertentie in winkel/etalage etc. 18% 15%

Banenbeurs/carrièrebeurs 20% 14%

School 13% 14%

Bedrijfspresentatie/open dagen 18% 11%

Tabel 4 Ontwikkelingen in orïentatiegedrag van de Nederlandse   
 beroepsbevolking

Zoekmachines, zoals Google, Yahoo en live Search bepalen in sterke mate 
de vindbaarheid (en dus bereikbaarheid) van de vacatures van werkgevers. 
Zowel op de eigen recruitmentsite als op externe vacaturesites. Dit belang 
neemt zienderogen toe!
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een wervingsactie starten zonder dat de eigen werknemers geïnformeerd en/
of betrokken zijn, is een gemiste kans. een gemiste kans voor werkgevers én 
huidige werknemers. een goede referralstrategie is primair effectief, efficiënt, 
snel en goedkoop, secundair maakt zij bijvoorbeeld promotiekansen inzichte-
lijk, waardoor huidige werknemers gebonden worden. Bovendien betrekt een 
goede referralstrategie werknemers bij de organisatiedoelstellingen waardoor 
zij eerder geneigd zijn een ambassadeursrol op zich te nemen.

print
In 2003 was de krant nog belangrijker dan vacaturesites in het oriëntatiegedrag 
van de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking. Die tijd is geweest en zal 
ook niet meer terugkomen. echter, huis-aan-huis-, dag- en vakbladen heb-
ben nog steeds een belangrijke functie. De rol van print wordt op de arbeids-
markt minder generiek en steeds specifieker. Print kan bij uitstek doelgroepen 
bereiken, zoals academici (de Volkskrant, NRC Handelsblad), hoogopgeleiden 
(Intermediair), verkopers (De Telegraaf), de regionale arbeidsmarkt (regionale 
kranten), jongeren c.q. studenten (Sp!ts , Metro) et cetera. Het voordeel van 
print is dat de beoogde (en dus ook de latente) doelgroep breed bereikt wordt. 
Nu en in de toekomst zal print met name additioneel ingezet worden naast 
internet en een ondersteunende functie vervullen binnen de referralstrategie. 
Kortom, print is alles behalve dood, we moeten alleen nog wel leren hoe we dit 
medium op de juiste manier kunnen inzetten. 

Het sterk toenemende belang van internet in het bereiken van mensen op de 
arbeidsmarkt, veroorzaakt substitutie van andere kanalen naar het internet-
kanaal. Denk hierbij aan de virtuele vestigingen van uitzendbureaus of het CWI 
(Werk.nl), virtuele carrièrebeurzen tot en met online bedrijfspresentaties op 
Youtube.com. De behoefte waarin verschillende kanalen voorzien, bijvoorbeeld 
toegang tot flexibel werk of een baan in de regio (uitzendbureau) of informeel 
contact met een werkgever ter oriëntatie (carrièrebeurs), blijft echter bestaan. 
Voor werkgevers is het daarom belangrijk om met internet (vooral middels de 
eigen recruitmentsite) in te spelen op deze behoeften. Anders worden met 
internet wel (kortstondig) meer mensen bereikt, maar worden zij in mindere 
mate tot bewegen aangezet. In dat laatste punt zit de grootste uitdaging voor 
werkgevers; het op de juiste manier gebruiken van internet, in plaats van het 
uitsluitend online zetten van vacatures. 

referral
“Wij hebben ook een referralstrategie. Als werknemers iemand aandragen 
krijgen zij 500 Euro netto. 250 Euro als ze door de proeftijd heen zijn en nog 
eens 250 Euro na een half jaar. In het begin werkte het goed, maar na een paar 
maanden werkte het eigenlijk niet meer.”

Het eigen netwerk is het meest onderschatte, maar tevens effectiefste kanaal 
om nieuwe medewerkers te werven. Binnen ‘referral’ horen instrumenten als
‘de eigen werknemers’, ‘interne vacatures’, ‘stageplaatsen’ en ‘een open dag’. 

Vacatures online zetten is een manier om internet te gebruiken. Het is 
zeker niet dé manier om internet te gebruiken. Je bereikt pas mensen als je 
de vacatures in de juiste context plaatst en daarbij tevens inspeelt op het-
geen zij belangrijk vinden in hun werk (zoekgedrag en beweegmotieven). 

Minimaal drie van de tien openstaande vacatures in Nederland worden 
(in)direct via de eigen werknemers ingevuld. Daarom adviseert Intelligence 
Group als wervingsnorm dat minimaal dit percentage van de openstaande 
vacatures via referral moet worden ingevuld.

een referralstrategie (medewerkers werven medewerkers) gaat veel verder 
dan ‘een tientje voor een vriendje’. Het is een gedegen programma met 
enerzijds een grote verscheidenheid aan prikkels op de korte termijn om 
werknemers te enthousiasmeren hun netwerk te gebruiken, en anderzijds 
om op lange termijn te werken aan ‘goed werkgeverschap’. 

Bij de conceptontwikkeling van een wervingscampagne dient het online 
concept, compleet met een (actie)site, bannercampagne, advertorials, 
een vacatureformat en RSSfeeds, centraal te staan. Print heeft daarbij een 
ondersteunende rol, niet andersom. Toets het reclamebureau hier ook op, 
zij willen het nog weleens andersom doen.



Intelligence Group
kennis van de arbeidsmarkt

38 de wereld van het AGO 39de wereld van het AGO

 
 low hanging fruit

Op de snel veranderende arbeidsmarkt gelden dus nieuwe spelregels. Sommige  
van deze nieuwe spelregels zijn relatief gemakkelijk door te voeren. Wij 
noemen deze dan ook het low hanging fruit, in goed Nederlands: het laag 
hangende fruit. Deze zaken dient elke werkgever minimaal op orde te hebben, 
alvorens hij kan spreken over een wervingsprobleem. Het low hanging fruit 
betekent dat je met je wervingsstrategie minimaal de actieve baanzoeker uit de 
arbeidsmarkt weet te bereiken. Deze groep is, binnen het totale arbeidspoten-
tieel, het makkelijkste te bereiken en het makkelijkste te bewegen. een gemiste 
kans om deze groep dus niet optimaal te bewerken. 

Waaruit bestaat het low hanging fruit?

1 Bereiken: 
 a. Referralstrategie
 b. Vacatureplaatsingen op de eigen recruitmentsite
 c. Vindbaarheid via zoekmachines
 d. Plaatsing op één of meerdere vacaturesites
 e. externe CV-search

2 Bewegen: 
 De vacaturetekst moet geschreven zijn op basis van de kritische 
 wervingsfactoren en beweegmotieven van de doelgroep 
 (zie paragraaf 2.8 en verder). 

De tactiek van low hanging fruit begint altijd met het herschrijven van de 
vacatureteksten, gevolgd door de inzet van vijf verschillende wervings-
instrumenten (1a t/m 1e), met als doel de actieve doelgroep te bereiken.

Arbeidsmarktbemiddelaars
De grootste verandering bij arbeidsmarktbemiddelaars in de laatste vijf jaar is 
de mogelijkheid van CV-search en de opkomst van sociale netwerken, zoals 
linkedIn en Hyves. echter, de uitzendbureaus, reïntegratiebureaus en werving- 
en selectiebureaus staan onder druk; werkgevers hebben inmiddels ook CV-
databases, e-recruitmentsystemen en linkedIn tot hun beschikking, waardoor 
deze toegevoegde waarde van arbeidsmarktbemiddelaars verdwijnt. Daar-
naast is online bereikbaarheid ‘the great equalizer’. Arbeidsmarktbemiddelaars 
verschuiven hun bereikbaarheid en vindbaarheid steeds meer naar internet. 
Daar zijn de potentiële werkgevers ook te vinden, dus verdwijnt ook locatie als 
toegevoegde waarde (zogenaamde locatie-inflatie).
Als je daarbij optelt dat (potentiële) werknemers de voorkeur geven aan direct 
contact met de werkgever, terwijl de minder gekwalificeerde kandidaten (in 
zelfvertrouwen en competenties) voor arbeidsmarktbemiddelaars kiezen, dan 
gaat deze bedrijfstak een spannende toekomst tegemoet. Niettemin, zolang 
de arbeidsmarkt schaars is en recruitment- en P&O-afdelingen onderbezet zijn, 
houden arbeidsmarktbemiddelaars bestaansrecht.

Indien arbeidsmarktbemiddelaars hun offline toegevoegde waarde niet 
online (kunnen) doorvertalen, wordt hun fundament steeds brozer. Het 
bereiken van de doelgroep maakt niet meer het verschil, maar juist het 
bewegen van de juiste kandidaten. 

2.6
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De top 5 van oriëntatiebronnen (2008) ziet er voorlopig als volgt uit: 
1.  Internet: vacaturesite (69%) 
2.  Dagblad/de krant (55%) 
3.  Bekenden/netwerk (49%) 
4.  Internet: zoekmachine (41%) 
5.  Open sollicitatie (39%)

Als uw vacature dus niet vindbaar is via zoekmachines, geholpen (Search 
engine Advertising) of ongeholpen (Search engine Optimization) wordt een 
substantieel deel van het arbeidspotentieel niet bereikt. 

Ad 1a)  referralstrategie
Maak de vacature kenbaar binnen de eigen organisatie. Dit kan heel reactief 
door de vacature te plaatsen op het intranet, hem op te hangen op het daar-
voor bestemde prikbord tot en met het aanmelden bij de ondernemingsraad. 
Dit kan ook proactief, door relevante afdelingen te informeren en te betrekken 
in de zoektocht naar een nieuwe collega. Zo kunnen door gerichte prikkels de 
relevantste netwerken geactiveerd worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld 
een korte presentatie op een afdelingsoverleg of een ludieke actie bij de 
koffieautomaat. 
en niet te vergeten, check de eigen talentpools, de open sollicitaties of doe 
eens een CV-search in het eigen e-recruitmentsysteem. Zo wordt potentieel be-
reikt dat al in beweging is gekomen vanwege haar interesse in uw organisatie. 

Ad 1b) Vacatureplaatsingen op de eigen recruitmentsite
Hoe basaal dit ook klinkt, in veel wervingstrajecten is dit het laatste onderdeel 
van alle wervingsinspanningen. Ten eerste moet de vacature meteen op de 
eigen recruitmentsite worden geplaatst. Ten tweede moet hij daar gemak-
kelijk vindbaar zijn. Dit noemen wij het ‘one click away’ principe. Bij voorkeur 
one click away vanaf de corporate homepage, maar zeker ook one click away 
vanaf de recruitmentsite. Dit laatste kan bijvoorbeeld door een aantrekke-
lijke banner die linkt naar de vacature, te plaatsen op de homepage (van de 
recruitmentsite). Ten derde moet het ook écht mogelijk zijn om (laagdrempelig) 
te solliciteren. lange formulieren zijn not done. Als laatste punt moet naast de 
vacature de juiste achtergrondinformatie gemakkelijk en snel te vinden zijn. 

Ad 1c) Vindbaarheid via zoekmachines
In paragraaf 2.6 zagen we de ontwikkeling in oriëntatiebronnen sinds 2003. 
In 2008 hebben we, in het AGO, aan het lijstje met oriëntatiebronnen ‘de 
zoekmachine’ toegevoegd. Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan 
Google. Uit de cijfers bleek dat de zoekmachine in één keer op de vierde plaats 
in het oriëntatiegedrag van de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking 
stond.

Afbeelding 4 Werkenbijgroupit.nl van Delta lloyd is ‘one click away’   
 opgezet

De meeste e-recruitmentsystemen en recruitmentsites die in Flash 
gebouwd zijn, maken vacatures onvindbaar voor zoekmachines. een harde 
eis bij het kiezen van een e-recruitmentsysteem en/of het bouwen van 
de recruitmentsite moet zijn dat deze goed en snel geïndexeerd kunnen 
worden door zoekmachines.
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Ad 1d) plaatsing op één of meerdere vacaturesites
Voor nagenoeg alle actieve doelgroepen is de vacaturesite het belangrijkste 
kanaal in de zoektocht naar een baan. echter, tussen doelgroepen zijn de 
verschillen groot als het gaat om wélke vacaturesites zij gebruiken.
In het AGO worden in totaal 281 vacaturesites (websites die gebruikt worden 
ter oriëntatie op een baan) gemeten, die onderverdeeld kunnen worden in vier 
categorieën:

1. De generieke vacaturesites, zoals Monsterboard.nl, NationaleVacaturebank.nl 
 en Werk.nl. Hier zit het grote volume van de Nederlandse arbeidsmarkt. 
 In totaal zijn dit 3 vacaturesites op de Nederlandse arbeidsmarkt.

2. Grote gespecialiseerde vacaturesites, zoals Intermediair.nl, Jobtrack.nl, 
 Vacaturekrant.nl, Totaljobs.nl en Stepstone.nl. Deze sites zijn sterk in het  
 bereiken van bepaalde doelgroepen, in bepaalde sectoren en/of in bepaalde  
 regio’s. In totaal zijn er in Nederland zo’n 10 grote gespecialiseerde 
 vacaturesites.

3. Niche vacaturesites. Deze vacaturesites zijn sterk in één segment, bijvoor- 
 beeld  regio, branche, opleidingsgebied of functie. Denk hierbij aan 
 Academictransfer.nl, Inoverheid.nl, Zorgwerkt.nl, Brabantvac.nl, 
 Adformatie.nl en Villamedia.nl. In totaal zijn er in Nederland meer dan   
 1.000 niche vacaturesites.

4. Internationale jobboards. er zijn twee grote spelers, te weten 
 Monsterboard.nl en Stepstone.nl en enkele nichespelers zoals 
 Undutchables.nl en Michaelpage.com. Naar schatting zijn er minder dan 
 10 grotere en minder grote internationale jobboards in Nederland actief.

Bij de keuze van één of meerdere vacaturesites adviseren wij het volgende:
• Kies de juiste vacaturesite(s) op basis van feiten, zoals de juiste ervaring,
 onafhankelijke onderzoeksdata of een Wervingswereld-advies.
• Kies in principe de voor uw doelgroep belangrijkste generieke vacaturesite.  
 Vul deze vervolgens aan met de beste specialistische en/of niche vacature-
 sites.

Als werkgever bent u op zoek naar een Interim legal Counsel (WO, Recht, 
tussen de drie en tien jaar werkervaring). Uit het Wervingswereld-advies 
blijkt dat 81% van deze doelgroep zich oriënteert via vacaturesites. 
Welke vacaturesite zou u moeten inzetten? Allereerst is dat afhankelijk van 
de ervaring die u hebt. Als het altijd lukt met bijvoorbeeld Jobnews.nl, dan 
is het advies om dit vooral te blijven doen.
Het advies dat wij zouden geven is ook afhankelijk van de branche (bij-
voorbeeld profit of non-profit) waarin de opdrachtgever actief is. 
In volgorde van belang:

profit Non-profit
1. Monsterboard.nl 1. Werkenbijdeoverheid.nl 
2. Jbb.nl 2. Monsterboard.nl 
3. Recht.nl 3. Jbb.nl
4. Intermediair.nl 4. Recht.nl
5. Nationalevacaturebank.nl 5.  Gemeentebanen.nl

BRON: WeRVINGSWeRelD
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 Het bereiken van latente baanzoekers

Twee ‘toverwoorden’ om de krappe arbeidsmarkt en de schaarse doelgroep 
mee te lijf te gaan, zijn:

1. employer branding
2. Het bereiken van de latente baanzoeker

Beide instrumenten kunnen belangrijk zijn, zolang we ze zien als een middel 
om mensen te werven en niet als doel op zich. echter, dat is precies waar de 
schoen wringt. employer branding is succesvol als hierin structureel, over een 
langere periode (minimaal 3 jaar) wordt geïnvesteerd, met als doel de bekend-
heid en houding ten opzichte van een werkgever te verbeteren. In alle gevallen 
waar de aanpak minder structureel van aard is, is het voeren van een ‘employer 
branding campagne’ niets anders dan een dure wervingsactie.
 
Het bereiken van de latente baanzoeker 
Hoe doe je het niet?
In de meest letterlijke verwoording van dit streven, gaat het om het laten 
zien van een (wervings)advertentie aan latente baanzoekers. Deze groep is 
te vinden wanneer u zichtbaar bent binnen het normale mediagedrag van de 
doelgroep, bijvoorbeeld middels het plaatsen van een (XMl-)banner met 
daarin vacatures (zoals Afbeelding 5).

Ad 1e) Externe cV-search
Belangrijk: 55% van alle actieve baanzoekers (zie Tabel 5) en 17% van alle 
latente baanzoekers hebben hun CV op één of meerdere CV databanken 
geplaatst (AGO, mei 2008). Deze groep wil dus gevonden worden (actieve 
baanzoekers zoeken uiteraard ook zelf).

Aangezien veel actieve baanzoekers te vinden zijn in CV-databases, kan dit 
kanaal uitstekend worden ingezet om de doelgroep te bereiken. Dit vereist wel 
extra competenties van de recruiter, P&O functionaris of ‘sourcer’. Het vinden 
van de juiste kandidaat in de database is namelijk nog maar de eerste stap. 
Het vervolgens correct en volgens de juiste etiquette benaderen van deze 
kandidaten, maakt het mogelijk om hen in beweging te brengen. Hier laten 
veel werkgevers en arbeidsmarktbemiddelaars kansen liggen.

Tabel 5 Orïentatiegedrag actieve zoekers

u heeft aangegeven dat u actief op zoek bent naar een (nieuwe) baan. 
Op welke manier bent u actief op zoek naar een (nieuwe) baan? %

Ik zoek vacatures op vacaturesites  88

Ik heb mijn CV op een vacaturesite geplaatst  55

Ik heb bij mijn vrienden/bekenden aangegeven dat ik een baan zoek 45

Ik zoek naar vacatures in de tijdschriften/vakbladen die ik lees 40

Ik stuur open sollicitatie(s) naar bedrijven/instellingen 37

Ik sta ingeschreven bij uitzendbureau(s) en/of werving- en selectiebureau(s) 33

Ik koop de (zaterdag)krant om vacatures te zoeken 27

Ik bekijk vacatures die ik ontvang via e-mail en/of RSS-feeds 23

Ik bekijk de interne vacatures van mijn huidige werkgever 18

Ik bezoek carrièrebeurzen  8

2.7

Afbeelding 5 Vacaturebanner op linkedIn en Marktplaats

(BrON AGO 2008)
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 • De belevingswereld van de doelgroep (door te kijken naar haar 
  hobbies en interesses)
 • Vakmedia en mediagericht op beroepsgroepen
 • Branche gerelateerd

De boodschap is dus cruciaal om ook de latente doelgroep in beweging te 
krijgen. Bij het bereiken van de doelgroep is het voornamelijk zaak om de 
media te kiezen waar de minste ‘waste’ is (waar de doelgroep dus echt verte-
genwoordigd is) en het aantal van de doelgroep het grootst. In Afbeelding 6 
treft u enkele goede voorbeelden aan van doelgroepgericht adverteren.

In het AGO wordt het normale mediagedrag van de (potentiële) Nederlandse 
beroepsbevolking onderzocht, alsmede de hobby’s en interesses. Hieronder 
staat het aantal categorieën en hoeveelheid verschillende titels dat in het AGO 
wordt meegenomen in het normale mediagedrag.

• 8 mediakanalen
• 49 kranten
• 353 tijdschriften en vakbladen
• 254 algemene websites
• 254 vakinhoudelijke websites
• 77 communities & weblogs
• 43 hobby- en interessegebieden

Ja, het klopt dat je dan de latente doelgroep bereikt. Gemiddeld genomen is 
60% van de personen die je bereikt in hun normale mediagedrag, latent op 
zoek. Maar je bereikt net zo goed de actieve baanzoekers en niet-baanzoekers 
(de andere 40%): 1. Het is namelijk niet zo dat alleen latente baanzoekers  
algemene titels als Nu.nl en Marktplaats.nl gebruiken. Daarbij komt een nadeel 
van brede titels om de hoek kijken, namelijk: 2. Je bereikt voornamelijk mensen 
die niet tot je doelgroep behoren. Dat nadeel kun je beperken door in bepaalde 
categorieën c.q. interessevelden te adverteren en/of IP-targetting toe te pas-
sen. Dit neemt echter niet weg dat er heel veel ‘waste’ is. Maar het belang-
rijkste is: 3. Wie reageert er c.q. komt er in beweging als je adverteert in brede 
media? Is dat echt de latente baanzoeker of juist de actieve baanzoeker die 
wordt bereikt? Het zijn veelal de actieve baanzoekers die in beweging komen, 
terwijl het doel is om juist de latente baanzoeker te bereiken en bewegen.

Het bereiken van de latente baanzoeker 
Hoe doe je het wel?
1. Door niet te zeggen dat je de latente doelgroep wilt bereiken, 
 maar door te zeggen dat je je richt op de gehele doelgroep.
2. Door je boodschap zo in te richten dat deze zowel de actieve als latente  
 baanzoekers in beweging brengt.
3. Door kanalen en titels in te zetten, waar de gewenste doelgroep zich   
 bevindt. Deze kanalen en titels hebben we gemakshalve (zonder de 
 pretentie te hebben volledig te zijn) in vijf categorieën onderverdeeld:
 • Doelgroepgerichte en nichemedia
 • Communities en blogs
 

Met het plaatsen van wervingsadvertenties in en op ‘brede kanalen’,  
variërend van radio, tv tot en met internet en print, bereik je vooral een 
(te) grote verzameling van actieve, latente en niet-baanzoekers. De groep 
die je daarmee voornamelijk in beweging brengt, zijn de actieve baan-
zoekers en niet de beoogde latente doelgroep.

Afbeelding 6 financieel management (ING), 
 Webwereld.nl (ABN AMrO), Vi.nl (DjI)
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Meer dan door een gemiddeld persoon op de Nederlandse arbeidsmarkt, wordt 
door Netwerkbeheerders gebruik gemaakt van internet (logisch), radio en 
vakbladen/tijdschriften. De volgende vraag is welke concrete titels (websites, 
radiozenders en vakbladen/tijdschriften) Netwerkbeheerders vaak én meer dan 
gemiddeld consumeren?

Hieronder staat een analyse van de belangrijkste en meest selectieve titels waar 
Netwerkbeheerders (de totale breedte van de doelgroep) te vinden zijn. Op 
basis van deze titels, gecombineerd met de geformuleerde uitgangspunten en 
randvoorwaarden van Detacheerder X, zoals regio, corporate brand, budget en 
technische wensen, kan de optimale mediamix bepaald worden.

Vaksites: veel genoemd zijn onder meer:

Microsoft.com  Tweakers.net Webwereld.nl
(24%) (20%) (11%) 

Niche-vaksites (selectieve titels) zijn onder meer:

 

Novell.com linux.org Pcmweb.nl  Zdnet.nl 

De hobbies en interesses worden onderzocht om meer inzage te krijgen in de 
belevingswereld van de doelgroep, voor bijvoorbeeld het organiseren van 
wervingsactiviteiten. Deze gegevens zijn ook te gebruiken om ze aan, met 
name, de generieke mediakanalen te koppelen. Zo kunnen posities geclaimd 
worden binnen een bepaald medium, bijvoorbeeld het channel ‘sport’ op Nu.nl.

Case: Werven van Netwerkbeheerders

Vraagstelling: Detacheerder X wil in 2009 85 Netwerkbeheerders aantrekken. 
Zij wil zich niet alleen op de actief zoekende Netwerkbeheerders richten, maar 
juist de gehele doelgroep met haar wervingsboodschap bereiken. Naast directe 
werving wil zij namelijk ook werken aan haar naamsbekendheid. Welke niet-
vacaturedragende media kan deze werkgever daarvoor inzetten?

In het AGO 2007/2008 bevinden zich 210 personen die voldoen aan het 
profiel van Netwerkbeheerder. Op basis van deze 210 personen gaan we het 
normale mediagedrag van Netwerkbeheerders in kaart brengen.

Welke mediakanalen gebruiken Netwerkbeheerders regelmatig?
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Figuur 6 Normaal mediagedrag van Netwerkbeheerders

(BrON AGO 2007/2008)

De percentages op titelniveau mogen niet gelezen worden als bereikcijfers. 
Het percentage staat voor het aantal keren dat deze titel ‘open’ is 
genoemd door de respondenten in het AGO. Hoe hoger het percentage, 
des te meer personen uit de doelgroep de titel regelmatig lezen of 
gebruiken. Hoe hoger de selectiviteit, des te unieker is de titel voor 
die doelgroep.
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De regionale site die je toevoegt aan de mediamix is uiteraard afhankelijk van 
de locatie waar de Netwerkbeheerders komen te werken. Ook bij de regionale 
sites kun je inspelen op hobby’s en interesses van de doelgroep (zie algemene 
sites).

Algemene sites; veel genoemd zijn onder meer:
 

 
Nu.nl (30%) Google.nl (20%) Telegraaf.nl (11%)

Breed adverteren op Nu.nl en Telegraaf.nl zouden wij als Intelligence Group 
niet zo snel adviseren. Wij zouden de inzet op deze titels bepalen aan de hand 
van de hobbies en interesses van Netwerkbeheerders. De belangrijkste hob-
bies/interesses van deze groep zijn: 

• Internetten   80% 
• Videofilms/DVD’s kijken  56% 
• Film    54%  

De meest onderscheidende hobby’s en interesses van deze doelgroep, zijn:
 
1. Golf 
2.  Auto’s/racen 
3. Verzamelen (vb. postzegels, munten) 
4. Buitenshuise hobby’s (vb. fotografie) 
5. Gaming/computerspelletjes 
6. economie/financieel nieuws 
7. Doe-het-zelf activiteiten/klussen 
8. Sport bekijken 

communities & weblogs zijn onder meer:

Hyves.nl Geenstijl.nl Fok.nl Flickr.com

Algemene nichesites
er zijn veel sites die door de doelgroep Netwerkbeheerders onderscheidend 
vaak zijn genoemd. Wij hebben uiteindelijk drie categorieën geformeerd:

1. Games 
 

Gamez.nl Hattrick.org Gamer.nl 

2. Ict 
 

Cnet.com  Download.com Tomshardware.com 

3. regionaal nieuws 
 
 

ld.nl  Bndestem.nl  At5.nl  Dvhn.nl
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Niet allemaal tegelijk, maar verspreid over een langere periode en al naar 
gelang het budget dit toelaat in een regelmatige frequentie. Afhankelijk van 
het budget zou je deze media-inzet verder kunnen optimaliseren door enkele 
niche-titels additioneel in te zetten.
Kijkend naar het krantgebruik, valt op dat de regionale krant enerzijds het 
meest gelezen wordt, terwijl anderzijds de selectiviteit ruim onder de 100 ligt, 
waardoor er veel ‘waste’ optreedt. De gratis dagbladen scoren daarentegen 
beter als het gaat om selectiviteit. We kunnen vaststellen dat als we de breedte 
van de doelgroep willen bereiken, zeker de regionale krant additioneel kan 
worden ingezet. echter, als we willen inzoomen op bijvoorbeeld jonge  
Netwerkbeheerders of op de Amsterdamse regio, zullen we eerder de gratis 
dagbladen of De Telegraaf inzetten. 
 
conclusie: Met primair internet en additioneel print zijn Netwerkbeheerders 
uitstekend te bereiken. Verdere verfijning van het profiel Netwerkbeheerders 
maakt het mogelijk om nog gerichter en met minder ‘waste’ de gehele doel-
groep (inclusief latente baanzoeker) te bereiken.

Dit betekent dat op nu.nl en telegraaf.nl gerichter geadverteerd kan worden als 
we bijvoorbeeld binnen de volgende specifieke ‘channels’ adverteren:

 (Sport, Auto, Film, Games, Dvd, Internet)

 (Telesport, Digital, Games, Auto)

Vakbladen/tijdschriften    
 percentage Selectiviteit
Computable 15% 998
AutomatiseringGids 12% 1576
PCM Personal Computer Magazine 11% 1973
Computer!Totaal 9% 1251
C’T 5% 1723
lAN Magazine < 2% 3468
linux Magazine < 2% 3054
PC-magazine < 2% 886

Kranten    
 percentage Selectiviteit
Regionaal Dagblad 31% 79
Metro 17% 128
De Telegraaf 17% 93
Spits! 15% 118

Krant, vak- en tijdschriften zijn in het normale mediagedrag van Netwerkbe-
heerders nagenoeg aan elkaar gelijk in gebruik en volgen internet op afstand. 
In het bereiken van Netwerkbeheerders zouden wij Detacheerder X adviseren 
deze titels met name additioneel in te zetten. Hierbij zouden wij zeker de veel-
genoemde nichetitels inzetten (hoog percentage en hoge selectiviteit), zoals 
Computable, AutomatiseringGids, PCM Magazine en Computer Totaal. 
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 Trends en ontwikkelingen in 
 arbeidsmotieven

Vanaf 2003 constateren we in de arbeidsmotieven, ofwel redenen om voor een 
werkgever te kiezen (pullfactoren) de nodige ontwikkelingen. In Tabel 6 staan 
de pullfactoren zoals we deze meten in het AGO. In totaal krijgen responden-
ten negentien pullfactoren voorgelegd (sinds 2008 zijn het er achttien), met 
daarbij de volgende vraagstelling: “Wat zijn voor u de vijf belangrijkste 
aspecten bij de keuze van een werkgever?”

let op: de score in 2008 is een ranking (volgorde van belang) in plaats van 
een percentage. Dat komt doordat de samenstelling van de pullfactoren is 
veranderd en er geen zuivere vergelijking meer kan plaatsvinden op percen-
tages. Op volgorde (ranking) is dat nog wel mogelijk, vandaar dat de ranking is 
opgenomen in de laatste kolom.

2.8
Bewegen

Binnen arbeidsmarktcommunicatie is het ‘bereiken’ relatief eenvoudig. Het 
daadwerkelijk in beweging brengen van een doelgroep is veel lastiger. echter, 
met het in beweging brengen van de doelgroep realiseer je conversies (zoals 
het genereren van sollicitaties) en los je wervingsproblemen op.

Om de doelgroep in beweging te brengen, is het belangrijk om in de huid te 
kruipen van die doelgroep. Wat is minimaal nodig en wat trekt mensen echt 
over de streep? In de komende drie paragrafen gaan we in op alle ontwikke-
lingen in de afgelopen vijf jaar op het gebied van arbeidsmotieven. Vervolgens 
zoomen we in op de zogenaamde beweegmotieven en Kritische Wervings-
Factoren.
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Hieronder zetten we enkele trends en ontwikkelingen op een rijtje.

1. Salaris en werksfeer onverminderd belangrijk
• Door de jaren heen hebben salaris en werksfeer de nummer 1 positie 
 met elkaar verwisseld. In de periode 2005 – 2006 waren financiële 
 motieven belangrijker om van baan te veranderen dan in de jaren daarvoor;  
 toen speelde (baan)zekerheid een grotere rol. Anno 2008 is het salaris weer  
 belangrijker geworden dan de werksfeer.
• Voor werkgevers betekent het simpelweg dat de werksfeer (goed werk-
 geverschap en een prettige werkomgeving) en het salaris (minimaal 
 marktconform) randvoorwaarden zijn waaraan zij moeten voldoen.

2. toenemend belang van ‘werkbeleving’
• Werken moet leuk, uitdagend, interessant en afwisselend zijn en voor een 
 steeds groter wordende groep moet het werk daarnaast aansluiten bij hun 
 persoonlijke idealen. Werknemers kunnen in deze behoeften voorzien
 aangezien het aantal openstaande vacatures (en dus keuzes) 
 ongekend hoog is. er is voldoende ruimte om de ‘ideale’ baan te zoeken 
 c.q. te vragen aan een werkgever.
• De huidige werknemer prefereert ruim drie keer zoveel werkgevers in het 
 beroepsleven dan de babyboomgeneratie, namelijk 7,7 in plaats van 2,2. 
 Zij prefereren een baan ook boven een werkgever. De keuze voor een 
 werkgever is veelal secundair. Werkgevers moeten aan de minimale eisen 
 van betrouwbaarheid en goed werkgeverschap voldoen.
• Voor werkgevers betekent deze trend dat het ‘verkopen’ van de baan 
 (jobmarketing) belangrijker is dan employer branding. een goed opgestelde 
 en op waarheid beruste vacaturetekst beweegt het arbeidspotentieel meer 
 en eerder dan de goede naam van de werkgever.

3. Bereikbaarheid en parttime werken
• De work/life balance wordt steeds belangrijker. Werkbeleving blijft aan 
 belang winnen (work), maar ook instrumenten om het leven aangenamer 
 te maken, zoals bereikbaarheid (minder lang reizen) en parttime werken, 
 worden belangrijker voor de Nederlandse beroepsbevolking. Bij parttime 
 werken hebben we vooral te maken met omgekeerde emancipatie. 

Tabel 6 Ontwikkelingen in pullfactoren 2003-2008

  2003 2004 2005 2006 2007 ranking 
  %  %  %  %  %  2008

Werksfeer  59 64 58 58 60 2

Salaris  55 58 60 62 56 1

Inhoud van het werk  38 47 42 43 54 3

Uitdaging van het werk  34 41 38 37 43 6

Vast contract  38 44 44 44 35 5

Makkelijk te bereiken  24 23 23 26 28 

Doorgroeimogelijkheden  26 26 27 26 25 11

Flexibele werktijden  28 24 26 25 25 10

Mogelijk om parttime 
te werken  23 18 19 19 24 11

Goede sec. arbeidsvoor-
waarden/CAO  34 28 29 26 23 17

Aansluiting vinden bij 
persoonlijke idealen  13 15 12 13 18 15

Opleidingsmogelijkheden  19 17 16 18 18 15

Acceptabele werkdruk  20 18 16 16 17 13

Verantwoordelijkheid  21 23 19 18 16 13

Aansprekende producten/
diensten  11 11 9 9 11 17

Goede naam van de 
werkgever  10 9 9 10 9 

Veel vrije tijd/vakantiedagen  10 8 10 8 7 

Internationaal  5 4 4 4 5 18

De grootte van het bedrijf  7 6 6 5 5 

Dicht bij huis/acceptabele 
reistijd       3

Afwisseling van het werk       8

Zelfstandigheid in de functie       7
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In 2008 zijn we in het AGO ook staakfactoren gaan onderzoeken. Staak-
factoren definiëren we als ‘de redenen om niet te kiezen voor een werkgever’. 
Ook hier wordt respondenten gevraagd vijf aspecten te kiezen uit een rijtje van 
veertien, zie Tabel 7.

In navolging op de ontwikkeling in pullfactoren, zien we bevestiging bij de 
staakfactoren, namelijk:
• Salaris (minimaal marktconform) is een randvoorwaarde om mensen 
 aan te trekken.
• Reistijd, doorvertaald in bereikbaarheid, is een randvoorwaarde geworden  
 in de keuze van een werkgever.
• Twee op de drie werknemers haakt af als de eerste indruk niet goed is. Dit 
 begint bij de vacaturetekst, de recruitmentsite tot en met het gesprek met 
 de recruiter/hiring manager. Dit bevestigt de stelling dat de meeste 
 wervingsproblemen organisatieproblemen zijn, mede getuige het feit dat 
 17% aangeeft dat een te lange sollicitatieprocedure een reden is om   
 niet voor een werkgever te kiezen.

 Het zijn niet zozeer vrouwen die meer gaan werken, het zijn veelal de 
 mannen die minder willen gaan werken. Met name bij de groep die nu en 
 de afgelopen 10 jaar op de arbeidsmarkt is gekomen.
• Ondanks het toenemende belang van de work/life balance kiest de 
 Nederlandse beroepsbevolking niet meer dan voorheen voor flexibele 
 werktijden (life), doorgroeimogelijkheden (work), verantwoordelijkheid 
 (work) en/of acceptabele werkdruk (work). Dit laatste aspect is zelfs minder 
 belangrijk geworden ten opzichte van 2003. Deze pullfactoren zijn (in 
 algemene zin) dan ook niet de belangrijkste instrumenten om in te spelen 
 op de behoefte aan een goede work/life balance. Daarentegen, op 
 doelgroepniveau kan dit er volledig anders uit zien.

4. Zekerheid is steeds minder een optie
• Door de structurele schaarste van arbeid op de Nederlandse arbeidsmarkt 
 en de enorme hoeveelheid openstaande vacatures, zal baanzekerheid 
 steeds minder een drijfveer zijn. Dit neemt echter niet weg dat voor veel 
 mensen deze zekerheid erg belangrijk c.q. een randvoorwaarde in de keuze 
 voor een baan is. Secundaire arbeidsvoorwaarden en een vast contract 
 verliezen aan belang omdat deze simpelweg in orde moeten zijn, wil een 
 werkgever in overweging worden genomen (het is een staakfactor 
 geworden). Daarbij willen werknemers zichzelf steeds minder binden aan 
 een werkgever, omdat zij meer dan voorheen jobhoppen.
• Al naar gelang de economische groei zal zekerheid in bepaalde tijden weer 
 periodiek aan belang winnen. Op de lange termijn zal het steeds minder 
 de keuze van (potentiële) werknemers bepalen.

In onze vaktaal hebben we het vaak over de pull- en pushfactoren. Dat zijn 
de redenen om voor een werkgever te kiezen en de redenen om juist bij 
een werkgever weg te gaan. Die laatste categorie is een vreemde, omdat je 
daar in de werving niets mee kunt.  
Pull- en pushfactoren kwamen veelal overeen. De reden om een bepaalde 
werkgever te verlaten (bijvoorbeeld een ondermaats salaris) is veelal ook 
de reden om een nieuwe werkgever te kiezen (een beter salaris dus).
Waar je wel iets mee kunt, zijn de redenen om niet voor een werkgever te 
kiezen. Die noemen wij de ‘staakfactoren’.

Tabel 7 Staakfactoren 2008

Staakfactoren 2008 %

Salaris (minder dan marktconform) 68

lange reistijd 67

Geen goede eerste indruk 64

Geen goede naam/goed imago in de markt 50

Formele bedrijfscultuur 33

Geen parttime mogelijkheden 32

Onregelmatige werktijden 30

Niet maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 30

Niet goed/makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 27

Veeleisend/hoge standaard 25

lange sollicitatieprocedure 17

Flexibele werkplekken/geen vaste werkplek 16

Geen diversiteit in personeelssamenstelling 15
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• Tussen de verschillende doelgroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt is 
 veel overlap in randvoorwaarden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld salaris, 
 goede werksfeer, opleidingsmogelijkheden en een pensioenregeling. 
 
2. Beweegmotieven (B)
• Beweegmotieven zijn de arbeidsvoorwaarden en pull- en staakfactoren die 
 voor een bepaalde doelgroep meer dan gemiddeld/onderscheidend van 
 belang zijn in de keuze voor een (nieuwe) baan. Het benoemen van de 
 relevante beweegmotieven van de doelgroep en de manier waarop een 
 werkgever daaraan invulling geeft, zal tot meer beweging, conversie en 
 sollicitaties leiden.
• Arbeidsvoorwaarden die als beweegmotieven beschouwd kunnen worden, 
 staan in de wervingsadvertentie vaak onder het kopje ‘wij bieden’. Pull- en 
 staakfactoren zijn veelal verwerkt in de omschrijving van de werkzaam-
 heden en de werkgever.
• Bij het bepalen van de beweegmotieven houden wij als Intelligence Group, 
 in het analyseren van de AGO cijfers, de volgende richtlijn aan; wanneer  
 het indexcijfer bij een bepaalde arbeidsvoorwaarde/pull- of staakfactor  
 groter is dan 120 (100 = het cijfer dat geldt voor de gemiddelde 
 Nederlandse beroepsbevolking), een bepaald aspect echt onderscheidend is  
 voor een doelgroep en daardoor dus een beweegmotief is. Het blijft echter  
 belangrijk om elke keer opnieuw de afweging te maken of het een relevant  
 beweegmotief. Dit kan getoetst worden door enerzijds te kijken naar het  
 percentage (moet toch minimaal 10%) en anderzijds de eigen kennis over 
 de doelgroep te gebruiken.

3. Kritische Wervingsfactoren (KWf’s)
• Kritische WervingsFactoren zijn de arbeidsvoorwaarden en pull- en 
 staakfactoren die zowel randvoorwaarde als beweegmotief voor een 
 doelgroep zijn. Anders gezegd, KWF’s zijn onderscheidend belangrijk,   
 terwijl beweegmotieven onderscheidend van belang zijn. Indien er bij de 
 doelgroep sprake is van kritische wervingsfactoren en de werkgever kan die 
 ook waarmaken, dienen deze sterk benadrukt te worden (‘met KOEIEN-
 lEttErS uitwerken!’) in de vacaturetekst.

• Het ontbreken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of  
 het gebrek aan diversiteit binnen een organisatie beperkt het succes van 
 werkgevers aanzienlijk. Bij het ontbreken van beide aspecten, gaat minimaal 
 een derde van het arbeidspotentieel verloren. Op doelgroepniveau, 
 bijvoorbeeld in de sociale sector of onder allochtoon talent, zijn deze 
 effecten nog veel groter.
• Het is als werkgever belangrijk om mee te bewegen met de algemene 
 trends om zowel nieuwe medewerkers aan te trekken als om niet onnodig 
 interessant arbeidspotentieel te verliezen. Vervolgens is het belangrijk om 
 op doelgroepniveau verschillende accenten te leggen, om specifiek 
 úw arbeidspotentieel in beweging te brengen.

 Randvoorwaarden, beweegmotieven en 
 kritische wervingsfactoren

Pull- en staakfactoren zijn belangrijk in de keuze voor een (nieuwe) baan en 
werkgever, maar ook arbeidsvoorwaarden en de beoogde arbeidsdoelen van 
de beroepsbevolking spelen een belangrijke rol in het bewegingsproces op de 
arbeidsmarkt.
 
Wij identificeren drie verschillende niveaus die werknemers beïnvloeden bij hun 
keuzes op de arbeidsmarkt, te weten:

1. randvoorwaarden (r)
• Randvoorwaarden zijn de arbeidsvoorwaarden en pull- en staakfactoren 
 die vanzelfsprekend worden geacht en waaraan een werkgever minimaal 
 moet voldoen om überhaupt in overweging genomen te worden. Het 
 ontbreken van randvoorwaarden leidt tot ontevredenheid en verloop 
 binnen organisaties en barrières in het wervingsproces.

2.9
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Het bepalen van randvoorwaarden, beweegmotieven en KWf’s
Voor het bepalen van de juiste motieven zijn de onderstaande punten van 
belang:
1. een duidelijke doelgroepdefinitie/functieomschrijving, waarin de 
 functie-eisen niet ‘multi interpreteerbaar’ zijn.
2. een uitdraai van Wervingswereld of AGO data.
3. een toetsmoment met de doelgroep binnen de eigen organisatie, 
 ofwel met de huidige medewerkers in een bepaalde functie.

Voorbeeld 

In dit voorbeeld gaan we verder met de Netwerkbeheerders uit paragraaf 2.7. 
Detacheerder X heeft de gezochte doelgroep op verschillende manieren 
gedefinieerd (stap 1), te weten:
• Aankomende Netwerkbeheerders
 - Starters
 - HBO Informatica (studierichting)
• Netwerkbeheerders 
 - HBO werk- of denkniveau
 - Minimaal drie en maximaal 10 jaar werkervaring als Netwerkbeheerder
• ervaren Netwerkbeheerders 
 - Minimaal 10 jaar werkervaring als Netwerkbeheerder
 
Vervolgens gaan we in stap 2 met de doelgroepdefinities aan de gang. 
Hiervoor kan Wervingswereld worden gebruikt of een uitdraai gemaakt 
worden in het AGO. In dit voorbeeld zijn de Netwerkbeheerders in het AGO 
geanalyseerd op de variabelen arbeidsvoorwaarden en pullfactoren. Voor deze 
variabelen zijn zowel de belangrijkste als de meest onderscheidende aspecten in 
kaart gebracht. Dit resulteert in Tabel 8 en 9.

• KWF’s zijn een krachtig instrument, vooral ook om de latente doelgroep 
 in beweging te brengen. Het opvallend en onderscheidend brengen van 
 deze aspecten onder de gehele doelgroep, maakt dat ook de latente 
 doelgroep in beweging komt.

In Afbeelding 7 staan twee personeelsadvertenties die kritische wervingsfacto-
ren voor de relevante doelgroepen groot (lettercorps), opvallend (DMCR) en 
relevant voor arbeidspotentieel en werkgever, hebben uitgewerkt. Met deze 
personeelsadvertenties wordt de gehele doelgroep aangesproken. De juiste 
media- en middelenmix bepaalt of de (gehele) doelgroep wordt bereikt.

Voor het gebruik van arbeidsvoorwaarden, pull- en staakfactoren in de 
communicatie met de doelgroep, hanteren wij onderstaande volgorde van 
belang:
• Kritische WervingsFactoren 
• Beweegmotieven 
• Randvoorwaarden

Afbeelding 7 flexibiliteit en verzorgenden (De Stromen) en inhoud van 
 het werk/idealen en milieuspecialisten (DcMr)
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Uit Tabel 8 en 9 blijkt dat er voldoende KWF’s zijn, zowel bij de pullfactoren als 
bij de arbeidsvoorwaarden. Tevens zien we dat er tussen de doelgroepen veel 
verschillen zijn. Om de analyses nu te kunnen doorvertalen naar wervings-
advertenties, zullen de waarnemingen moeten worden getoetst onder de 
interne doelgroep (stap 3). 

Salaris 61% 103 R 66% 111 R 70% 119 KWF

Vast contract 29% 74   50% 125 KWF 62% 156 KWF

Werksfeer 63% 110 R 55% 96 R 49% 86 R

Goede sec. arbeidsvoorwaarden/

CAO 27% 106   25% 101   42% 166 B

Inhoud van het werk 50% 108 R 41% 88 R 40% 86 R

Uitdaging van het werk 51% 136 KWF 40% 105 R 38% 101  

Flexibele werktijden 27% 109   17% 71   31% 126 B

Opleidingsmogelijkheden 24% 141 B 33% 195 B 29% 170 B

Dicht bij huis/acceptabele reistijd 23% 79   34% 116   24% 81  

Doorgroeimogelijkheden 38% 160 B 43% 182 KWF 17% 73  

Acceptabele werkdruk 13% 77   18% 107   17% 98  

Veel vrije tijd/vakantiedagen 6% 81   12% 164 B 15% 208 B

Verantwoordelijkheid 14% 82   13% 74   14% 81  

Mogelijkheid om parttime 

te werken 7% 34   4% 18   7% 31  

Goede naam van de werkgever 10% 121   11% 129   5% 63  

De grootte van het bedrijf 11% 247 B 14% 322 B 4% 91  

Aansluiting bij persoonlijke idealen 15% 105   9% 60   4% 27  

Aansprekende producten/

diensten 17% 169 B 1% 14   4% 36  

Het volgen van opleidingen 58% 127 KWF 76% 167 KWF 56% 123 KWF

Pensioenregeling 31% 71   41% 96 R 47% 110 R

13e maand 48% 140 KWF 37% 108   43% 126 KWF

Mogelijkheid om thuis te werken 45% 160 KWF 48% 170 KWF 40% 141 KWF

Bonusregeling/

winstdelingsregeling 27% 92   31% 106   38% 129 KWF

Reiskostenvergoeding 52% 125 KWF 43% 103 R 38% 91  

Tegemoetkoming in de 

ziektekostenverzekering 23% 79   32% 111   31% 106  

Onregelmatigheidstoeslag 19% 74   24% 95   30% 121 B

Auto van de zaak 36% 238 B 24% 161 B 22% 147 B

Mogelijkheid om parttime 

te werken 26% 69   9% 24   19% 49  

Voordelen uit producten 

of diensten  12% 100   13% 107   14% 112  

Opnemen ouderschapsverlof/

zorgverlof 12% 71   19% 112   11% 66  

Opnemen van onbetaald verlof 6% 95   7% 108   6% 97  

Vergoeding voor/bieden van 

kinderopvang 8% 79   21% 198 B 6% 56  

Vaste onkostenregeling 15% 117   16% 125   6% 47  

Pullfactoren % Index beweeg % Index beweeg % Index beweeg Pullfactoren % Index beweeg % Index beweeg % Index beweeg

 Aankomende Netwerkbeheerders ervaren   
 Netwerkbeheerders  Netwerkbeheerders

 Aankomende Netwerkbeheerders ervaren   
 Netwerkbeheerders  Netwerkbeheerders

Tabel 8 pullfactoren voor drie doelgroepen Netwerkbeheerders Tabel 9 Arbeidsvoorwaarden voor drie doelgroepen Netwerkbeheerders
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Ervaren Netwerkbeheerders
Deze groep hecht in tegenstelling tot de andere twee geformuleerde doelgroe-
pen veel meer belang aan salaris en financiële emolumenten. Detacheerder X 
kan hierop expliciet ingaan als zij een (ruim boven) marktconform salaris en 
aantrekkelijke financiële extra’s biedt, zoals een 13de maand, bonusregeling, 
onregelmatigheidstoeslag en een auto van de zaak. Verder zien we dat deze 
groep veel waarde hecht aan flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden 
en vakantiedagen. In de omschrijvende tekst van Detacheerder X kan hierbij 
worden stilgestaan en vervolgens kan een uitgebreide toelichting op de recruit-
mentsite worden geplaatst.

resumerend
Met de juiste boodschap, inspelend op de beweegmotieven van de doelgroep 
en relevant gemaakt naar wat u kunt waarmaken als werkgever, bent u in staat 
om doelgroepen daadwerkelijk in beweging te brengen. Dit doet u in eerste 
instantie met de wervingsuiting waardoor de doelgroep zich naar de 
recruitmentsite beweegt. Vervolgens moet de kandidaat op de recruitmentsite 
de boodschap, waarop hij/zij in eerste instantie al in beweging kwam, 
herkennen. lukt dat, dan is sollicitatie nog slechts ‘one click away’.

let op: De kleinste verandering in een doelgroepdefinitie, bijvoorbeeld meer/
minder werkervaring, een extra studierichting of een ander opleidingsniveau, 
heeft directe gevolgen voor de beweegmotieven en dus het succes van de 
wervingsinspanning. Succes van arbeidsmarktcommunicatie zit in de details. 
Het niet maken van een nieuwe analyse op de aangepaste doelgroepdefinitie 
is ‘Penny-Wise, Pound-Foolish’. Het reduceert de kansen op succes in hoge 
mate.

Aankomend netwerkbeheerders
Ten aanzien van de doelgroep Aankomend Netwerkbeheerders kunnen we nu 
het volgende advies uitbrengen:
• In de vacaturetekst en op de recruitmentsite invulling geven aan de 
 uitdaging die het werk met zich meebrengt en de opleidingsmogelijkheden  
 die Detacheerder X biedt.
•	 Benoem onder ‘wij bieden’ de 13de maand, de thuiswerkmogelijkheden en 
 de reiskostenvergoeding.
• Additioneel kan nog ingespeeld worden op de beweegmotieven, zoals de 
 auto van de zaak en doorgroeimogelijkheden.

Netwerkbeheerders
In vergelijking met de aankomende Netwerkbeheerders komt deze groep op 
heel andere motieven in beweging, namelijk een vast contract en doorgroei-
mogelijkheden. Arbeidsvoorwaardelijk matchen de doelgroepen op opleidings-
mogelijkheden en het thuiswerken. Onderscheidend voor deze doelgroep 
(en begrijpelijk in relatie tot het werkervaringscriterium) is een bijdrage in de 
kinderopvang. Detacheerder X kan dus uitstekend inspelen op deze doelgroep, 
met argumenten én beelden. Denk bijvoorbeeld aan een gezin, kinderen, een 
mooie (en veilige) auto en zekerheid. 

Doelgroepen hebben vaak meerdere KWF’s en beweegmotieven, waar de 
werkgever op kan inspelen. Werk ze niet allemaal uit in één wervingsui-
ting, maar concentreer je op één of maximaal twee punten. Gebruik de 
recruitmentsite om alle andere facetten goed te belichten. In andere/
toekomstige wervingsuitingen kun je er als werkgever dan voor kiezen 
om weer andere punten te benadrukken. Zo beweeg je iedere keer andere 
vissen uit dezelfde visvijver. Zorg er wel voor dat de arbeidsmotieven niet 
alleen benoemd worden, maar geef er ook een concrete invulling aan. 
Zo kun je je als werkgever echt onderscheiden en worden ‘container 
begrippen’ voorkomen.
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 > een Netwerkbeheerder die De Telegraaf leest prikkel je op een andere 
 manier dan een Netwerkbeheerder die Computable leest.

Niet alleen het ‘type’ Netwerkbeheerder is per mediumtype weer anders, ook 
‘het umfeld’ waarin de wervingsboodschap wordt geplaatst is anders. Door in 
te spelen op deze extra dimensie zal de conversie alleen maar toenemen. Wil 
je het maximale bereiken, dan is elke uiting afgestemd op de doelgroep én de 
mediatitel. Het ‘nadeel’ van deze aanpak is dat het arbeidsintensief is, het grote 
voordeel is dat het zichzelf direct terugbetaalt. Vindt u deze maximale aanpak 
wellicht een stap te ver, willen we u in ieder geval deze handreikingen doen:

Wervingsuitingen in print
• Plaats nooit twee keer dezelfde wervingsadvertentie achter elkaar in 
 dezelfde printtitel. laat er minimaal drie weken tussen zitten (bij een 
 dag- of weekblad) of twee maanden bij een maandblad.
• Varieer met de boodschap per mediatitel indien meerdere printtitels worden
 ingezet om dezelfde doelgroep te werven. Plaats dus nooit dezelfde 
 advertentie in zowel Intermediair als de Volkskrant in dezelfde week. 
• Gebruik ander beeldmateriaal en/of een andere kopregel bij herhaalde  
 plaatsingen.

Online wervingsuitingen
• Online is het veel makkelijker om te variëren tussen de verschillende 
 vacaturesites met kopteksten en functiebenamingen.
• Gebruik bij e-mail acties verschillende teksten afhankelijk van het bestand 
 dat gebruikt wordt om de doelgroep te bereiken.
• Maak verschillende banners die middels een ‘carrousel’ roulerend 
 getoond worden.  
• Monitor welke banners op welke sites succesvol zijn, zodat de slecht 
 scorende banners op bepaalde sites niet meer getoond worden.

 Het puntje op de i van beweging

Van werkgeversgericht naar werknemersgericht
Vriend en vijand zullen het erover met elkaar eens zijn. Vacatureteksten en 
teksten op recruitmentsites kunnen een stuk wervender. In plaats van de eigen 
organisatie en de functie-eisen centraal te zetten, moet de kandidaat en het 
aanbod centraal staan. Uiteraard in een context die past bij de identiteit en 
de kracht van de organisatie. 

Bewegen
De wervingsboodschap(pen) voor de doelgroep is/zijn bepaald en ingekleurd 
door datgene dat de organisatie kan waarmaken. 

Bereiken
Het low hanging fruit kan worden ingezet, samen met de media- en middelen-
mix waarmee de doelgroep kan worden bereikt en welke past bij het employer 
en corporate brand van de werkgever.

Bereiken en bewegen
Nu het laatste detail. Wil je de conversie nog verder vergroten, dient de bood-
schap voor de doelgroep in de context van de betreffende mediatitel te worden 
geplaatst. 
 > een Netwerkbeheerder op GeenStijl.nl prikkel je op een andere manier  
 dan een Netwerkbeheerder op Tweakers.net. 

2.10

Arbeidsmarktcommunicatie anno 2008
• Van werkgeversgericht naar werknemersgericht
• Van employer branding naar jobmarketing
• Van functie-eisen naar ‘wij bieden’
• Van standaard naar uniek en onderscheidend 
• Van bereiken naar bewegen
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Meten = weten
Met het AGO kan een volledige en juiste basis worden gelegd voor het 
bewegen en bereiken van de gewenste doelgroep. echter, het houdt niet op 
met cijfers en feiten alleen. Tijdens de werving is het belangrijk om constant te 
meten welke boodschap via welk kanaal het beste scoort en hoe de conversie 
naar sollicitaties zich ontwikkelt. en als er dan uiteindelijk wordt gesolliciteerd is 
het belangrijk dat ook de werkgever een goede eerste indruk achterlaat en dat 
het recruitmentproces vlot verloopt.

Hieronder staat een aantal voorbeelden waarin sprake is van een goede 
combinatie van bereiken en bewegen.

In tegenstelling tot uitsluitend het meten van het rendement van een 
bepaalde mediatitel (bereiken), dient het rendement van een bepaalde 
wervingsuiting in een bepaalde mediatitel gemeten te worden (bereiken  
en bewegen). De boodschap is meer bepalend voor het rendement dan  
de mediatitel.

www.ikwilhetanders.nl (Manpower Professional). Meer dan 300 verschillende 
combinaties van boodschappen, doelgroepen en mediatitels, resulterend in 400 
sollicitaties.

Advertenties van Pecoma in de Donald Duck, gericht op kinderen, 
ouders en ICT’ers. 

 
Advertentie met stoppingpower, gericht op de doelgroep 
en synergie met print.

Opvallende banner, doelgroepgericht ingezet en een pre-selectie 
element ingebracht.
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Met behulp van het AGO zijn de meest uiteenlopende arbeidsmarktvraag-
stukken op te lossen. enerzijds heel praktisch als het gaat over bereiken en 
bewegen van doelgroepen, anderzijds veel strategischer van aard, bijvoorbeeld 
voor haalbaarheidsanalyses, branche- en sectoranalyses, employer branding 
vraagstukken tot en met brede marktanalyses. Met gepaste trots kunnen we 
melden dat de AGO cijfers gebruikt worden door zowel kleine ondernemers 
als door de directies van de grootste Nederlandse multinationals. en zelfs het 
kabinet!

Stand-alone zijn de AGO cijfers goed te gebruiken. Uiteraard zijn bij grote 
strategische vraagstukken de AGO cijfers onderdeel van een grote analyse 
waarin ook diverse andere bronnen zoals ROA, CBS en OSA worden gebruikt. 
In dit hoofdstuk willen we met een vijftal voorbeelden een indruk geven van 
wat AGO cijfers voor uw organisatie, uw sector, uw regio, uw doelgroep en uw 
employer brand kunnen betekenen. Dit doen we aan de hand van de volgende 
vijf (fictieve) vraagstellingen.

let op: De vraagstellingen zijn in de praktijk nooit zo eenvoudig als hieronder 
wordt voorgesteld. Er moet altijd rekening gehouden worden met randvoor-
waarden, gebaseerd op de organisatie, regio, politiek, corporate brand, briefing 
etc. Voor het oplossen van deze cases gaan we ervan uit dat we kunnen 
voldoen aan die gestelde randvoorwaarden. 
 
een grote horeca onderneming met tientallen vestigingen verspreid over heel 
Nederland heeft in de komende twee jaar minimaal 5.000 nieuwe werknemers 
nodig. Dit om enerzijds de groei en anderzijds het hoge verloop (kenmerkend 
voor deze sector) op te vangen. De vraag naar personeel is heel divers, varië-
rend van koks en bediening tot en met schoonmakers en stafmedewerkers.

3
HOe WeRKT HeT 
AGO IN De PRAKTIJK?

“Het AGO stroomt  
door de aderen van  

alle medewerkers van 
Intelligence Group en 
bevat een schat aan 

informatie.”

lIeKe WITHAGeN
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13% 55% 32%

hoe werkt het AGO in de praktijk

Als we vervolgens kijken naar de arbeidsmarktactiviteit van deze doelgroep (zie 
Figuur 7), zien we dat deze (boven)gemiddeld is. Dat maakt dat de doelgroep 
met normale inspanningen te bereiken en te bewegen is. Daardoor is de 
wervingsvraag niet alleen haalbaar, maar ook realistisch.
 

2. Welke (alternatieve) doelgroepen zijn er?

Als horeca onderneming kunt u zich richten op de volle breedte van de doel-
groep. De kans is dan groot dat u veel inspanningen doet met een minimum 
aan resultaat. Veel beter kunt u uw visvijver opdelen in kansrijke ‘subvijvers’ 
waarin u gericht kunt vissen. Daardoor kunt u met minimale inspanningen 
een maximaal resultaat behalen. Uiteraard is het dan wel belangrijk om nader 
inzicht te krijgen in de samenstelling van de visvijver. Kijkend naar het 
arbeidspotentieel voor deze horeca onderneming zijn verschillende interessante 
visvijvers te formuleren.

Deze organisatie ervaart dat het steeds lastiger wordt om personeel te werven. 
Zowel in kwantiteit (gemeten in het aantal personen en het aantal uren per 
persoon) als in kwaliteit (klantgerichtheid en het ‘horecagevoel’). Daarentegen 
is personeel wel de achilleshiel van de groei die de organisatie wil doormaken, 
vandaar dat men op strategisch niveau bezig wil zijn met arbeidsmarktcommu-
nicatie. Om dit plan goed invulling te geven, heeft deze horeca onderneming 
een aantal vragen geformuleerd:

1. Is onze wervingsbehoefte realistisch en haalbaar?
2. Welke (alternatieve) doelgroepen zijn er?
3. Is er een overkoepelende wervingsboodschap die wij naar de markt 
 kunnen gebruiken en die voor alle doelgroepen relevant is?
4. Hoe raak ik de belevingswereld van mijn doelgroepen?
5. Welke arbeidsmarktcommunicatiestrategie is het effectiefst om 
 de verschillende doelgroepen te werven?

In deze case richten we ons op een brede doelgroep, namelijk ‘zij die willen 
werken in de horeca’.
 

1. Is de wervingsbehoefte realistisch en haalbaar?
 
Uitgaande van het AGO blijkt dat er in totaal 115.000 personen in loondienst 
werkzaam zijn in de horeca (hierin zijn geen bijbanen meegenomen). echter, 
het arbeidspotentieel is bijna 4,5 keer zo groot. In totaal, inclusief de groep die 
er nu al werkt, willen 512.000 personen werken in de horeca (ook hierin zijn 
weer geen bijbanen meegenomen). Uitgaande van een behoefte van 5.000  
personen over twee jaar, kunnen we stellen dat met het aantrekken van 1% 
van het totale potentieel, exclusief bijbanen, de wervingsbehoefte voor deze 
horeca onderneming haalbaar is.

Actief op zoek naar een (nieuwe) baan
latent op zoek naar een (nieuwe) baan
Niet op zoek naar een (nieuwe) baan

Figuur 7 Arbeidsmarktactiviteit en arbeidspotentieel

(BrON AGO 2007/2008)
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Andere sectoren waarmee een goede match gemaakt kan worden zijn 
uitzendbureaus, uitgeverij/drukkerij en toerisme/recreatie.

Verder kunnen we de doelgroep de volgende kenmerken toedichten:
• Mannen en vrouwen houden elkaar behoorlijk in evenwicht. Van de groep  
 die werkt in de horeca is meer dan de helft man (58%). Van het potentieel  
 is 49% vrouw.
• Autochtonen zijn oververtegenwoordigd in de horeca, 90% is autochtoon.  
 Kijkend naar het arbeidspotentieel zien we een grote groep 
 allochtonen die wil toetreden, namelijk 15%. Deze verhouding 
 wordt vooral interessant als we gaan inzoomen op de toetreders op de  
 arbeidsmarkt.
• Typerend, zeker in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking, 
 is de bereidheid van deze doelgroep om onregelmatig te werken. 
• Het arbeidspotentieel is voornamelijk jonger dan gemiddeld (komt vooral 
 door de grote groep studenten/scholieren), de groep die nu werkzaam is in
 de horeca is voornamelijk tussen de 20 en 44 jaar (midlife). De zilveren  
 generatie van de arbeidsmarkt is ondervertegenwoordigd.

Belangrijkste dagelijkse bezigheid (aantal personen x 1.000)

Veruit het grootste potentieel ligt bij personen die reeds werkzaam zijn 
(318.000), uitgaande van het arbeidspotentieel van 512.000 personen, gevolgd 
door scholieren en studenten die na hun opleiding (tijdelijk) in de horeca willen 
gaan werken. Twee andere interessante arbeidsmarktreserves zijn herintre-
dende huismannen/vrouwen (30.000) en werklozen (20.000). In totaal dus 
minimaal vier interessante subvisvijvers.

Inzoomend op de grootste visvijver, de groep die reeds werkzaam is, is het 
interessant om te zien waar deze groep nu werkzaam is. Hierdoor kunnen de 
wervingsinspanningen veel gerichter worden ingezet.

Het grootste gedeelte arbeidspotentieel kan geworven worden in de 
volgende sectoren:
• (concurrerende) Horeca ondernemingen (115.000) 
• Handel/retail/winkel (35.000)
• Transport/logistiek/vervoer (20.000)
• Gezondheidszorg (19.000)

318
127
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20 10 4 3
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LEEFTIJD IN JAREN

Werkzaam in loondienst

Student/scholier

Huisman/huisvrouw

Niet werkzaam/werkloos

WAO/WIA

Pensioen/VUT/WAO etc.

Onbetaald werk/vrijwilliger

Personen werkzaam in 
de horeca

Personen die willen werken 
in de horeca

NBB

Figuur 8 Belangrijkste dagelijkse bezigheid (aantal personen x 1.000)

Figuur 9 Arbeidspotentieel verdeeld naar leeftijd

(BrON AGO 2007/2008)
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Uitgaande van de identiteit van de horeca onderneming en eerdere arbeids-
marktervaringen, worden de volgende kansrijke subvijvers gedefinieerd:
 
1. Werkzaam bij de concurrent
2. Werkzaam bij handel/retail/winkel en toerisme/recreatie
3. Starters - MBO
4. Starters - HBO  
5. Herintreders (huismannen en vrouwen)
6. Werklozen

 
 
3. Is er een overkoepelende wervingsboodschap
    die wij kunnen gebruiken en die voor alle 
    doelgroepen relevant is?

 
De vraag kunnen we vrij vertalen naar “wat is de grootste gemene deler tussen 
de verschillende doelgroepen, die aanspreekt en beweegt?”. Om deze vraag te 
beantwoorden maken we een analyse op de arbeidsdoelen, arbeidsvoorwaar-
den en pullfactoren van de hierboven genoemde doelgroepen. Hierbij wordt 
gekeken naar de overlappende randvoorwaarden (R), beweegmotieven (B) en 
Kritische WervingsFactoren (KWF). Daar waar de meeste overlap bestaat, kan 
een overkoepelende boodschap (paraplu) uit worden gedestilleerd. Accenten 
onder deze paraplu worden bepaald aan de hand van de andere beweegmotie-
ven en Kritische WervingsFactoren die er op doelgroepniveau uitspringen 
(zie Tabel 10).

NB: Indien een pullfactor, arbeidsvoorwaarde of arbeidsdoel door vijf of meer 
doelgroepen is aangemerkt als randvoorwaarde, beweegmotief of Kritische 
WervingsFactor, dan staat er een ‘x’ in de laatste kolom. Is dit 4 keer, dan  
staat er een ‘~’.

Werkzaam
in horeca

Werkzaam
in handel/
recreatie

Starters-
MBO

Starters-
HBO

Huismannen
/vrouwen Werklozen Veel 

genoemd

Salaris R R KWF R R R x

Dicht bij huis/acceptabele reistijd     B   KWF KWF  

Werksfeer R R R R R R x

Vast contract R R         

Inhoud van het werk       KWF     

Doorgroeimogelijkheden B B B B   B x

Flexibele werktijden     B     B  

Aansprekende producten/diensten   B B B   B ~

Mogelijkheid om parttime 

te werken         KWF   

Uitdaging van het werk       KWF     

Verantwoordelijkheid B           

              

Reiskostenvergoeding R R KWF R R KWF x

Het volgen van opleidingen R R KWF R   R x

13e maand   R       R  

Onregelmatigheidstoeslag B B   B B KWF x

Tegemoetkoming in de 

ziektekostenverzekering         B B  

Pensioenregeling R           

Mogelijkheid om thuis te werken         KWF B  

Bonus-/winstdelingsregeling B KWF KWF B    ~

Vaste onkostenregeling B B B     B ~

Veel vrije tijd/vakantiedagen           B  

Auto van de zaak       B     

Vergoeding voor/bieden  

van kinderopvang         B   

Voordelen uit producten of 

diensten van de werkgever B B B B     ~

Arbeidsdoelen       

Sociale contacten/netwerk 

opbouwen  ja ja ja  ja ~

een leidinggevende functie 

bekleden ja ja   ja  ja ~

een eigen onderneming hebben ja ja ja ja    ~

Arbeidsdoelen

Arbeidsvoorwaarden 

pullfactoren 

Tabel 10 Overlap in KWf’s, beweegmotieven en randvoorwaarden

(BrON AGO 2007/2008)
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Om de paraplu vast te stellen kijken we eerst naar de aspecten met de meeste 
overlap. Vervolgens bepalen we of deze aspecten vooral randvoorwaarden, 
beweegmotieven of KWF’s zijn. Met betrekking tot de overlappende aspecten, 
is het natuurlijk ook van belang of de organisatie zich hierop positief en onder-
scheidend kan en wil positioneren op de arbeidsmarkt. Hier moet dus de match 
tussen de doelgroep en de interne Unique Selling Points worden gevonden. 
Is dat het geval, dan hebben we het ‘haakje’ voor de communicatiestrategie 
gevonden.

Waar ligt de meeste overlap?

• Doorgroeimogelijkheden
• Salaris en werksfeer
• Opleidingsmogelijkheden
• Reiskostenvergoeding/onregelmatigheidstoeslag

Wanneer we kijken naar salaris en werksfeer zijn dit absolute randvoorwaar-
den die bovendien meer dan gemiddeld van belang zijn. Het zijn meestal nét 
geen beweegmotieven en ook het unieke onderscheidende karakter van de 
horeca ondernemer zullen we hierin niet primair terugvinden. Dus dit is niet 
direct het ‘haakje’ voor de communicatiestrategie. eenzelfde redenatie geldt 
voor opleidingsmogelijkheden en voor arbeidsvoorwaarden zoals reiskosten- of 
onregelmatigheidsvergoeding. Hierop kunnen we geen strategie baseren. Wel 
zijn al deze punten erg belangrijk om uitvoerig aandacht aan te besteden op 
de recruitmentsite. Zij bewegen een groot deel van de (actief baanzoekende) 
doelgroep. Het haakje voor de communicatiestrategie ligt bij de doorgroeimo-
gelijkheden. Voor vijf van de zes doelgroepen zijn doorgroeimogelijkheden een 
beweegmotief om voor een werkgever te kiezen. Tevens is dit een aspect dat 
een horeca onderneming van deze omvang goed kan waarmaken. Volop mo-
gelijkheden om ervaring op te doen, leiding te geven, verantwoordelijkheden 
te krijgen en misschien wel die kennis en kunde op te doen om zelf ooit een 
onderneming te beginnen. 

“AGO is de belangrijkste 
bron van ons advies en een 

zeer belangrijk onderdeel van 
onze producten.”

NICOlINe DeN BOOGeRT



Intelligence Group
kennis van de arbeidsmarkt

82 83hoe werkt het AGO in de praktijk hoe werkt het AGO in de praktijk

4. Hoe raak ik de belevingswereld van mijn 
    doelgroepen?

Met de juiste boodschap kun je doelgroepen in beweging brengen. Door in 
de belevingswereld van de doelgroep te komen, kan dit effect verder versterkt 
worden. Met elementen uit de belevingswereld is het mogelijk om onder meer:

• Voor herkenning te zorgen bij de doelgroep.
• Attentiewaarde te vergroten en de doelgroep te prikkelen.
• Inspiratie op te doen voor creatie (beelden, out of the box).

De belevingswereld speelt een belangrijke rol om de gehele doelgroep te 
bereiken (inclusief de latente doelgroep) en een employer branding strategie  
effectief in te kleuren. Om zicht te krijgen op de belevingswereld van een doel-
groep kijken we naar de veel genoemde en onderscheidende hobbies, interes-
ses én het normale mediagedrag uit het AGO. Hieronder zijn als voorbeelden 
de belevingswerelden uitgewerkt van personen werkzaam in de horeca, 
starters HBO en herintredende huismannen en vrouwen.

personen werkzaam in de horeca
De belevingswereld van deze doelgroep laat zich raden. Deze is sterk  
gerelateerd aan de werkzaamheden van de doelgroep, namelijk de horeca.  
Ook zien we veel film, TV en voetbal terugkomen. 
 
Horeca
Vakbladen: Misset Horeca, Horeca entree, Grootkeuken. 
Internet: Smulweb.nl, Download.com, Horeca.org, Horeca.nl, Missethoreca.nl, 
Zibb.nl. 
Hobbies en interesses: wijn proeven, uitgaan, koken en uit eten gaan.
 
Film & TV
Vakbladen: FilmValley, Veronica Magazine. 
Internet: Dwdd.nl. 
Hobbies en interesses: TV kijken.
 

Doorgroeimogelijkheden zijn ook uitstekend door te vertalen naar de 
verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld: 

Werkzaam in de horeca: Verantwoordelijkheid, leiding geven.
Handel/recreatie: Doorgroeien in financiële mogelijkheden.
Starters - MBO: Doorgroeien in salaris. 
Starters - HBO: Veel ervaring opdoen in horeca werk.
Huismannen/vrouwen: Niet doorgroeien, wel flexibel werken.
Werklozen: Groeien in inkomen en zekerheid.

Als paraplu kunnen doorgroeimogelijkheden dus uitstekend gebruikt en 
doorvertaald worden naar de verschillende doelgroepen. Additioneel kan in 
de wervingsteksten ingespeeld worden op de andere KWF’s en beweeg-
motieven van de verschillende doelgroepen. Want wanneer u kijkt in Tabel 10 
ziet u nog verschillende accenten die zich als volgt laten samenvatten:

Werkzaam in de horeca: een stap vooruit maken zowel financieel  
 als qua carrière.
Handel/recreatie: Goede financiële regelingen en extra’s 
 met afwisselend werk bij een leuke 
 werkgever met fijne collega’s.
Starters - MBO: Goed verdienen met een leuke baan 
 dicht bij huis. 
Starters - HBO: Uitdagend en afwisselend werk waar je je 
 met de opgedane kennis goed kunt verrijken  
 en waarmee je een belangrijke stap naar 
 de toekomst kunt maken.
Huismannen/vrouwen: Werken in jouw eigen uren dicht bij huis.  
 Flexibel en  toch extra financiële zekerheid.
Werklozen: Werk om de hoek met goede toeslagen 
 en flexibel in te plannen.
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gebruikt. De belevingswereld van deze groep laat zich typeren door gossip en 
soaps, regionaal nieuws, spelletjes en de overwegend feminiene samenstelling. 
van de groep.

Gossip & Soaps
Tijdschriften: Privé, Story. 
Internet: Clipjes.nl. 
Hobbies en interesses: soaps volgen.

Regionaal nieuws
Naast de regionale kranten en de huis-aan-huiskranten, worden veel regionale 
(nieuws)sites genoemd, zoals Rijnmond.nl, leeuwardercourant.nl, Destentor.nl, 
Zeelandnet.nl en Rtlnieuws.nl. 

Spelletjes
De hobby en interesse puzzelen en spelletjes springt eruit en wordt onder-
streept door het gebruik van de website Spelletjes.nl. 

Feminien 
Tijdschriften: libelle, Flair. 
Hobbies en interesses: mode, winkelen, cosmetica en persoonlijke verzorging. 
 

5. Welke arbeidsmarktcommunicatiestrategie is het
    effectiefst om de verschillende doelgroepen 
    te werven?

Bij arbeidsmarktcommunicatie kunnen we kiezen uit drie verschillende 
strategieën, namelijk:
1. Directe werving
2. employer branding
3. Relaties opbouwen met (potentiële) werknemers 

Gezien de omvang van de wervingsbehoefte, 5.000 personen, zou je al snel 
geneigd zijn om te kiezen voor een employer branding strategie. echter de 

Voetbal
Internet: vi.nl. Hobbies en interesses: voetbal.

Starters - HBO
Starters - HBO zijn in hun belevingswereld breder georiënteerd dan de per-
sonen die werkzaam zijn in de horeca. Als grote gemene delers hebben we 
kunnen definiëren: onderwijsinstellingen (logisch), reizen, horeca, kennis en 
stappen, winkelen en glamour.

Onderwijsinstellingen
De websites van verschillende onderwijsinstellingen worden veelvuldig 
genoemd. Hierbij kunt u denken aan: Hszuyd.nl, Hanze.nl, Tio.nl, Saxion.nl, 
Fontys.nl, Hhs.nl en Han.nl. Studeren wordt veel en onderscheidend genoemd  
als hobby en interesse.

Stappen, winkelen en Glamour
Tijdschriften: Glamour, Flair, Viva, Vogue, elle Wonen, Celebrity Magazine. 
Hobbies en interesses: uitgaan, mode, winkelen, cosmetica en persoonlijke 
verzorging.

Reizen
Tijdschrift: Reizen Magazine. 
Internet: Zoover.nl, Waarbenjij.nu. 
Hobbies en interesses: vakantie/reizen.

Kennis
Tijdschriften: elsevier, Quest, Triv. 
Internet: Wikipedia.nl.

Horeca
Tijdschriften: Misset Horeca. 
Internet: Horeca.org en Horeca.nl.

Herintreders (huismannen en huisvrouwen)
Deze doelgroep is moeilijker te grijpen en te typeren middels haar normale me-
diagedrag. Vakbladen, vaksites, communities en blogs worden niet veelvuldig 
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Breed in zetten  
Voor vacaturesites is het plan als volgt:
• Werk.nl: voor alle doelgroepen, behalve de scholieren. Die bereiken we 
 hier niet mee. De vacatures op Werk.nl worden automatisch doorgeplaatst 
 op Horeca.nl. Deze site wordt ook breed gebruikt.
• Monsterboard.nl: voor iedereen die werkzaam is en voor de starters - HBO.
• Nationalevacaturebank.nl: Deze wordt niet het meest gebruikt, maar raakt  
 wel de gehele breedte van de doelgroep.

Gericht op specifieke doelgroepen
Werkzaam in de horeca
• Horecajobs.nl
Werkzaam in handel/recreatie
• Jobtrack.nl
• Highprofile.nl
• Recrajob.nl 
Starters - MBO
• Studentenbaan.nl
• Bijbanen.nl
• Jobsafari.nl
Starters - HBO
• Studentenbaan.nl
• Vacaturekrant.nl
• Sites van diverse uitzendbureaus 
Huismannen/vrouwen
• Direct-thuiswerk.nl
• Uitzendbureau.nl
• Vacaturekrant.nl 
Werklozen
• Marktplaats.nl
• Sites van diverse uitzendbureaus

Bron: AGO 2007/2008

resultaten van deze strategie worden pas zichtbaar over drie tot vijf jaar en 
zoveel tijd heeft deze horeca onderneming niet. De strategie zal zich daarom 
primair richten op directe werving. echter, de overkoepelende wervingsbood-
schap (doorgroeien) draagt wel bij aan het laden van het employer brand.

Bij de invulling van een strategie op directe werving, zal allereerst het ‘low 
hanging fruit’ (lHF) moeten worden opgepakt. Dat betekent, nadat de juiste 
wervingsboodschap is bepaald, dat:

1. eigen werknemers worden geënthousiasmeerd om nieuwe collega’s aan 
 te dragen. Hiervoor wordt een collectief (organisatiebreed) plan opgetuigd, 
 inclusief acties voor de verschillende vestigingen al naar gelang de 
 wervingsbehoefte in de verschillende regio’s. Deze acties variëren van 
 zichtbare posters en flyers op de vestigingen tot extra bonussen voor het 
 aanbrengen van nieuwe collega’s.
2. De vacatures goed vindbaar zijn en aantrekkelijk gepresenteerd worden 
 op de eigen recruitmentsite. Daar wordt tevens middels beelden en 
 wervingsteksten aansluiting gezocht met de verschillende beweegmotieven 
 van de doelgroepen. Ook wordt de mogelijkheid om open te solliciteren 
 nadrukkelijk gepromoot.
3. Search engine Marketing goed is ingevuld. In de organische zoekresultaten
  staat de organisatie bij voorkeur op de eerste plek, maar zeker op de 
 eerste pagina en wekelijks wordt voor gemiddeld een budget van 

 1.000 euro in Google Adwords geïnvesteerd.
4. er dagelijks in de verschillende CV-databases de search agents geraad-  
 pleegd worden om te zien of er nieuwe relevante CV’s zijn bijgekomen.
5. er met grote regelmaat op verschillende vacaturesites vacatures worden  
 geplaatst. Bij de keuze van een vacaturesite wordt rekening gehouden met  
 het oriëntatiegedrag van de doelgroep en inhoudelijk wordt ingespeeld op  
 de motieven van die doelgroep om te kiezen voor een bepaalde baan. 

Door het low hanging fruit, zoals de referralstrategie en de eigen recruit-
mentsite, goed op orde te hebben wordt het fundament voor een 
employer branding strategie gelegd.
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Is de inzet van alleen ‘low hanging fruit’ voldoende om aan de wervingsbe-
hoefte te voldoen? Kijkend naar een jaar, betekent dit dat er 2.500 vacatures 
ingevuld moeten worden. Uitgaande van zo’n 40 vestigingen zijn dat gemid-
deld vijf nieuwe aannames per maand per vestiging. Met een goede en conti-
nue uitvoering van het ‘low hanging fruit’ en constante (regionale) zichtbaar-
heid op de verschillende vacaturesites is het aannemen van 2.500 personen 
haalbaar en realistisch. echter, door fluctuaties in de wervingsbehoefte zijn er 
twee piekmomenten in de werving (zomer en december). extra wervingsin-
spanningen en zichtbaarheid zijn dan geboden. 

Werkzaam
in horeca

Werkzaam
in handel/
recreatie

Starters-
MBO

Starters-
HBO

Huismannen
/vrouwen Werklozen

Vacaturesite (lHF) 54% 63% 64% 81% 45% 60%

Dagblad/de krant 51% 53% 36% 51% 52% 59%

Bekenden/netwerk (lHF) 47% 56% 41% 74% 43% 39%

Open sollicitatie (lHF) 37% 50% 45% 53% 44% 49%

Huis-aan-huisblad/

lokale weekkrant 37% 36% 33% 28% 62% 56%

CWI 35% 27% 16% 11% 39% 69%

Bedrijvensite (lHF) 32% 32% 26% 50% 18% 31%

Interne vacature(s) (lHF) 29% 36% 29% 42% 11% 16%

Uitzendbureau 28% 27% 49% 42% 44% 49%

Zoekmachine/

search engine (lHF) 25% 28% 23% 12% 17% 61%

Binnenlopen/bellen 

naar een bedrijf  24% 21% 29% 37% 31% 40%

Vakblad of tijdschrift 20% 22% 17% 34% 8% 15%

Advertentie in winkel/

etalage etc. (lHF) 20% 28% 20% 23% 41% 44%

Werving & Selectie bureau 16% 13% 5% 30% 5% 26%

Banenbeurs/carrièrebeurs 10% 14% 15% 36% 6% 27%

Bedrijfspresentatie/

open dagen 7% 7% 7% 25% 5% 25%

School 4% 4% 48% 46% 11% 4%

Aantal kanalen 

ter oriëntatie 5,1 5,4 5,2 7,0 5,2 7,3

Tabel 11 Oriëntatiegedrag op doelgroepniveau

“In de projectmatige aanpak 
van wervingsproblemen, zoals 

ontwikkeld door Intelligence Group 
vervullen wij de rol van kennis-

instituut, adviseur, planner, 
uitvoerder én projectmanager.”

ANNe-BRITT PeTRI
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Kijkend naar het oriëntatiegedrag (Tabel 11) van de verschillende doelgroepen 
kan achterhaald worden welke bronnen extra ingezet kunnen worden. Met 
de aanduiding (lHF) in Tabel 11 wordt aangegeven welke bronnen al ingezet 
worden binnen de ‘low hanging fruit’-strategie. 

Tijdens de wervingspieken doet de horeca onderneming in kwestie er goed aan 
om daar waar de regionale werving een extra impuls kan gebruiken, wervings-
advertenties (en kleine oproepen) te plaatsen in de regionale kranten en De 
Telegraaf, aangevuld met de gratis dagbladen Metro en Sp!ts. Verder kan het 
uitzendbureau perfect worden gebruikt om tijdelijk pieken op te vangen en 
vooral het niet-werkzame gedeelte van het arbeidspotentieel te bereiken. 

Doelgroepgericht kunnen additioneel de volgende bronnen worden ingezet:

Huis-aan-Huisblad:  Huismannen/vrouwen en werklozen  
Scholen:    Starters - MBO en starters - HBO 
cWI:    Werklozen
Vakbladen:   Vooral de starters - HBO
W&S, beurzen en open dagen: Starters - HBO en werklozen

Aan de hand van deze media- en middelenmix, die per vestiging nog verder in 
te vullen is, kan onze horeca onderneming er zeker van zijn dat haar wervings-
doelstellingen gehaald worden. 

Directe werving en employer branding
Door een media- en middelenmix in te vullen zoals we dat hiervoor hebben 
omschreven, ligt de focus op directe werving. Met de uitingen en middelen 
wordt een bredere doelgroep bereikt dan alleen de actief werkzoekenden (via 
onder meer de krant, netwerk, niche-sites, eigen vestiging). Belangrijk is dus 
dat de uitingen de ‘employer brand’ boodschap ook goed uitdragen. In dit 
geval een variant tussen de horeca onderneming & doorgroeien. Het goed, 
continu en consistent invullen van die boodschap binnen het ‘low hanging 
fruit’ en additionele media- en middelenmix, zorgt ervoor dat ook het employer 
brand (sterk) verbetert.

to DAc of not to DAc. that is the question!
DAC? DAC-strategie? Jazeker, de DAC-strategie! Vergelijk de gehele visvijver 
met een puzzel (bestaande uit meerdere stukjes) en een wervingsuiting als één  
van de puzzelstukjes. Sommige puzzelstukjes zijn groter dan andere puzzelstuk-
jes en daarmee maken (dekken) zij een groter gedeelte van de totale puzzel. 
echter, één puzzelstukje maakt (bereikt) maar één gedeelte van de totale puzzel 
(het arbeidspotentieel). Meerdere van dezelfde stukjes (herhaling van dezelfde 
wervingsuitingen) maken de puzzel niet completer. Toch is dat precies hoe de 
meeste wervings’strategieën’ eruit zien: herhaling van dezelfde uitingen via 
dezelfde kanalen. 

een DAC-strategie is een strategie waarin (heel) veel puzzelstukjes de wer-
vingspuzzel compleet maken. Door meer stukjes te gebruiken, wordt een groter 
gedeelte van de visvijver bereikt en in beweging gebracht. Als we dat zouden 
vertalen naar Afbeelding 8, zijn traditionele wervingsstrategieën gericht op één 
puzzelstukje (bijvoorbeeld blauw) en een DAC-strategie - al gelang de 
wervingsbehoefte - op blauw, geel, groen en rood.

Afbeelding 8 puzzelstukjes als metafoor voor de DAc-strategie
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Allereerst de definitie van een DAc 
een DAC staat voor een Doelgroep-Arbeidsmarkt-communicatie. elke DAC is 
een nieuwe combinatie van een doelgroep (D) die je via een bepaald kanaal/
titel (A) bereikt en met een bepaalde boodschap in beweging probeert te 
brengen (C). elke verandering, hoe klein ook, zorgt ervoor dat nieuw 
arbeidspotentieel wordt bereikt en bewogen. Zo leidt elke verandering auto-
matisch tot een nieuwe DAC (een nieuw puzzelstukje). Indien meerdere DAC’s 
met elkaar worden gecombineerd is er sprake van een DAC-strategie.

Voorbeeld

Doelgroep (1):  Starters - MBO 
Arbeidsmarkt (2):  Vacatureplaatsing op Nationalevacaturebank (1) 
   en een video-vacature (2)
Communicatie (2): Goed salaris en leuke financiële extra’s (1), 
   volop opleidingsmogelijkheden (2)

In totaal hebben we hier 1 x 2 x 2 = 4 DAC’s geformuleerd, namelijk:
1. een vacatureplaatsing die met name ingaat op een goed salaris én; 
2. een vacatureplaatsing die ingaat op de ruime opleidingsmogelijkheden én; 
3. een video-vacature die ingaat op het goede salaris en de leuke 
 financiële extra’s én; 
4. een video-vacature die ingaat op de ruime opleidingsmogelijkheden. 

Bij de inzet van meerdere DAC’s: 
1. Bereikt u meer mensen uit dezelfde visvijver (grotere aantallen) en;
2. beweegt u meer mensen uit dezelfde visvijver (hogere conversie).

In alle gevallen krijgt u meer relevante sollicitaties. en dat laatste is dan ook 
precies het doel van de DAC-strategie.

Wanneer een DAc-strategie inzetten?
een DAC-strategie is nuttig zodra er sprake is van een wervingsprobleem of u 
- eufimistisch uitgedrukt - met een ‘wervingsuitdaging’ wordt geconfronteerd. 

Daarbij kan het gaan om enkele vacatures, bijvoorbeeld het aantrekken van 
vijf VAPRO-B monteurs, maar ook om duizenden vacatures, bijvoorbeeld voor 
Defensie. Het succes van de DAC-strategie is vooral afhankelijk van in hoeverre 
u erin slaagt om onderstaande punten goed in te vullen: 
 
1. De doelgroep opknippen in verschillende kleinere doelgroepen. Bij het  
 horecapersoneel hebben we de grote doelgroep verkleind in zes kleinere 
 segmenten. Dit had nog verder kunnen worden doorgevoerd, maar was 
 voor deze wervingsdoelstelling niet noodzakelijk. 
2. Verschillende relevante wervingskanalen kiezen. Bij het voorbeeld van het 
 werven van horecapersoneel gebruikten we verschillende wervingskanalen 
 (referral, eigen vestiging, eigen recruitmentsite, search engines) en 
 verschillende wervingstitels, variërend van Werk.nl tot De Telegraaf. In 
 totaal zijn er ruim twintig verschillende titels en kanalen benoemd in de 
 media- en middelenmix.
3. Verschillende wervingsboodschappen definiëren die gebruikt kunnen 
 worden. In het voorbeeld van het werven van horecapersoneel zijn dat - 
 naast de centrale boodschap (doorgroeien) - flexibel werken, financiële 
 extra’s, goed salaris en opleidingsmogelijkheden. In totaal kunnen dus vijf 
 wervingsboodschappen gebruikt worden.

In totaal zou deze horeca onderneming meer dan zeshonderd (6 subvisvijvers 
x >20 kanalen x 5 boodschappen) verschillende DAC’s kunnen definiëren om 
haar wervingsdoelstellingen te realiseren. Uiteraard is het niet realistisch om 
deze alle zeshonderd in te zetten, maar het laat wel zien op hoeveel verschil-
lende manieren (delen van) de doelgroep geworven kunnen worden. 
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Waarom verandert alles, maar verandert 
onderzoek nooit?

Werknemers veranderen. Werkgevers veranderen. De (arbeids)markt waarop 
werkgevers en werknemers elkaar vinden verandert. Het medialandschap 
wordt alsmaar groter en diverser en het leesgedrag van mensen verandert. Het 
wordt steeds lastiger om mensen te bereiken en in beweging te brengen. Dat 
vraagt ook om een andere manier van onderzoek doen, zou je mogen veron-
derstellen. Toch is de manier waarop (in algemene zin) de arbeidsmarkt wordt 
onderzocht niet veel anders dan de arbeidsmarktonderzoeken uit 1981. De 
onderliggende vraagstelling en berekenmethoden zijn niet veranderd, terwijl 
alles en iedereen wel is veranderd. Deze constatering was in 2002 één van de 
belangrijkste redenen om het AGO te starten. een nieuw onderzoek dat past 
bij haar tijd en een heldere doelstelling heeft.

Een nieuw onderzoek met nieuwe uitgangspunten. 
Het AGO is een nieuw type onderzoek. Het gaat uit van een aantal basis ver-
onderstellingen, namelijk:

1. De werknemer als uitgangspunt
Door de structurele krapte op de arbeidsmarkt zit de werknemer blijvend op 

4
AGO, 
eeN ONDeRZOeK 
MeT eeN VeRHAAl

De doelstelling van het AGO
Het AGO heeft tot doel om de gehele arbeidsmarkt onafhankelijk, 
representatief en continu te onderzoeken, teneinde werkgevers in staat te 
stellen effectief en efficiënt hun wervingsdoelstellingen te realiseren.

Als verantwoordelijke voor het AGO is 
het telkens weer een voorname taak om de 
dataset 100% correct en werkend te krijgen. 
Daarnaast is het een uitdaging om het AGO 

verder te ontwikkelen. We moeten inspelen op trends 
op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd zorg 

dragen voor een respondentvriendelijke vragenlijst. 
Met het AGO, met meer dan 1.000 variabelen, kunnen 

we voor elke willekeurige werkgever in Nederland 
relevante kennis achterhalen die hem morgen gaat 

helpen om zijn werving te verbeteren.  

HANS HOeKSTRA



Intelligence Group
kennis van de arbeidsmarkt

96 97AGO, een onderzoek met een verhaalAGO, een onderzoek met een verhaal

4. Mind Impact
De Allerhande en de Kampioen zijn titels met het hoogste bereik in Nederland. 
echter, in het AGO spelen ze nauwelijks een rol van betekenis. Niet in het 
oriëntatiegedrag, en ook niet in het normale mediagedrag. Dat komt door de 
lage relevantie van deze bladen voor de gemiddelde Nederlandse beroeps-
bevolking. Het zijn geen ‘lijfbladen’. Door de open vraagstelling naar het 
mediagedrag van mensen, wordt enerzijds meer inzicht in titels die ‘top of 
mind’ zijn en anderzijds in de lijfbladen (lees: relevante titels) verkregen. Dit is 
beide relevant, aangezien deze titels de grootste kans maken het eerst bezocht 
(op internet) c.q. aangeschaft (los of in abonnementsvorm) te worden. Het is 
eigenlijk zo als de natuurlijke zoekresultaten van Google zijn ingericht, kijkend 
naar twee zaken: relevantie en belang. en dat is weer van het menselijk gedrag 
afgekeken.

5. Inspelend op nieuw leesgedrag 
Niet alleen het leesgedrag van mensen verandert, maar ook de loyaliteit en 
lezersbinding. een titel kan vandaag heel populair zijn of juist toevallig worden 
bezocht en vervolgens binnen enkele maanden nooit meer ‘gevonden’ worden. 
Door Mind Impact te meten wordt toeval en irrelevantie vervangen door be-
wust en relevant. Hierdoor staat de wervingsboodschap in een Umfeld dat de 
doelgroep enerzijds bereikt en door hen wordt gelezen en anderzijds relevant 
voor hen is en waarde toevoegt (belang). Hiermee wordt het leesgedrag dat er 
toe doet ook gemeten.

6. De laatste ontwikkelingen
In slechts enkele maanden kan de arbeidsmarkt op interessante accenten 
veranderen, bijvoorbeeld door de opkomst van nieuwe mediatitels. Ook de 
arbeidsmarktbeleving kan in een korte onderzoeksperiode sterk wisselen, bij-
voorbeeld door economische veranderingen. Doordat in het AGO elke maand 
1.400 unieke personen worden ondervraagd, kunnen werkgevers met deze 
actuele cijfers inspelen op de laatste ontwikkelingen en hun beleid gericht aan-
passen. In het AGO worden bovendien maandelijks extra vragen opgenomen 
om actuele onderwerpen te onderzoeken. Hierdoor kunnen veronderstellingen 
meteen worden onderbouwd of juist worden ontkracht.

de driver’s seat. Daar waar andere arbeidsmarktonderzoeken juist mediatitels, 
werkgevers of branches als vertrekpunt nemen, staat in het AGO de werkne-
mer centraal. Door de (arbeidsmarkt)belevingswereld en het mediagedrag van 
werknemers te analyseren, wordt de werkgever in staat gesteld om de beoogde 
doelgroep te bereiken en te bewegen.

2. Gericht op effectief en efficiënt werven
Het AGO is opgezet om werkgevers informatie te verstrekken waardoor zij 
(beter) in staat zijn hun arbeidspotentieel te bereiken en bewegen. De uitkom-
sten van het AGO staan ten dienste van het effectiever en efficiënter werven 
c.q. het bouwen aan een employer brand. Het advies heeft geen enkel ander 
(commercieel) belang dan het wervingsbelang van de werkgever. 

3. Duizenden unieke mediatitels
Het medialandschap verandert zo snel dat de kans bestaat dat, bij nieuwe of 
snel opkomende titels, je er vanuit onderzoek pas iets over kunt zeggen als 
die titel al minimaal twee jaar op de markt is. Aangezien het AGO op continu 
basis wordt uitgevoerd (maandelijks 1.400 nieuwe respondenten) en de dataset 
ieder kwartaal wordt geactualiseerd, wordt het belang van deze titels meteen 
zichtbaar. Bovendien zijn er zoveel interessante (onbekende en onzichtbare) 
nichetitels dat het enerzijds onmogelijk is om deze allemaal te kennen en 
anderzijds onmogelijk is om deze allemaal te meten middels traditioneel onder-
zoek. echter, juist bij deze nieuwe (opkomende) nichetitels liggen grote kansen 
om doelgroepen te bereiken en aan te spreken. Door de open vraagstelling 
naar het normale mediagedrag (internet, krant, vakbladen, tijdschriften) en 
het (veronderstelde) oriëntatiegedrag (internet, krant, vakbladen, uitzend- en 
werving- en selectiebureaus) wordt meteen inzicht verkregen in alle écht rele-
vante titels. Dit in tegenstelling tot traditioneel onderzoek, waarin kandidaten 
(beperkte) lijsten met mediatitels krijgen voorgelegd (geholpen bekendheid) 
en waarin bijna per defenitie de kleinere (maar vaak juist zo interessante) titels 
ontbreken. In het AGO worden middels de open vraagstelling duizenden me-
diatitels en middelen gemeten en gehercodeerd naar circa 1.500 verschillende, 
meestgenoemde titels.
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 eigenschappen

 
Naast de uitgangspunten die hiervoor beschreven zijn, is het AGO op nog een 
aantal andere pijlers gestoeld. Deze zijn hieronder toegelicht.
 
Onafhankelijk
“Wie betaalt, bepaalt”
Het AGO wordt en is zonder (het commerciële) belang van een derde partij  
opgezet. Intelligence Group financiert het onderzoek zelf, waardoor een  
compromisloze vragenlijst wordt samengesteld, die de doelstelling van het 
onderzoek realiseert: informatie inwinnen die werkgevers in staat stelt effectief 
en efficiënt te werven.

Betrouwbaar
Betrouwbaarheid van de vragenlijst
Sinds 2002, bij de ontwikkeling van het AGO, hebben verschillende partijen 
meegewerkt aan de fundamenten van betrouwbaarheid. De vragenlijst is 
ontwikkeld in samenwerking met de erasmus Universiteit Rotterdam. De 
Mind Impact theorie is gevalideerd door de sectie Media Management van de 
Hogeschool Inholland en de wegingen in het onderzoek zijn ontwikkeld en 
jarenlang uitgevoerd door SeO (Stichting economisch Onderzoek), gelieerd aan 
de Universiteit van Amsterdam. er ligt daarmee een stevige theoretische basis 
aan de vraagstellingen over bereiken en bewegen, evenals de wegingen om de 
representativiteit te garanderen.

7. Niemand wordt uitgesloten
Iedereen die minimaal 12 uur per week mag, kan en wil werken, behoort tot 
de doelgroep van het AGO. Het betreft derhalve de volledige (potentiële) 
Nederlandse beroepsbevolking: iedereen tussen de 15 en 64 jaar die nu of in de 
toekomst voor minimaal 12 uur per week beschikbaar is op de arbeidsmarkt als 
werknemer. Zelfstandige ondernemers hier niet onder. Jong, oud, hoog of laag 
opgeleid, alfa of bèta, actief op zoek of iemand die nooit meer ergens anders 
wil werken; iedereen is meegenomen in het AGO. Anders gezegd, 
niemand wordt uitgesloten, zolang je in potentie een werknemer bent.

Bijna 100.000 respondenten verder
AGO is met haar zesde jaar bezig. elk jaar worden ruim 16.000 personen 
ondervraagd hetgeen inmiddels tot een dataset heeft geleid van bijna 100.000 
respondenten. Deze zijn niet allemaal uniek, want iemand die vandaag partici-
peert in het AGO kan weliswaar de komende twee jaar niet meer deelnemen, 
maar daarna weer wel. 

100.000 respondenten verder hebben veel geheimen van de arbeidsmarkt zich 
middels het AGO geopenbaard. Dat is echter slechts het topje van de ijsberg. 
Veel (regionale) geheimen van de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld nog niet 
onderzocht. Maar ook: voor wie is Teletekst belangrijk om zich te oriënteren 
op een baan of hoe kun je écht de mobiliteit tussen verschillende sectoren 
beïnvloeden? Veel vragen zijn nog niet gesteld en nog meer zijn er nog niet 
beantwoord. Maar één ding is zeker: als AGO het niet weet, vergeet het dan 
maar! (vrij naar Correct Consumer electronics). Het mooie van het AGO is dat 
die prangende vraag een maand later al onderzocht kan zijn. Zo blijft het AGO 
een onderzoek met een verhaal en met steeds weer nieuwe hoofdstukken.

4.1

De onafhankelijkheid van een onderzoek kan altijd getoetst worden door 
te kijken wie voor het onderzoek betaalt en wat het belang van deze partij 
is. een onafhankelijk onderzoeksbureau staat niet per definitie gelijk aan 
onafhankelijk onderzoek. 
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respondentvriendelijk
In het AGO staan de werknemers centraal. Bij het afnemen van het daadwer-
kelijke onderzoek, staan dus ook de respondenten centraal. De vragenlijst is 
opgezet met respondentvriendelijkheid als uitgangspunt. Dat betekent: 

• Geen overbodige, saaie en vervelende vragen;
• een aantrekkelijk vormgegeven vragenlijst;
• een relatief korte vragenlijst - gemiddelde duur: 16 minuten; 
• een duidelijke uitleg over het doel van het onderzoek;
• leuk en nuttig om aan mee te doen. 

Bij de opmerkingen van de respondenten die het AGO invullen, lezen we met 
grote regelmaat terug dat men de vragenlijst interessant en leuk vindt om in te 
vullen. Sterker nog, honderden respondenten hebben aangegeven dat zij door 
het invullen van de vragenlijst opnieuw zijn gaan nadenken over zichzelf in 
relatie tot de arbeidsmarkt. Het AGO beweegt dus ook respondenten.

Betrouwbaarheid van respondenten
Verder wordt de betrouwbaarheid geborgd door het uitgangspunt van respon-
dentvriendelijkheid (zie verderop in deze paragraaf), schoning van de data met 
behulp van betrouwbaarheidsindicatoren - ontwikkeld door ISIZ - responden-
ten die maximaal één keer per twee jaar kunnen meedoen en door gebruik te 
maken van gerenommeerde panels als Multiscope en Panelclix.

Betrouwbaarheid van onderzoek
De toets van de markt, met name de behaalde resultaten door werkgevers 
op basis van het AGO, zijn het grootste bewijs van betrouwbaarheid. Voor 
werkgevers, uitgevers, arbeidsmarktbemiddelaars, (rijks)overheid, CWI, ar-
beidsmarktcommunicatiebureaus en vele andere gebruikers van het AGO is de 
betrouwbaarheid een vanzelfsprekendheid die keer op keer wordt onderstreept.

Actueel
Continu onderzoek
Het succes van arbeidsmarktcommunicatie wordt veelal bepaald door de 
details. Inspelen op de veranderingen van de arbeidsmarkt is zo’n detail en ac-
tualiteit speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom groeit het AGO elke maand 
met minimaal 1.400 nieuwe personen uit de (potentiële) Nederlands beroeps-
bevolking. Hierdoor is het AGO altijd actueel en kan er over de actueelste data 
altijd analyses worden gemaakt, zoals de maandelijkse ranking van de Meest 
Favoriete Werkgevers.

Veranderende vragenlijst
Per maand worden vragen meegenomen die in de actualiteit of juist bij speci-
fieke werkgevers spelen. Hierdoor worden actuele thema’s en arbeidsmarkt-
vraagstukken onderzocht. Verder vindt minimaal eenmaal per jaar een grondige 
analyse van de vragenlijst en antwoordcategorieën plaats, samen met de in-
tensieve gebruikers van het AGO. Hierdoor wordt, zonder (teveel) trendbreuk, 
de vragenlijst aangepast op de vragen en antwoorden van deze tijd. Het AGO 
blijft dus in al haar facetten actueel.

Afbeelding 9 fraai vormgegeven vragenlijsten vergroten de betrouw-
 baarheid en maken het leuk om in te vullen
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zich in deze categorie. Middels de weging worden deze doelgroepen repre-
sentatief binnen de (potentiële) beroepsbevolking gemaakt. Maar door hun 
absolute grootte kunnen in de belangrijkste groepen de meest gedetailleerde 
analyses worden gemaakt.

toegankelijk
Middels Wervingswereld.nl (wervingsadviezen middels een online tool) en 
AGO DataDynamic (de totale dataset) is AGO voor iedereen toegankelijk. 
Maar ook door rapportages, tabellenboeken en één-op-één analyses is het 
AGO voor iedereen beschikbaar en toegankelijk. 

De maandelijks geactualiseerde dataset wordt in de praktijk elk kwartaal om-
gezet in een nieuwe release. Datasets van twee jaar voorschrijdend zijn dan in 
Wervingswereld.nl en AGO DataDynamic beschikbaar. 
 
 
 
 

 een eigen onderzoek met een 
 eigen filosofie

Het AGO begrijpen
Wanneer u met het AGO gaat werken, is het belangrijkste dat u het AGO ‘be-
grijpt’. Het AGO begrijpen betekent niet dat u de technische verantwoording 
uit uw hoofd kent of alle vragen en antwoordcategorieën kunt opdreunen. 
Het AGO begrijpen betekent dat u begrijpt hoe arbeidsmarktcommunicatie in 
elkaar zit en hoe onderzoek u daarbij verder kan helpen.  

1. u krijgt wat u vraagt
Hoe scherper u een doelgroep definieert, des te beter krijgt u inzicht in haar 
beroepsbelevingswereld en haar media- en oriëntatiegedrag. Als u een doel-
groep ruim definieert (lees: de arbeidsmarkt groter maakt) gaat uw effectiviteit 
substantieel achteruit. 

representatief
Gewogen
Op basis van het door CBS aangeleverde gecorrigeerde gegevens op de 
definitie van de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking wordt het AGO 
maandelijks gewogen. Dit wordt gedaan op de volgende vier dimensies:
 

• Wel of niet schoolgaand/studerend
• Geslacht
• leeftijd
• Opleidingsniveau (huidig of voltooid)

Offline-online
Tot 2006 is in het AGO altijd gecorrigeerd (omdat het een CAWI* onderzoek 
is) middels telefonisch onderzoek voor de groep die geen toegang had tot de 
digitale arbeidsmarkt (lees: toegang tot internet). In 2006 en 2007 is dit afge-
bouwd en vanaf 2008 is er geen correctie meer. De groep die geen toegang 
heeft tot de digitale arbeidsmarkt is zo klein dat correctie op deze groep de 
betrouwbaarheid van het gehele onderzoek zou aantasten.
 
Representatiefst op functieniveau 
Door de grootte van het AGO onderzoek en de uitgebreide weging, is het 
AGO het representatiefste onderzoek op functieniveau in Nederland. Ondanks 
dat er niet wordt gewogen op functieniveau is bewezen dat het AGO de beste 
benadering is van de feitelijke (potentiële) grootte van een doelgroep (projec-
tiecijfer).

Groot
Door minimaal 16.000 personen per jaar te ondervragen is het AGO veruit het 
grootste arbeidsmarktonderzoek van Nederland. Deze omvang is ook wenselijk 
omdat het AGO gedetailleerd op doelgroepniveau uitspraken wil doen over 
mediagedrag en beweegmotieven.

Gestratificeerde steekproef
Vanwege de vraag op de arbeidsmarkt worden de MBO+ doelgroepen tot 40 
jaar overvraagd in het AGO. Het grootste gedeelte van de steekproef bevindt 

4.2

*CAWI: Computer Assited Web Interviewing
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1. Zit er voldoende steekproef in het AGO om de doelgroep te maken? Als 
 ondergrens kunt u hierbij een steekproef van 50 personen aanhouden. 
 Als er minder dan 50 personen voldoen aan de door u gestelde eisen dan 
 wordt het lastig (minder dan 0,1% van de steekproef).
2. Als de doelgroep minder actief is op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat 
 ze minder op zoek is naar een nieuwe baan en dus lastiger in beweging te 
 brengen is. Wanneer de mate van activiteit significant lager is dan het 
 Nederlands gemiddelde, neemt de haalbaarheid ook sterk af en vice versa.
3. Afhankelijk van de grootte van de visvijver (het projectiecijfer) neemt de  
 haalbaarheid toe of af. Hoe kleiner de vijver des te lastiger de wervings- 
 doelstelling haalbaar is.
 
tip 2: Het maken van een haalbaarheidsanalyse is essentieel om te bepalen 
welke wervingsstrategie van bereiken en bewegen u gaat inzetten.
 

3. De doelgroep bereiken
Op basis van de haalbaarheidsanalyse kunt u goed inschatten of u zich alleen 
hoeft te richten op de actieve baanzoekers en het ‘low hanging fruit’ ofdat u 
zich moet richten op het bereiken van de totale doelgroep.

In het AGO is een onderscheid gemaakt tussen het normale mediagedrag, het 
oriëntatiegedrag en de hobby’s en interesses van de doelgroep. Alle informatie 
om de actieve en latente baanzoeker te bereiken is dus aanwezig. Of het nu 
gaat om Stepstone, referralprogrammas, wijnproeverijen, de Gouden Gids, het 
winkelcentrum, De Pers, het werving- & selectiebureau of het adverteren in het 
Feyenoord stadion. Belangrijk is om de juiste middelen en kanalen op het juiste 
moment in te zetten onder de juiste doelgroep. Door het vinden en bereiken 
van de doelgroep bent u er bijna.
 
tip 3: Denk altijd aan uw low hanging fruit, daarna pas aan alle andere 
facetten van de media- en middelenmix

De juiste criteria gebruiken in het opbouwen van uw doelgroep is daarom es-
sentieel, maar tegelijkertijd ook heel lastig. Wat voor één doelgroep belangrijk 
is, is voor een andere doelgroepselectie weer veel minder van belang. Wat 
voor één werkgever een randvoorwaarde is, is voor een andere werkgever een 
breekpunt. 

Grofweg kunnen we de onderstaande onderverdeling maken in importantie 
van de verschillende selectiecriteria:

Harde eisen

• Opleidingsniveau
• Werkervaring
• Functie 
‘Harde’ wensen
• Studierichting (primair bij de werving van starters)
• Branche(voorkeur)
• Voorkeur voor type dienstverband (flexibel, ploegen, fulltime etc.)
‘Zachte’ wensen
• Regio
• etniciteit
• Geslacht
• Competenties
• Vaardigheden

tip 1: Definieer de doelgroep altijd scherp en gedetailleerd op de 
belangrijkste selectiecriteria
 

2. Wat is haalbaar en realistisch?
Met een haalbaarheidsanalyse uit het AGO krijgt u verschillende signalen of 
een doelgroep lastig of minder lastig te werven is. De volgende signalen zijn 
daarin interessant:
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4. De doelgroep bewegen
Na het bereiken komt het bewegen. Bewegen in alle dimensies die er zijn. 
Mensen ertoe bewegen de tekst te lezen, mensen ertoe bewegen naar de site 
te gaan, mensen ertoe bewegen gegevens achter te laten en de juiste mensen 
ertoe te bewegen om te solliciteren. Het AGO heeft alle informatie om de 
beweegmotieven van de gezochte doelgroep te achterhalen. Met behulp van 
pullfactoren, staakfactoren, arbeidsvoorwaarden en arbeidsdoelen kunt u ach-
terhalen wat een doelgroep belangrijk, belangrijker en het belangrijkst vindt. 
Als u dat weet en daarop inspeelt, kunt u uw doelgroep in beweging brengen.
 
tip 4: met de juiste boodschap en attentiewaarde kan een doelgroep in 
beweging worden gebracht. Die beweging stopt pas bij het solliciteren. 

 
 

 
 

 Overige technische gegevens

Is er iets af te dingen op het AGO? Vast en zeker! er is namelijk op elk onder-
zoek iets af te dingen. Het AGO geeft antwoord op veel vragen, maar roept te-
gelijkertijd nieuwe vragen op waar nog geen antwoord op is gevonden. echter, 
die vragen bevinden zich vaak in de marges van wervingssucces. De basis van 
dat wervingssucces ligt in de brede basis van het AGO. 

De laatste technische feiten:
• Het AGO is een CAWI (via internet) onderzoek; 
• Sinds 2007 wordt primair het panel van Multiscope gebruikt om 
 de respondenten te werven;
• ISIZ programmeert maandelijks de vragenlijst;
• Weging gebeurt op basis van aangeleverde cijfers van het CBS.

4.3

Alle informatie voor alle stappen (1 t/m 4) staat in het AGO. Als u weet in 
welke stap u bent, weet u wat u nodig heeft uit AGO.

“Uit het AGO blijkt dat 
gratis kranten steeds 

belangrijker worden in het 
oriëntatieproces van werkzoe-
kenden. Het AGO beweegt mij 

om op dit onderwerp af te 
studeren.”

NITAYA DRAAISMA



Intelligence Group
kennis van de arbeidsmarkt

110 de wereld van het AGO 111de wereld van het AGO

‘Ons kantoor’
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