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Vacatures per kwartaal Werkzame beroepsbevolking

DE ARBEIDSMARKT IN 2015
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Een bezoeker...Top 3 zoekwoorden werkzoekenden
 1 Sales
 2 Zorg
 3 Administratie

Top 3 provincies met meeste vacatureplaatsingen
 1 Noord-Holland
 2 Zuid-Holland 
 3 Noord-Brabant
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DE START VAN EEN 
SUCCESVOL 2016
Het Monster Year Report, misschien bent u er al bekend mee. Dit is  
inmiddels de zesde keer dat wij u dit rapport aanbieden. Een rapport  
waarin we terugblikken op de arbeidsmarkt van het jaar ervoor en vooral 
vooruitkijken naar de trends van het komende jaar.  Deze keer publiceren 
we het rapport echter  voor het eerst in meerdere landen en hebben we  
ook meer buiten de Nederlandse grenzen gekeken. Hoe gaat het bij ons,  
in vergelijking met de buren? Lopen de trends gelijk? En wat hebben  
internationale én Nederlandse experts daarover te zeggen?  

VOORWOORD

Afgelopen jaar kwamen de media met vooral positieve 
geluiden over de arbeidsmarkt. Monsterboard zag 
een duidelijke groei in vacatures over nagenoeg 
alle categorieen en het CBS noteerde ook positieve 
cijfers. Zij zagen het aantal banen in Nederland al 
zes kwartalen op rij groeien. Kanttekening is dat er 
in de jaren ervoor bijna net zoveel banen verloren 
gingen, maar de weg omhoog lijkt in elk geval wel 
weer gevonden.

Dat betekent dat de War for Talent in de schaarse 
sectoren alleen nog maar in hevigheid zal toenemen. 
Hoe u daarbij te wapenen, legt recruitmentspecialist 
Britt van Cappelleveen uit in één van de zes interviews 
in dit rapport. Zij vertelt welke vijf recruitmentstrategieën 
zij dit jaar met Yacht in gaat zetten om het schaarse 
talent te vinden. 
Wat ook toeneemt zijn berichten over Millennials 
op de werkvloer, een doelgroep die ook voor ons 
erg belangrijk is. Want deze generatie bestormt 
de arbeidsmarkt, maar wijkt soms in wensen en 
waarden af van wat werkgevers tot nu toe gewend 
zijn. De Duitse Generatie Y-expert Dr. Steffi Burkhart 
leert ons wat deze jongere werknemers belangrijk 
vinden in hun werkende leven en hoe we ze het beste 
kunnen bereiken en verleiden. 

Ondertussen hebben wij natuurlijk ook niet stil gezeten! 
We laten graag zien wat we het afgelopen jaar hebben 
gedaan om de zoektocht naar personeel voor de 
bedrijven in Nederland (en daarbuiten) nog  eenvoudiger 
en succesvoller te maken. Zo begonnen we in het 
voorjaar van 2015 met de uitrol van Social Job Ads, 

waarmee werkgevers heel eenvoudig hun vacatures 
bij de juiste doelgroep onder de aandacht kunnen 
brengen middels social media. En we zijn gestart 
met het uitbreiden van het aantal vacatures op 
Monsterboard, zodat we de bezoekers van onze 
site een zo volledig mogelijk overzicht geven van 
alle voor hen relevante beschikbare vacatures. 
Op deze manier vergroten wij het bereik en de 
gebruiksfrequentie van onze site en zorgen wij 
ervoor dat klanten toegang krijgen tot een grotere 
kandidatenpool. Tot slot hebben we aan de hand van 
een uitgebreide user experience-studie onze site  
nog beter op de wensen van de werkzoekenden  
laten aansluiten.

Met deze verbeteringen in 2015 hebben wij een 
mooie basis gelegd voor dit jaar. Zodat wij 
u nog beter van dienst kunnen zijn in uw 
zoektocht naar het juiste talent. Uiteraard 
leunen we niet achterover en blijven we ons 
verder ontwikkelen. We staan dan ook altijd 
open voor uw feedback. Over de inhoud 
van dit rapport of over andere recruitment-
vraagstukken die in uw bedrijf spelen. 
Mijn digitale deur staat altijd voor u open.

Ik hoor graag van u en wens u veel 
succes in 2016!

Gian Zandoná

gianvittorio.zandona@monsterboard.nl
@gianvittorio

mailto:gianvittorio.zandona@monsterboard.nl
https://twitter.com/gianvittorio


DE EUROPESE 
ARBEIDSMARKT
Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn in Europa 
belangrijke landen voor Monster. Hoe ontwikkelde de arbeidsmarkt zich in 
2015 in deze landen en hoe verhield zich dat tot de ontwikkelingen in 2014?

Meer vacatures in 2015
Het gemiddelde aantal vacatures per kwartaal was volgens 
Eurostat in de meeste Europese landen hoger in van 2015 
dan in 2014. De groei Frankrijk is aanzienlijk kleiner dan in 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is het 
aantal vacatures licht gedaald. 

Sterke groei in Nederland
In Nederland is het gemiddelde aantal openstaande 
vacatures gestegen van 109.000 per kwartaal in 2014 naar 
bijna 132.000 per kwartaal in 2015. Een toename van maar 
liefst 20%. 

DE EUROPESE ARBEIDSMARKT
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DE ARBEIDSMARKT 
IN NEDERLAND
Hoe ontwikkelde de arbeidsmarkt zich in 2015 en wat zijn de  
verwachtingen voor het komende jaar? Zowel de verwachtingen  
van werkgevers als de harde data laten een positieve trend zien.   

DE ARBEIDSMARKT IN NEDERLAND
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Arbeidsmarkt steeds dynamischer
Het aantal openstaande vacatures aan het einde van een 
kwartaal is het resultaat van de nieuwe en de vervulde 
vacatures in dat kwartaal. Dit wordt ook wel dynamiek op 
de arbeidsmarkt genoemd. Hoe groter het aantal nieuwe en 
vervulde vacatures, hoe dynamischer de arbeidsmarkt is. 
In vergelijking met 2014 groeide zowel het aantal 
openstaande, nieuwe én vervulde vacatures in 2015. 

Aantal uitzenduren neemt toe
Het aantal uitzenduren wordt gezien als een indicator voor 
groei van de economie en de arbeidsmarkt. Sinds 2013 is 
het aantal uitzenduren per kwartaal steeds gegroeid. In het 
eerste kwartaal van 2015 was de groei ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal in 2014 7%. Het tweede kwartaal liet een 
groei zien van 9% ten opzichte van het jaar ervoor. 
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Ondernemers verwachten meer vacatures
De CBS ‘vacature indicator’ meet de mate waarin 
ondernemers groei of krimp van het aantal vacatures 
verwachten in hun branche. Een positieve indicator houdt 
in dat ondernemers meer vacatures verwachten, en een 
negatieve minder. 

Sinds het begin van 2015 is de indicator positief geweest 
voor alle branches. In het bijzonder geven de ondernemers 
in de bouw en de industrie aan dat zij meer vacatures 
verwachten. 

Verdere afname van de werkloosheid
De totale beroepsbevolking in Nederland is afgenomen van 
8.924.000 in januari tot 8.898.000 in december 2015. Het
werkloosheidspercentage is gedaald van 7,6% in januari tot 
6,4% in december 2015, zo meldt het CBS.  
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WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE PER LEEFTIJDSCATEGORIE

Grootste daling werkloosheid in 2015 onder groep 
25- tot 45-jarigen 
In december 2015 was 6,8% van de totale beroepsbevolking 
werkloos. In december 2014 was het percentage 7,2%. De 
daling was het grootst onder de groep 25- tot 45-jarigen. In 
januari 2015 was 6,1% van deze leeftijdscategorie werkloos. 
Dit percentage daalde naar 5,1% in december.   

De minste daling was zichtbaar in de leeftijdsgroep 45+; 
hier ging het van 6,7% naar 6,4% in 2015. Onder de groep 
15- tot 25-jarigen was een relatief grote daling te zien in het 
eerste kwartaal van 2015 (van 11,7% naar 10,8% in maart, 
het laagste werkloosheidspercentage sinds vier jaar). In 
december 2015 was dit cijfer weer iets gestegen naar 11,2%.
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INTERVIEW: JONATHAN CAMPBELL

Drie jaar geleden vroegen wij Campbell welke recruitment 
strategieën en tactieken recruiters in 2020 toepassen. Hij 
antwoordde toen dat er een verschuiving zou komen van het 
plaatsen van vacatures naar contentmarketing; een proces 
dat te vergelijken zou zijn met wat marketeers eerder in 
andere branches hadden ervaren. Volgens Campbell zouden 
recruiters meer relevante content op hun websites plaatsen 
om kandidaten aan te trekken en minder vaak kandidaten 
‘lastigvallen’ met advertenties. In een opvolgend gesprek 
begin 2016 vroegen wij Campbell in hoeverre zijn visie op 
recruitment is veranderd.

Worden recruiters content marketeers? 
Ik geloof dat we al een stuk verder zijn dan dat. Veel 
grote multinationals gebruiken nu al content in hun 
recruitmentstrategie. En hoewel het traditionele plaatsen 
van vacatures nog steeds goed werkt, zijn we daarnaast 
veel innovatiever geworden door te leren van succesvolle 
marketingtechnieken, waaronder leadgeneratie en ‘nurturing’. 

Leadnurturing in recruitment? Kun je dat uitleggen?
Stel je voor dat iemand je bedrijfswebsite bezoekt, maar hij 

onderneemt geen verdere actie. Hij bekijkt de vacatures op 
je site, maar solliciteert niet. Om deze en andere mogelijke 
kandidaten niet mis te lopen, moet je iets doen waarmee je 
de interactie met hen zodanig vergroot, dat er uiteindelijk 
meer sollicitaties binnenkomen via je website.  

‘EEN RECRUITER MOET GAAN  
DENKEN ALS EEN MARKETEER’

Dit doe je door deze leads op te volgen. Dat houdt in 
dat je met deze mogelijke kandidaten artikelen, video’s, 
apps of tools deelt, waardoor ze hun naam invullen, of 
hun e-mailadres of andere informatie achterlaten. Het 
is belangrijk om informatie over trends of data te delen, 
waardoor een kandidaat je website steeds weer blijft 
bezoeken. Tijdens zo’n opvolgproces kunnen recruiters  
ook extra informatie mailen, zodat ze als werkgever  
top-of-mind blijven. 

Als je vacatures plaatst op het juiste kanaal en zo de juiste 
kandidaten bereikt, kun je daarna met ze in contact blijven. 

MARKETINGTIPS DIE 
BETERE MAAR OOK 
MEER KANDIDATEN 
OPLEVEREN  
Jonathan Campbell is oprichter van Social Talent, een toonaangevende 
aanbieder van online en social media trainingen voor recruiters en 
arbeidsbemiddelaars. Meer dan 10.000 recruiters van bedrijven zoals 
Microsoft, Intel, Oracle, Alexander al Mann Solutions, GSK, Randstad, 
Manpower en Sodexo, hebben het Black Belt in Online Recruitment 
programma van Social Talent doorlopen. Met klanten die hun  
resultaten met wel meer dan 30 procent zagen groeien, is Campbell 
een veelgevraagd spreker op evenementen over uiteenlopende  
recruitment-onderwerpen en trends.  



En wanneer de tijd rijp is en ze de gelegenheid hebben, zullen 
de kandidaten solliciteren. Door te ‘nurturen’ vergroot je de 
kans dat je de juiste kandidaten met de juiste vaardigheden 
aantrekt, aanzienlijk. Ik raad recruiters dan ook ten zeerste 
aan om te kijken naar conversiecijfers, net zoals marketeers 
dat doen. Om bij te houden welke content het beste presteert, 
maar ook welke eigenschappen van kandidaten uiteindelijk 
het beste resultaat leveren.  

De rol van de recruiter is veranderd. Hoe precies? 
Tegenwoordig is er veel meer onderscheid in recruitment-
rollen. Net zoals in marketing zijn er analisten, tekstschrijvers, 
user experience experts en sourcing specialisten die de beste 
kandidaten weten te vinden. Het recruitment-team moet naar 
dat hele plaatje kijken om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde 
doel voor ogen heeft. 

Laatst werd mij gevraagd om een bedrijf te helpen; ze wilden 
meer traffic genereren naar hun vacatures via social media. 
Toen bekeek ik hun data. Hun online vacatures resulteerden 
in 4.000 views. Het probleem zat hem niet in de traffic, maar 
in het gebrek aan conversie.

Als ze alleen maar naar hun data hadden gekeken, naar hun 
analyses, dan hadden ze wel ingezien, dat de uitdaging  
voor hen niet lag in hun social media traffic, maar in de 
conversieratio. Een volgende stap is dan om data te 
gebruiken om vast te stellen welke factoren ervoor zorgen 
dat de beste kandidaten solliciteren naar de functie.

‘WE MOETEN KIJKEN NAAR DE  
JUISTE INFORMATIE OM DE JUISTE  

VRAGEN TE KUNNEN STELLEN’ 

Kan een ‘killer job ad’ ervoor zorgen dat alleen top 
kandidaten solliciteren naar een functie? 
Als je een killer job ad schrijft, zorg je er niet alleen voor dat 
je meer sollicitaties krijgt, maar je verzekert je er ook van 
dat de beste kandidaten reageren op jouw vacatures. Killer 
job ads werken beter dan ooit! In het bijzonder wanneer je 
de vacature schrijft in een dienstverlenende stijl, kun je de 
kwaliteit van de kandidaten aanzienlijk verhogen. Hiermee 
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‘HET WORDT TIJD 
VOOR EEN MEER 
DATAGEDREVEN 

AANPAK’

INTERVIEW: JONATHAN CAMPBELL
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INTERVIEW: JONATHAN CAMPBELL

bedoel ik: voorkom woorden zoals ‘ik’, ‘wij’, ‘onze’, maar 
gebruik in plaats daarvan ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’.
Je moet het zien als een compleet pakket. Het is belangrijk 
om zowel goed presterende vacatures te schrijven als 
relevante content te maken om leads goed te kunnen 
‘nurturen’.

Drie jaar geleden had je het over de opkomst van mobiel. Is 
dit veranderd? 
Jazeker, je hoort nu vaak de term ‘mobile first’. Veel bedrijven, 
waaronder Monster en Facebook hebben hun aandacht 
verschoven naar mobiele apparaten als belangrijkste 
uitgangspunt. ‘Mobile’ is meer dan alleen maar een vacature 
op een mobiele telefoon. Mobiele technologie stelt bedrijven 
bijvoorbeeld in staat om kandidaten, via ‘geo-targeting’, 
vacatures in de regio te laten zien. Het is nu makkelijk 
een cv of een online profiel te uploaden. Of video’s of 
tekstbestanden mee te sturen. ‘Mobile’ zorgt ervoor dat 
recruiters nieuwe tools tot hun beschikking hebben.  
En natuurlijk is het een perfecte manier om jonge 
sollicitanten te bereiken.

Wat is de huidige staat van recruitment? Ontwikkelen 
bedrijven zich sneller of langzamer dan je had verwacht? 
Ik heb de afgelopen jaren de mogelijkheid gehad om met 
grotere, meer gesettelde bedrijven te werken. Zij doen er 
doorgaans langer over om beslissingen te nemen, wat kan 

betekenen dat ze achter raken op het gebied van technologie 
en daardoor op den duur de goede kandidaten mislopen. 
Kleine bedrijven zijn vaak slagvaardiger en hebben geen 
groot marketingbudget nodig om krachtige vacatures te 
schrijven en relevante content te creëren. 

Welke onderwerpen zouden voor 2016 op de agenda van 
iedere recruiter moeten staan? 
De belangrijkste onderwerpen die echt groot gaan worden, 
zijn voornamelijk gedreven door technologie:
•  Conversieplatformen die samenwerken. Zoals 

bijvoorbeeld Monster, die samenwerkt met Twitter en 
Facebook. En ook LinkedIn Recruiter. Naast het feit dat 
het een hele volledige pool is met passieve en actieve 
kandidaten, stelt het recruitment-teams ook in staat 
rapportages uit te draaien en analyses te delen.

•  Bestaande tools opnieuw gebruiken. Zoals bijvoorbeeld 
Instagram inzetten voor recruitment. 

•  Verschuiving van werkgever branding naar werknemer 
branding. Durf medewerkers te zeggen dat je om ze geeft. 
Het draait ten slotte niet alleen maar om technologie. 

•  Directe 1-op-1 communicatie met kandidaten. ‘Private 
messaging’ via bijvoorbeeld WhatsApp en andere diensten. 

‘TOP VACATURES EN TOP CONTENT  
ZORGEN VOOR TOPKANDIDATEN’

Hoe kunnen recruiters deze trends omzetten in actie? 
Iedere recruiter kan daar direct mee beginnen. Je kunt een 
foto maken met je telefoon en die uploaden op Instagram. 
Zo kun je carrièremogelijkheden op een inspirerende manier 
delen. En bij de verschuiving naar employee branding, 
kun je je nieuwe medewerkers laten helpen. Laat hen voor 
je spreken. En je zou een A/B test kunnen loslaten op je 
vacatures, om te zien welke versie het beste converteert.  
Je hoeft niet te investeren in meer technologie, je kunt 
gewoon de bestaande tools gebruiken. 

Wat is je belangrijkste tip voor recruiters om de beste 
mensen aan te trekken in 2016?
Ik heb er twee. Allereerst, als je start met het creëren van 
content, stop dan niet met het inzetten van vacatures. Zorg 
er juist voor dat je betere gaat schrijven. Ten tweede, leer 
jezelf aan om als marketeer te werken en wees eerlijk. Deze 
business is gebaseerd op relaties. Recruiters moeten ook 
vindingrijk zijn en hun inspiratie opdoen op onverwachte 
plekken. Lees dus niet alleen maar recruitment-artikelen, 
maar lees ook eens een marketingtijdschrift of -boek. Zoals 
de boeken van Seth Godin of andere marketingexperts.  

‘WEES JEZELF’

Onthoud dat mensen het leuk vinden om met andere mensen 
te praten. Dus wees jezelf. Blijf professioneel, maar vind altijd 
de menselijke connectie. Als mensen dat doen laten ze zich 
zien zoals ze echt zijn. En zo onderscheid je jezelf in het 
recruitmentvak. 



13

VACATUREONTWIKKELINGEN MONSTERBOARD

VACATUREONTWIKKELINGEN 
MONSTERBOARD
In 2015 zette het herstel op de arbeidsmarkt verder door. Hoe vertaalde die 
groei zich naar de cijfers van Monsterboard? Steeg het aantal vacatures 
hier ook? En waar was die groei precies te zien? Welke sectoren deden het 
goed? En waar kwamen de bezoekers vandaan?

BEZOEKERS

Bron: Monster data

Website bezoekers (gemiddeld per maand)

1.525.429

Unieke bezoekers  

Bezoeken 

924.224

Meer dan 1,5 miljoen bezoeken per maand
In 2015 werd Monsterboard.nl gemiddeld door 924.000 
unieke bezoekers per maand bezocht. Deze bezoekers 
brachten samen ruim 1,5 miljoen bezoeken aan Monsterboard 
wat neerkomt op 1,65 bezoeken per bezoeker. 

Bezoeken (per maand)*
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Bron: Monster data

Pieken in maart en september
Bezoeken op Monsterboard kennen een seizoensverloop. 
Zo laten de maanden maart, september en december  het 
hoogste aantal bezoekers zien. De piek in september was 
deels het resultaat van onze ‘Word ook een Monster’ radio en 
online campagne. 

BEZOEKEN PER APPARAAT (MOBIEL VS. DESKTOP)

Desktop (overig) 
Tijd op pagina 5,71
Pagina’s per bezoek 4
Sollicitaties per bezoek 12%feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

2015

Bron: Monster data

64
70

30
36

%

Bezoeken per apparaat

2014
Mobiel
Tijd op pagina 5,00
Pagina’s per bezoek 3
Sollicitaties per bezoek 3%

36% van de bezoekers via mobiele apparaten
De ontwikkeling van mobiel is gestaag. In 2015 kwam 36% 
van de bezoekers op Monsterboard binnen via een mobiel 
apparaat (smartphone of tablet). In 2014 was dit 30% en in 
2013 nog maar 25%.

Bezoekers via mobiel brengen minder tijd door op de website 
en bekijken minder pagina’s per bezoek dan bezoekers via  
de desktop. 

ZOEKOPDRACHTEN EN BEKEKEN VACATURES 

Bron: Monster data

Bekeken vacatures en zoekopdrachten

3.453.995

Vacatures bekeken

Zoekopdrachten 

4.767.291

3,5 miljoen zoekopdrachten per maand
In 2015 werden per maand gemiddeld 3,5 miljoen 
zoekopdrachten uitgevoerd op de Monsterboard website. 
Het gemiddeld aantal bekeken vacatures per maand was 
meer dan 4,5 miljoen.  

* Door een registratiefout in de data zijn er geen gegevens beschikbaar voor de maand januari.
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BEZOEKERSPROFIELEN

Student 

Starters

Ervaren (Niet-Manager)

Manager

Directie / Bestuur 

2014  2015 

Bron: Monster data

Zoekopdrachten per functieniveau

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 (%)

Meer zoekopdrachten van ervaren kandidaten
Starters en kandidaten met enkele jaren werkervaring 
(millennials) blijven de belangrijkste gebruikers. Verder valt 
op dat het percentage ervaren professionals sterk gegroeid 
is in 2015. 

2014  2015 

Bron: Monster data

Top 10 zoekopdrachten per categorie

Technisch

Verkoop / Retail / 
Business development

Financieel

IT / Software ontwikkeling

Administratief

Accounting / Auditing

Human resources

Medisch / Gezondheid

Marketing / Product

Logistiek / Transport

 
25 20 15 10 5 0 (%)

Functies in de Techniek, Sales, Finance en IT meest populair
Zoekopdrachten in de Techniek, Verkoop/Retail/Business 
development, Finance en IT/Software ontwikkeling voeren de 
boventoon op Monsterboard. In het bijzonder de 
zoekopdrachten naar technische functies namen in 2015 flink 
toe. Het aantal zoekopdrachten naar banen in Accounting/
Financieel/Insurance nam in 2015 af ten opzichte van 2014.   

 

NIEUWE CV’S*
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Bron: Monster data

23.500 nieuwe cv’s per maand
In 2015 stonden er gemiddeld 775.000 actieve cv’s in 
de database van Monsterboard. Per maand werden er 
gemiddeld 23.593 nieuwe cv’s geüpload. 

In september liep de ‘Word ook een Monster’-campagne, 
waarbij we zowel op radio als online zichtbaar waren. Mede 
hierdoor was er in september een sterke toename in cv’s.

NIEUWE CV’S PER BRANCHE

 

feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Bron: Monster data

Top 5 branches

             Gezondheid
          Zakelijke dienstverlening

Financiële dienstverlening
 Technische dienstverlening
    Computer / IT dienstverlening

1

2

3

4

5

Als ze hun cv uploaden in de cv-database van Monsterboard 
kunnen kandidaten meerdere branches selecteren. De branches 
die het meest werden geselecteerd waren: Financiële 
dienstverlening, Zorg, Engineering Services, Zakelijke 
dienstverlening en Computer/IT-dienstverlening. In 
verhouding tot 2014 werden er relatief meer cv’s geüpload 
in de branches Financiële dienstverlening en Computer/IT-
dienstverlening. 

* Door een registratiefout in de data zijn er geen gegevens beschikbaar voor de maand januari.
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TOP 10 ZOEKWOORDEN WERKZOEKENDEN

 1 Sales 6 Bouw
 2 Zorg 7 HR
 3 Administratie 8 Marketing
 4 Financieel 9 Manager
 5 ICT 10 Techniek

Sales, zorg en administratie meest populaire zoekwoorden
Bezoekers van Monsterboard kunnen zoekwoorden 
invoeren om de juiste baan te vinden. Zoekwoordanalyse 
op Monsterboard verschaft inzicht in de woorden die 
kandidaten gebruiken. De meest populaire zoekwoorden van 
2015 waren Sales, Zorg, Administratie, Financieel en ICT. 

VACATURES PER CATEGORIE  

2014  2015 

Bron: Monster data

Vacatureplaatsing per categorie

IT / Software ontwikkeling

Verkoop / Retail / 
Business development

Techniek

Accounting / Financieel

Logistiek / Transport

Overig

Administratief

Klantenservice

Marketing / Product

Business / 
Strategisch management

25 20 15 10 5 0 (%)

Meeste vacatures in IT, Sales en Engineering
In 2015 werden er in verhouding meer vacatures geplaatst 
in de categorieën Accounting/Financiële dienstverlening, 
Logistiek/Transport en Administratief/Klantenservice. 

IT/Software development, Sales/Retail/Business 
development en Engineering blijven de belangrijkste 
categorieën. 

VACATURES PER BRANCHE

De branches Technische dienstverlening en Computer/IT-
dienstverlening voeren de lijst aan. 

Bron: Monster data

Vacatureplaatsing per branche

Technische dienstverlening
IT dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Computer / software 
Retail
Transport en opslag
Financiële dienstverlening
Uitzendbureaus
Groothandel / Import-export 
Internet dienstverlening

15,3%
13,1%

9,1%
5,8%
4,7%

 3,8%
  2,9%
  2,9%
  2,9%
  2,6%

VACATURES PER ERVARINGSNIVEAU

Bron: Monster data

Vacatureplaatsing per ervaringsniveau

Minder dan 1 jaar
1 tot 2 jaren
2 tot 5 jaren
5 tot 7 jaren
7 tot 10 jaren
10 tot 15 jaren
Meer dan 15 jaren

16,8%
14%

39,3%
25,1%

3,2%
1,6%
0,1%

Werkgevers zijn op Monsterboard het meest op zoek naar 
professionals met twee tot zeven jaar werkervaring. Voor 
slechts 5% van alle vacatures wordt meer dan zeven jaar aan 
werkervaring gevraagd.

MEESTGEVRAAGDE FUNCTIETITELS 

Werkgevers die vacatures plaatsen op Monsterboard zoeken 
het meest naar Software ontwikkelaars, Account managers 
en Software implementatie specialisten en Consultants. 

Bron: Monster data

Meestgevraagde functies

    6 Verkoop buitendienst
          10 Software / Systeem ontwerp
                2 Accountmanagement
           8 Verkoop binnendienst
       4 Retail / Kassaverkopen
   1 Software / Webontwikkeling
                                 7 Elektrotechniek
3 Software advies en implementatie
9 Financiële analyse / Onderzoek / Rapportering
         5 Mechanische techniek



VACATURES PER PROVINCIE

Met betrekking tot openstaande vacatureplaatsingen en 
nieuwe vacatureplaatsingen op Monsterboard voeren de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant de 

lijst aan. In Noord-Holland en in Limburg is het aandeel in het 
totaal aantal vacatures toegenomen ten opzichte van 2014. 
In Zuid-Holland en Utrecht is het aandeel afgenomen. 

BEKEKEN VACATURES PER PROVINCIE
 
Niet alleen op het gebied van beschikbare vacatures zijn 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant de provincies 
die voorop lopen in Nederland. Hetzelfde geldt voor het 
aantal bekeken vacatures. 27% van alle bekeken vacatures 
op Monsterboard in 2015 waren in Noord-Holland, gevolgd 
door 22% in Zuid-Holland en 16% in Noord-Brabant.  

Vacatures per provincie

Openstaande vacatures Nieuwe vacatures2014  2015 

Bron: Monster data

Zuid Holland

Zeeland

Utrecht

Overijssel

Noord Holland

Noord Brabant

Limburg

Groningen

Gelderland

Friesland

Flevoland

Drenthe

30 25 20 15 10 5 0  0 5 10 15 20 25 30%

Bron: Monster Data

Bekeken vacatures per provincie
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1,32%

3,99%
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0,75%
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21,81%
12,49%

26,84% 1,9%

Bron: Monster Data

Bekeken vacatures per provincie
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2,21%

1,32%

3,99%

7,54%

3,78%

0,75%
15,7%

21,81%
12,49%

26,84% 1,9%
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CASE: SCHENKER LOGISITICS NEDERLAND

RECRUITEN IN 
EEN B2B-MARKT 
HOE DOE JE DAT?
Schenker Logistics Nederland is gespecialiseerd in internationaal transport 
en logistieke dienstverlening en heeft circa 3.500 medewerkers verspreid 
over Nederland. Ondanks deze omvang is het bedrijf niet erg bekend bij het 
gewone publiek, omdat de dienstverlening zich voornamelijk richt op het 
bedrijfsleven. Best lastig als je jaarlijks 300 medewerkers moet werven. 
Corporate recruiters Sabrina Boekhout en Femke Meulepas vertellen hoe ze 
dat in 2015 toch gelukt is.

Kunnen jullie kort iets vertellen over jullie dienstverlening? 
Femke: “We houden ons in grote lijnen bezig met transport 
en warehousing. Bij transport gaat het om alle soorten en 
maten: van het vervoeren van kleine dozen tot aan grote 
objecten zoals boten of pijpleidingen via land-, lucht- of 
zeetransport. Deels hebben we voor vervoer over de weg 
onze eigen chauffeurs in dienst, maar we besteden het ook 
uit. Wij regelen dan wel de complete transportplanning en 
afhandeling. Bij onze logistieke dienstverlening kunnen we 
het hele proces voor een bedrijf uit handen nemen en zelfs 
teruggestuurde apparaten repareren.”

Sabrina: “Daarnaast is beurslogistiek een belangrijke tak 
binnen ons bedrijf. We zijn de officiële expediteur voor RAI 
Amsterdam en regelen daarbij alle zaken die nodig zijn 
voor het opzetten van een beurs. Van het totale transport 
van alle materialen naar de stands en het afhandelen van 
de douaneformaliteiten tot en met het demonteren van de 
tramleidingen als er voor de HISWA grote boten vanuit de 
haven naar de RAI moeten worden vervoerd.”

Dat vraagt vast om een flinke diversiteit in de werving van 
jullie personeel.
Sabrina: “Absoluut. Wij zoeken dagelijks naar expediteurs, 
logistieke planners, customerservice medewerkers tot 
logistics engineers en business development managers.”
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Zijn die makkelijk te vinden? 
Femke: “Ongeveer de helft van de sollicitanten voor onze 
vacatures kunnen we vrij goed op de zogeheten traditionele 
manier werven. Dat wil zeggen: via online advertenties 
waar de actief werkzoekenden op reageren. De andere 
helft van onze sollicitanten is een stuk lastiger te vinden 
en zul je echt een op een andere manier moeten zien te 
bereiken en proberen te interesseren om bij ons te komen 
werken. Dan praat je over de logistieke specialisten zoals 
transportplanners, expediteurs, logistics engineers en 
accountmanagers.”

Lukt dat een beetje?
Femke: “Tot nu toe wel. Het afgelopen jaar hebben we ruim 
driehonderd vacatures in kunnen vullen. Maar het was 
regelmatig hard zoeken en vooral creatief blijven denken.”

Sabrina: “Wat het lastig maakt is dat we geen grote 
naamsbekendheid onder het brede publiek hebben, 
omdat we niet rechtstreeks aan consumenten leveren. 
Wij zijn een B2B-bedrijf en werken dus direct voor andere 
bedrijven. Daar is dus ook onze marketing op gericht. 
Hoewel we verantwoordelijk zijn voor heel veel zaken waar 
de consument mee te maken heeft, zien ze onze naam – 
in tegenstelling tot die van sommige andere bedrijven in 
onze branche – te weinig. Dat maakt het wervingsproces 
uitdagend.”

Hoe gaan jullie daarmee om?
Sabrina: “Een van de speerpunten is het inzetten van onze 
huidige medewerkers als ambassadeurs voor ons bedrijf. 
Want wij als recruiters kunnen wel roepen hoe leuk het is om 
bij Schenker Logistics te werken, als we niet in de netwerken 
komen van onze medewerkers en onze managers, dan 
bereiken we die schaarse laag niet. Bovendien is het veel 
overtuigender als de medewerkers het zelf vertellen dan 
dat wij het doen. Ik denk dat we vorig jaar wel zo’n 20-30% 
van de vacatures ingevuld hebben via het netwerk van onze 
medewerkers. Wat ons betreft gaat dat percentage nog 
verder omhoog.”

Femke: “Investeren in onze huidige medewerkers is dus 
minstens zo belangrijk als investeren in nieuw personeel. 
Als je huidige medewerkers niet tevreden zijn, kunnen ze ook 
geen goede ambassadeurs worden. Daarbij wil Schenker 
een topwerkgever zijn voor zijn medewerkers en daarmee 
talenten behouden. Wij willen onze medewerkers blijven 
binden en boeien. En zoveel mogelijk laten doorgroeien.  
Zo’n 20% van de vacatures vullen we op die manier intern in. 
Talent management is voor ons dus ook een belangrijke pijler.”

Hoe werven jullie de overige medewerkers?
Femke: “Door actief logistieke events te bezoeken, 
vakbeurzen langs te gaan en gastcolleges te geven 
op onderwijsinstellingen. Echt zoveel mogelijk naar 
de doelgroep toe en vertellen wie we zijn. We bouwen 
hierdoor mede aan een talentenpool om potentieel nieuwe 
medewerkers aan ons te binden. En om de jonge doelgroep 
te bereiken, hebben we bijvoorbeeld een virtuele game laten 
ontwikkelen waarin je een heftruck kunt besturen. Die doet 
het op beurzen altijd erg goed.”

Sabrina: “Een andere manier om aan nieuw startend talent 
te komen is door ze zelf op te leiden. We hebben daarom 
het mbo-leertraject ‘Oase’ opgezet in samenwerking met 
het Scheepvaart- en Transportcollege. Een combinatie van 
werken en leren in de logistiek.” 

Waarom is dat zo belangrijk? Waarom werven jullie ze niet 
gewoon als ze klaar zijn met hun opleiding?
Sabrina: “Als ze eenmaal klaar zijn, kunnen ze bij veel meer 
bedrijven aan de slag, dus dan wordt het weer lastiger om ze 
te bereiken. Je ziet ook dat ze sneller weer weggaan, omdat 
ze op die leeftijd minder honkvast zijn. Door de leerlingen 
via het leer-werktraject twee jaar aan ons te binden, denken 
we dat ze wat loyaler zijn en eerder geneigd langer te blijven. 
We hebben immers flink in ze geïnvesteerd met een mooie 
opleiding voor logistiek expert.”

Femke: “Het zijn stuk voor stuk de beste leerlingen die bij 
ons komen, en ze zijn super gemotiveerd. Dat is leuk om te 
zien. Ze lopen in ons bedrijf in twee jaar tijd mee op vier tot 
acht verschillende afdelingen, maar meestal proberen de 
desbetreffende managers ze langer vast te houden. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling van het traject, maar geeft aan 
hoe gewild ze al zijn op zo’n jonge leeftijd.” 

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie de beste leerlingen krijgen?
Femke: “Dat gaat via een selectietraject met speeddates 
en veel gesprekken – soms wel dertig voor vijf vacatures. 
Het animo voor dit traject is echt enorm. Daar kiezen we 
dan de leerlingen uit die aan de eisen voldoen. Zo vinden 
we het prettig als de studenten nog thuis wonen, omdat 
het een pittige opleiding is die veel tijd en aandacht opeist. 
Daarnaast moeten ze ons ook echt kunnen overtuigen dat zij 
er zin in hebben en dat ze er ook de tijd in willen investeren.”

Wat zijn jullie uitdagingen voor 2016?
Sabrina: “Nu de markt aantrekt, verwachten we dat het lastiger 
zal worden om die schaarse doelgroep te vinden. Er zal 
immers meer aan ze getrokken worden. We zullen daarom 
nog meer bekendheid moeten creëren voor ons bedrijf.”

Hoe willen jullie dat doen?
Sabrina: “Door ze eerder kennis te laten maken met ons 
bedrijf, dus ook als ze nog niet op zoek zijn naar een baan. 
Dat doen we door het delen van content die relevant is in 
hun vakgebied. Als je dat op een inhoudelijke en pakkende 
manier doet, dan krijgen ze  dat juiste en positieve beeld van 
Schenker. Tegen de tijd dat ze dan een nieuwe baan zoeken, 
zullen ze hopelijk eerder aan ons denken. Of ze raken door 
onze verhalen zo enthousiast dat ze meteen besluiten om 
van baan te wisselen.”

Femke: “Ook daarvoor hebben we weer ambassadeurs in 
ons bedrijf voor nodig die deze specialistische kennis willen 
delen in de vorm van blogartikelen en filmpjes. Dat zijn we 
nu aan het uitzoeken en opzetten. Dat heeft dus nog wel 
een aanloop nodig, maar we zijn ervan overtuigd dat het 
delen van kennis in ons voordeel kan werken. Overtuigen op 
inhoud en niet op reclamepraatjes. Uiteindelijk hoeven we 
immers ook geen naamsbekendheid bij het massale publiek. 
Zolang onze doelgroep ons maar kent en waardeert.”
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INTERVIEW: STEFFI BURKHART

We zaten om de tafel met Burkhart en vroegen haar om advies 
over hoe we kandidaten van Generatie Y, ook wel Millennials 
genoemd, het beste kunnen benaderen. Onderzoek van PwC* 
wijst uit dat in 2020 de helft van de wereldwijde beroepsbevolking 
uit Millennials bestaat. Volgens dit onderzoek vervullen 
Millennials in 2025 meer dan 75% van alle banen.

Je noemt jezelf ‘De stem van Generatie Y’.  
Waar staat Generatie Y voor en waarom heeft ze een 
woordvoerder nodig?
Generatie Y staat voor individualiteit, eenheid, netwerken, 
uitwisselen, levenslang leren én het leven buiten je kernfamilie 
(bijv. gezin) om. Generatie Y is ook de eerste generatie die 
haar hele leven heeft geleefd met hét massamedium dat ons 
huidige tijdperk definieert: het internet.  

Generatie Y zorgt voor culturele verandering in de maatschappij 
en op het werk. In aantallen is ze echter nog een minderheid 
en heeft ze een stem nodig. Daarom draag ik in panels, tv-
shows en op congressen uit wat deze generatie nodig heeft 
met betrekking tot de werkplek. Ik wil dat jonge mensen 
voelen dat er tegemoet wordt gekomen aan hun behoeftes 
en dat werkgevers begrijpen hoe Generatie Y zich beweegt.

Hoe zie je jouw rol en wat hoop je te bereiken?
Ik wil bewustwording creëren voor culturele verandering en 
mensen stimuleren een dialoog aan te gaan met de jeugd, 
zodat ze daadwerkelijk ‘de leiders van morgen’ kunnen worden.  

DE TOEKOMST VAN  
RECRUITMENT, 
GENERATIE Y EN VERDER
Steffi Burkhart is gepromoveerd gezondheidspsychologe en wordt gezien 
als expert op het gebied van Generatie Y (de generatie geboren tussen  
1981 en 2000). Ze spreekt regelmatig over ‘het werven en betrekken van 
young professionals’ op verschillende evenementen, debatten en  
tv-programma’s. In 2015 sprak ze op het Monster Customer Symposium in 
Duitsland. Burkhart adviseert bedrijven zoals Handelsblatt, Bristol-Myers 
Squibb en Mercedes Benz. 

*  Millennials at Work, PWC 2011 

https://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdf
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Recruitmentleiders zijn bezorgd over hoe ze de werknemers 
van de toekomst moeten werven. Waarom?
We zitten midden in een demografische verschuiving. Dit 
leidt tot een verschuiving in macht van de werkgever naar 
de werkzoekende. Volgens de Federal Employment Agency 
(Bundesagentur für Arbeit), zullen er binnen de komende 
tien jaar op de Duitse arbeidsmarkt 6 miljoen minder banen 
zijn. Bedrijven zullen alles moeten heroverwegen. Zij zullen 
zichzelf aantrekkelijker moeten maken en beter moeten 
communiceren over waarom een sollicitant voor hen 
moet werken en niet voor de concurrenten. Zie het als een 
‘waarde-propositie’ voor werknemers. Sollicitanten zullen 
ook meer gaan eisen. Topsollicitanten kunnen selectief zijn 
en bedrijven zullen nieuwe manieren nodig hebben om hen 
tevreden te stellen. Bedrijven die achterlopen zullen mogelijk 
moeite hebben om relevant te blijven. 

‘HOUD REKENING  
MET DE VERSCHILLEN WAAR  

JONGERE MENSEN  
WAARDE AAN HECHTEN’

Wat maakt Generatie Y zo verschillend van vorige 
generaties? Is er echt zo veel verschil?
Jonge mensen zullen zichzelf altijd anders vinden dan de 
jonge generaties ervoor. Op dat gebied is er niets veranderd. 
We leven in een tijdperk van digitale transformatie en 
we zijn geneigd om dezelfde regels van het spel van 
de digitale wereld toe te passen op de analoge wereld. 
Online bijvoorbeeld, delen we onze kennis en mening en 
discussiëren we openlijk, ongeacht leeftijd, positie of titel. 
Jonge mensen willen dergelijke communicatie ook op het 
werk zien. Het internet heeft het concept veranderd over 
welke generatie ‘alles het beste weet’. Dit heeft invloed  
op de relatie tussen oudere en jongere mensen. 

Wat moeten recruiters doen om Generatie Y kandidaten  
aan te trekken?
Het is belangrijk om actief op zoek te gaan naar jonge 
sollicitanten, gebruikmakend van het internet. Normaal 
gesproken zoeken sollicitanten online naar een baan via 
een tablet of smartphone. Afhankelijk de doelgroep, kun 
je potentiële sollicitanten bereiken via Xing, Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Instagram of door online te adverteren. Ik 
ben ook altijd verbaasd wanneer ik een website bezoek en ik 
geen grote button vind die doorlinkt naar een carrièrepagina. 

Een ander belangrijk punt is ‘referrals’. Bevelen werknemers 
hun bedrijf aan en zijn ze gepassioneerd over hun bedrijf?  
En zo niet, waarom?

Ook is het belangrijk te onthouden dat jonge mensen 
beter zijn in het bereiken van andere jonge mensen. 
Hierdoor zijn jonge werknemers effectieve recruiters en 
bedrijfsambassadeurs.

Ik raad je aan om de ‘’Candidate Experience Study’’ te lezen 
uit 2014. Twee dingen die je bijvoorbeeld moet vermijden 
zijn sollicitatieprocedures die een maand of langer duren en 
geen feedback geven aan kandidaten. Zulke zaken leiden 
echt tot een verlies van interesse van sollicitanten. Zappos 
heeft een goede aanpak. Hun website biedt namelijk veel 
mogelijkheden om te solliciteren en geeft een goed inzicht in 
hun organisatie en cultuur. 

Wat zouden werkgevers moeten veranderen aan de manier 
waarop ze Millennials werven?
Werkgevers zouden een nieuwe houding moeten aannemen 
ten opzichte van jongeren en rekening moeten houden met 
de verschillen waar jongere mensen waarde aan hechten. 
Ze moeten een sterk werkgeversmerk ontwikkelen, hun 
‘werken bij’ pagina aanpassen en jonge mensen benaderen 
met relevante campagnes. Online bureaus kunnen hen 
helpen hun recruitment marketing en employer branding 
te optimaliseren. En ze moeten erover nadenken over hoe 
ze zich gaan onderscheiden in de enorme hoeveelheid 
informatie online, om de aandacht van jongeren te trekken.        

http://www.kellyservices.co.uk/UK/The-Candidate-Experience-Report-2014/#.VvM8cD8mcjc
http://www.kellyservices.co.uk/UK/The-Candidate-Experience-Report-2014/#.VvM8cD8mcjc
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Welke werkgevers snappen hoe ze Generatie Y het beste 
kunnen recruiten?
Op www.hr-excellence-awards.de vind je verschillende 
voorbeelden van innovatieve projecten en strategische 
campagnes aangepast op het aannemen van Millennials. 
Je raakt erdoor geïnspireerd, ook als je bedrijf niet is 
gevestigd in Duitsland. Naast de “Excellence Awards” 
reikt deze organisatie ook de ‘’Goldene Runkelrübe der HR 
Kommunikation Award’’ uit voor de slechtste campagnes. 
Dat is net zoiets als de Golden Raspberry Award. Ze laten 
voorbeelden zien hoe het juist niet moet, wat heel waardevol 
kan zijn.  

‘JONGE MENSEN ZULLEN ZICHZELF 
ALTIJD ANDERS VINDEN DAN DE 

JONGE GENERATIES ERVOOR’

Als 75% van de banen zal worden ingevuld door Millennials 
in 2025, zullen vele recruiters en managers die mensen 
aannemen ook behoren tot dezelfde generatie. Is het 
probleem dan niet opgelost?
Niet helemaal. Het is gaat om bedrijfscultuur als geheel. Als 

de bedrijfscultuur niet up-to-date is, zal de recruiter moeite 
hebben met het aantrekken van kwalitatief goede kandidaten 
of ze te overtuigen om een aanbod te accepteren. 

Mijn zorg is dat jonge mensen een bedrijf binnenkomen en 
de eerste twee of drie jaar door een adaptatieproces moeten. 
Ze zijn zich aan het aanpassen aan een oud waardesysteem 
met betrekking tot werk, management en leiderschap. Dat is 
waarom we verlichte jonge geesten nodig hebben, die actief 
bijdragen aan een nieuw waardesysteem. 

Hoe zien de banenmarkt en arbeidsmarkt eruit in 2025?
Beide markten zullen meer gezamenlijk gelinkt zijn en 
zullen complexer zijn dan nu. Met ‘digital’ gebeuren dingen 
sneller, waardoor er hogere eisen worden gesteld aan 
werk. Computers en algoritmes nemen routinematig werk 
steeds vaker over. Ons werk zal zich waarschijnlijk meer 
richten op het ontdekken van correlaties en het oplossen 
van problemen. We worden waarschijnlijk geconfronteerd 
met een enorme groei van menselijke capaciteiten. 
Daarom moeten we nu denken over hoe we in de toekomst 
willen werken, om ons vervolgens voor te bereiden op die 
veranderingen.
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Ruim 2.500 IT-vacatures per maand op Monsterboard
In 2015 werden elke maand ruim 2.500 nieuwe IT-vacatures 
geplaatst op Monsterboard. Dit is nagenoeg gelijk aan het 
aantal in 2014.

 

Software ontwikkeling
Software / Systeemontwerp
Systeem analyse
Desktop service en ondersteuning
Computer / Netwerkbeveiliging
Usability / Informatie architectuur
Software advies en implementatie
Netwerk en Server beheer
IT Project management
Database ontwikkeling en beheer
Web / UI / UX design
Telecommunicatie management 
en beheer

29%
15%

      10%
8%
7%
7%
6%
6%
4%
3%
3%
2%

12%
11%

3%
14%

2%
8%
5%

13%
5%

11%
2%
1%

Vacatures en nieuwe cv’s per beroep

Vacatures                                                                        Cv’s

Bron: Monster data

DEEP DIVE: IT
De vraag naar IT-ers blijft onverminderd groot. 
Elke maand worden er ruim 2,5 duizend nieuwe 
vacatures op Monsterboard geplaatst in deze 
categorie.

Meeste vacatures in Software development en 
implementatie & Consulting
Het grootste aantal IT-vacatures op Monsterboard viel 
in 2015 in de categorieën Software/Web development, 
Software implementatie & Consulting. 

Cv’s voornamelijk in Software ontwikkeling /  
ontwerp & Support
In  totaal werden er 17.400 nieuwe cv’s geplaatst in de 
categorie IT. Het meest gebeurde dit in de categorieën 
Software ontwikkeling en ontwerp, Desktop support, IT 
Project management en Netwerk en server beheer. 

BEKEKEN VACATURES EN ZOEKAGENTEN

Bron: Monster data

Views per IT vacature

2014  2015 

200

249

Bron: Monster data

Nieuwe IT vacatures (per maand)

2014  2015 

2.577

2.523
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9,8 miljoen bekeken IT-vacatures op Monsterboard
In 2015 werden IT-vacatures op Monsterboard in totaal  
9,8 miljoen keer bekeken. In totaal werden er 39.000  
IT-vacatures geplaatst op Monsterboard. Dit betekent dat 
elke IT-vacature gemiddeld 249 keer werd bekeken. Dit is  
een stijging van 16% ten opzichte van 2014. De meest 
populaire categorieën waren Software/Web development, 
Enterprise Software implementatie en Consulting en 
Software/Systeem architectuur.
  

Bron: Monster data

Top 5 zoekwoorden werkzoekenden

Business & ICT

ICT

ICT consultant

Functioneel beheer
Java

1

2

3

4

5

Algemene zoekwoorden meest gebruikt
Naast de algemene zoekwoorden, zoals ICT, Business &  
ICT en ICT-consultant, zoeken werkzoekenden ook vaak  
op specifieke programmeertalen, zoals Java en PHP. 

2.200 nieuwe zoekagenten
Zoekagenten zijn e-mail alerts die kandidaten kunnen 
instellen om via e-mail op de hoogte gehouden te worden 
van nieuwe vacatures in hun vakgebied. In 2015 werden in 

totaal 2.247 IT-gerelateerde e-mail agenten geactiveerd.  
De meest populaire zoekagenten in IT hadden betrekking  
op IT Project management en Netwerk en Server beheer. 

Top 5 zoekagenten

                  Systeem analyse
    Netwerk en Server beheer
        Desktop service en ondersteuning
    IT Project management
         Software / web ontwikkeling Bron: Monster data

1

2
3

4

5
 

Top 5 sollicitaties per beroep

 1 Software advies en implementatie
 2 Netwerk en Server beheer
 3 Software / Web ontwikkeling
 4 Desktop service en ondersteuning
 5 Software / Systeemontwerp

Groei in Software / Systeem architectuur en Database 
development / Administratie
In 2015 was er een groei in het aantal sollicitaties in de 
vakgebieden Software/Systeem architectuur en Database 
development/Administratie, terwijl en op het gebied van 
Web/UI/UX design een daling te zien was. 
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INTERVIEW: NATASHA CLARKE

Waar komt jouw sterke interesse voor diversiteit vandaan?
Door het feit dat ik het grootste deel van mijn carrière meestal 
de enige vrouw in de bestuurskamer was. Ik realiseerde me 
daardoor dat ik dan wel de top had gehaald, maar vele 
andere vrouwen niet. Bij SThree vroeg ik me af in hoeverre 
dat gegeven een impact had op het halen van onze 
bedrijfsdoelstellingen. Als wij wilden groeien als bedrijf, 
als we ons potentieel maximaal wilden benutten en aan de 
wensen van onze klanten wilden voldoen, dan moesten we 
kritisch naar onszelf kijken om te begrijpen wat we moesten 
doen om een meer toegankelijkere werkomgeving te worden 
voor vrouwen. 

Wat hebben jullie als organisatie gedaan om dat te bereiken?
Vier jaar geleden zijn we een programma gestart om de 
mensen binnen ons bedrijf meer te vertellen over de 
voordelen van genderdiversiteit. We hebben toen ook 
gekeken naar wat we zelf konden doen om ons bedrijf een 
betere plek te maken voor vrouwen. We hebben hierbij met 
name gekeken naar zaken als zwangerschapsverlof en een 
flexibele werkomgeving. En ook de mogelijkheid om carrière 
te maken transparanter en inzichtelijker gemaakt. 

Was dit een succes?
Ik denk van wel. Sindsdien keerde 83% van de zwangere 
vrouwen terug na hun verlof en het aantal vrouwelijke 
middle-managers steeg met 16%.

En senior managers?
Dat is een aspect dat we nog steeds verder willen verbeteren 
in de verschillende landen waar we zitten, maar we zijn druk 
bezig om de juiste pipeline daarvoor te creëren. We willen 
liever intern groeien dan dat we van buiten af gaan werven 
om alleen maar een bepaald getal te halen. Maar daarvoor 
moeten we dus wel eerst een pipeline vullen. Dat lukt aardig 
en in Engeland hebben we al een vertegenwoordiging van 
30% van vrouwen op senior niveau – een groei van zo’n 13% 
vanaf het moment dat we hiermee zijn gestart.

Bij SThree werken jullie dus hard aan meer diversiteit. Hoe 
is dat in andere bedrijven en sectoren? Hebben zij nog een 
lange weg te gaan?
We zien dat in gebieden als banken en IT nog een vrij grote 
mannelijke populatie is, maar zij werken er ook wel aan. 
Vooral Engeland loopt aardig voorop op dit gebied, maar 

DIVERSITY CHAMPION 
NATASHA CLARKE: 
VROUWEN ZORGEN 
VOOR ANDERE MANIER 
VAN DENKEN
Natasha Clarke is managing partner bij het internationale uitzendbureau 
SThree (in Nederland bekend onder de naam Computer Futures) en sterk 
voorvechter voor meer diversiteit op de werkvloer en vrouwen in topposities. 
Haar bedrijf stond in 2014 in de Times top-50 van Employers for Women 
waarbij Clarke zelf werd gekozen tot Diversity Champion. We praten met 
haar over de huidige staat van genderdiversiteit op de arbeidsmarkt en de 
voordelen voor bedrijven als het personeelsbestand meer in balans is.

HET AANTAL 
VROUWELIJKE 

MIDDLE-MANAGERS 
IN ONS BEDRIJF IS 

GESTEGEN MET 16%
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ik denk ook wel dat de rest van Europa aan een inhaalslag 
bezig is. Misschien nog niet zo ver als in Engeland, maar 
zeker beter dan tien jaar geleden.

Hoe komt het dat Engeland zo voorop loopt op dit gebied?
Ik denk omdat de overheid een belangrijke rol speelt. We 
hadden het Davies Report in 2012 dat ervoor moest zorgen 
dat Raden van Bestuur voor 30% uit vrouwen moesten 
bestaan. Daar is veel campagne voor gevoerd en veel druk 
op gezet.

‘WAT DOEN WIJ OM AANTREKKELIJK  
TE ZIJN VOOR VROUWEN?’

Vind je een quotum een goed methode om meer vrouwen te 
werven?
Ik denk dat het zetten van targets en doelen belangrijk is. 
Anders weet je niet waar je naar streeft en weet je ook 
niet wat nodig is om er te komen. Maar ik ben niet zo’n 
groot voorstander van het alleen maar stellen van quota 
die mensen dan moeten halen. Omdat ik bang ben dat dat 
tot het verkeerde gedrag kan leiden als je het niet goed 
uitvoert. Het kan ervoor zorgen dat mensen zich alleen 
maar focussen op het halen van dat getalletje. En als het 
vervolgens een keer slecht uitpakt, gebruiken ze het als 
excuus om het niet meer te doen. Dan verliezen ze het 
vertrouwen in het proces. Bij SThree praten we daarom 
liever over aspirational targets. Dat helpt ons om de focus te 
houden en dwingt ons te begrijpen wat er nodig is om die 
doelen te halen en waarom.

Je noemde IT als een van de sectoren waar nog niet zoveel 
vrouwen zitten. Waarom eigenlijk niet? Er is daar juist erg 
veel vraag naar personeel. 
Ik kan alleen maar zeggen wat ik weet van Engeland. Daar 
moedigt het onderwijssysteem vrouwen niet erg aan om 
voor een technisch beroep te kiezen En ook als je kijkt 
maar de manier waarop meisjes worden opgevoed en de 
advertenties die ze voorgeschoteld krijgen, dan zijn dat 
allemaal invloeden die vrouwen wellicht meer naar de wat 
softere beroepen sturen. Ik denk dus dat het goed is om daar 
wat aan te doen. 

Is het ook een verantwoordelijkheid voor de bedrijven zelf?
Absoluut. Ik sprak gisteren nog met een van onze klanten 
in de banksector. Hij zei dat als hij aan recruiters vraagt 
om meer vrouwen te werven dat hij dan automatisch het 
antwoord krijgt dat dat niet mogelijk is. Maar als hij volhoudt 
en zegt dat dat echt is wat hij wil dat het dan uiteindelijk wel 
ineens lukt.

Wat moeten bedrijven doen om meer vrouwen te werven?
Bedrijven moeten zichzelf de vraag stellen: wat doen wij om 
aantrekkelijk te zijn voor vrouwen? Denk aan de waarden die 
vrouwen hebben, de zaken die zij belangrijk vinden in een 
werkomgeving en een bedrijf.

Wat zijn de voordelen van meer diversiteit voor een bedrijf ?
Het primaire voordeel is dat ze een verschil in denken 
krijgen. Zowel op het gebied van innovatie als organisatie. 
Ik weet bijvoorbeeld dat producenten van mobiele telefoons 
veel klachten kregen over de nieuwe generatie smartphones 
die veel te groot zouden zijn voor vrouwenhanden. Dat is 
iets wat anders was geweest als er meer vrouwen in het 
ontwerpteam hadden gezeten. 

Er zijn wat dat betreft vrij veel casestudies die aantonen hoe 
diversiteit leidt tot meer winstgevendheid, betere beslissingen 
en meer creativiteit. Immers: als je alleen maar een groep 
witte mannen uit de middenklasse om een tafel zet, krijg je al 
snel dezelfde soort ideeën. 

Als de voordelen zo duidelijk zijn, waarom doen niet 
meer bedrijven beter hun best om meer diversiteit in hun 
personeelsbestand te krijgen en in de top van hun bedrijf?
Er zijn natuurlijk al wel een hoop bedrijven die het goed doen 
op dit vlak. Het gaat wat dat betreft echt beter dan vijf tot 
tien jaar geleden. Dus ik denk dat het goed is om te beseffen 
dat we vooruitgang boeken. Je kunt nu in een meeting het 
thema diversiteit bespreekbaar maken. Dat is erg waardevol 
want voorheen was je al snel de enige die hier iets van vond 
en werd je sneller genegeerd.

Wat de boel nu nog tegenhoudt is vooral het element tijd. 
Als je denkt aan het veranderen van de sociale normen, de 
culturen en stereotype standpunten waar velen van ons 
mee zijn opgegroeid, dan kost het de nodige tijd om dat 
te veranderen. Als we doorgaan op de weg die we nu zijn 
ingeslagen, denk ik dat het beter en gemakkelijker wordt.

‘IK DENK DAT HET WERK OVER  
TIEN JAAR FLEXIBELER EN  

MEER AGILE ZAL ZIJN’

Je klinkt optimistisch. Hoe zie je het over vijf tot tien 
jaar, wordt het normaler om vrouwen in alle sectoren en 
managementlagen te hebben?
Ik denk dat het inderdaad gaat normaliseren. Dat moet wel. 
Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar als ik nu op het 
schoolplein kijk, zie ik veel meer vaders die hun kinderen 
ophalen dan tien jaar geleden. Dat alleen al zegt wat, vind ik. 
Het is een duidelijk zichtbaar voorbeeld dat er dingen aan 
het veranderen zijn. Als je daar nog eens tien jaar bij optelt, 
wie weet waar we dan staan.

Ik denk ook dat het werk over tien jaar flexibeler en meer agile 
zal zijn – iets waar mannen overigens ook van profiteren – 
en dat meer vrouwen weer terugkeren naar het werk na een 
zwangerschap of carrièrebreak. Simpelweg omdat meer 
mannen bereid zijn om de verantwoordelijkheid over de 
kinderen te delen. Dus ik denk dat we straks weer een stuk 
verder zullen zijn als we zo doorgaan. Daarom blijven dit 
soort interviews ook belangrijk. Het houdt het onderwerp op 
de agenda. 
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De vraag naar technici blijft groot. Hierbij gaat het 
zowel om hoog opgeleide als om praktijkgerichte 
technici. Met name het aantal zoekopdrachten naar 
technische vacatures steeg in 2015 enorm.

Meeste vacatures in Mechanical en Electrical/Electronics 
engineering
In 2015 viel het hoogste aantal vacatures in de categorie 
Engineering in de vakgebieden Mechanical engineering en 
Electrical/Electronics engineering. 

19.500 nieuwe technische vacatures
Er werden in 2015 ongeveer 19.500 nieuwe technische 
vacatures geplaatst op Monsterboard. De meeste nieuwe 
vacatures waren op het gebied van Mechanical engineering 

en Electrical/Electronics engineering, gevolgd door 
Industrial/Manufacturing engineering. 

Veel cv’s in Mechanical engineering
In 2015 werden in total 9.600 cv’s geplaatst door 
werkzoekenden in de categorie Engineering. In de meeste 
gevallen werden deze cv’s gekoppeld aan de vakgebieden 
Mechanical Engineering, Electrical/Electronics engineering 
en Industrial/Manufacturing engineering.

Ruim 1.600 nieuwe technische vacatures per maand 
In 2015 werden er gemiddeld 1.635 nieuwe technische 
vacatures per maand geplaatst op Monsterboard. 
Dit was 14% minder dan in 2014. Dit staat in contrast met 
het feit dat het aantal zoekopdrachten naar technische 
vacatures juist sterk is toegenomen. 

 
Bron: Monster data

Nieuwe vacatures Techniek (per maand)

2014  2015 

1.900

1.635

28%
25%

      11%
8%
7%
6%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%

25%
21%

9%
4%
7%
7%
7%
3%
5%
3%
6%
2%
1%

Vacatures en nieuwe cv’s per beroep

Vacatures                                                                 Cv’s

Bron: Monster data

Mechanical engineering
Elektrotechnisch engineering
Industrial / Manufacturing engineering
Systems / Process engineering
Civil & Structural engineering
CAD / Tekenaar
Chemical engineering
Energy / Nuclear engineering
Luchtvaart engineering
Naval architecture / Marine engineering
RF / Wireless engineering
Environmental and Geological engineering
Bio-Engineering
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BEKEKEN VACATURES EN ZOEKAGENTEN

Bron: Monster data

Views per Techniek vacature  

2014  2015 

202

222

5,7 miljoen bekeken Engineering vacatures in 2015
In 2015 was er een stijging in het aantal bekeken technische 
vacatures van 7% ten opzichte van 2014. Populaire 
vakagebieden waren Mechanical engineering, Electrical/
Electronics engineering en Industrial/Manufacturing 
engineering.

In totaal werden er in 2015 25.500 technische vacatures 
geplaatst op Monsterboard. Dit betekent dat een technische 
vacature op Monsterboard in 2015 gemiddeld 222 keer  
werd bekeken.

Bron: Monster data

Top 5 zoekwoorden werkzoekenden

Productie

Engineer

Engineering

Supply chain

Techniek

1

2

3

4

5

Populaire zoekwoorden productie en engineer
Kandidaten op zoek naar een baan in de techniek gebruiken 
het meest zoekwoorden zoals Productie, Engineer, Planning, 
Supply chain en Techniek. 

1.400 nieuwe zoekagenten voor technische vacatures
Zoekagenten zijn e-mail alerts die werkzoekenden kunnen 
instellen om via e-mail op de hoogte gehouden te worden 
van nieuwe vacatures in hun vakegebied. In 2015 werden 
er in totaal 1.424 nieuwe zoekagenten aangemaakt voor 
vacatures in de techniek. De meest populaire zoekagenten 
bevatten de vakgebieden Mechanical engineering en 
Electrical/Electronics en Chemical engineering.  

Top 5 zoekagenten

        Chemical engineering
                      CAD / Tekenaar

     Mechanical engineering
                 Civil & Structural engineering
   Elektrotechnisch engineer Bron: Monster data

1

2

3

4

5

Top 5 sollicitaties per beroep

 1 Mechanical engineering
 2 Elektrotechnisch engineer
 3 Chemical engineering
 4 CAD / Tekenaar
 5 Industrial /manufacturing engineering

Stijging in vakgebieden Chemical engineering en Civil/
Structural engineering
In 2015 was er een sterk stijging te zien in het aantal 
gestarte vacatures in de vakgebieden Chemical engineering 
en Civil/Structural engineering, terwijl Naval/Marine, RF/
Wireless en Aeronotic/Avionic engineering een daling  
laten zien. 
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5 RECRUITMENT-
STRATEGIEEN VAN 
YACHT VOOR 2016
HR Dienstverlener Yacht kende een goed jaar in 2015. Door de aantrekkende 
economie, maar ook door de samenvoeging met de labels Randstad  
Professionals en Tempo Team Professionals. Om ook in 2016 succesvol  
te zijn, wil recruitment-expert Britt van Capelleveen zich extra richten op  
een aantal aspecten zoals communitymanagement en big data. 

De samenvoeging van de drie labels voor professionals was 
volgens Van Capelleveen belangrijk, omdat de krachten van 
de labels zo beter konden worden gebundeld. “Je zit met drie 
labels in dezelfde markt, dus je komt elkaar dan veel tegen. 
Maar vooral voor de klant was het soms onduidelijk, omdat 
die met drie bedrijven van dezelfde Randstad Groep een 
overeenkomst had.”

Vandaar dat gekozen werd om de bemiddeling van 
professionals bij Yacht onder te brengen. “Nu is het gewoon 
duidelijk”, aldus Van Capelleveen. “Heb je een professional 
nodig, dan moet je naar Yacht.”

Deze keuze zorgde ervoor dat Yacht nu marktleider is in deze 
markt. Maar ook los van de overheveling van de diensten 
van Randstad en Tempo-Team groeide Yacht het afgelopen 
jaar. “De vraag trekt over het algemeen sterk aan, vooral in 
de vakgebieden Engineering en ICT die bij ons erg groot zijn.”

Het zorgt meteen ook voor een uitdaging. Want groei in 
klanten en aanvragen is mooi, maar je moet natuurlijk wel 
kunnen leveren. En in een markt die steeds schaarser wordt, 
betekent dat extra inspanningen doen. Van Capelleveen 
vertelt welke vijf aandachtspunten voor haar van belang zijn 
het komend jaar:

  1     FOCUS OP EXPERTISE EN VAKGEBIED 

Een van de strategieën om kandidaten beter te vinden, is de 
organisatieverandering die al in 2015 is ingezet.Tot april vorig 
jaar was een consultant bij Yacht zowel verantwoordelijk 
voor sales als recruitment, nu is dat losgetrokken. “Het zijn 
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twee aparte vakken geworden, waardoor de recruitmentconsultant 
nu 100% de tijd heeft om zich te richten op zijn of haar 
doelgroep”, aldus Van Capelleveen. “Want als je alles een 
beetje moet doen, doe je alles eigenlijk half.”

Daarbij heeft iedere consultant ook zijn eigen vakgebied 
om te bedienen, waardoor hij of zij veel beter als 
gesprekspartner kan optreden. Van Capelleveen vindt dat 
cruciaal: “Je hebt contact met professionals, die willen 
praten met iemand die hun vakgebied begrijpt.” 

  2     COMMUNITYMANAGEMENT 

Door de dedicated focus op vakgebieden kan de consultant 
ook beter werken aan een tweede pijler die Van Capelleveen 
belangrijk vindt: communitymanagement. “Oftewel het 
bouwen van een netwerk binnen jouw vakgebied en het 
verbinden met je doelgroep.” Volgens Van Capelleveen 
moet je hierbij denken aan het organiseren van vakavonden, 
events bezoeken, maar ook het actief online volgen van je 
doelgroep en daarmee engagement creëren. “Eigenlijk moet 
je de ideale kandidaat al kennen voordat je een aanvraag van 
de klant binnenkrijgt.”

   3     BIG DATA

De derde pijler is de focus op Big Data. Inderdaad het 
buzzword van de afgelopen jaren, maar daardoor niet minder 
belangrijk, vindt Van Capelleveen. Yacht werkt al een tijd 
hard om de gegevens over de arbeidsmarkt en potentiële 
doelgroepen in kaart te brengen. Hun afdeling Marketing 
Intelligence heeft op vacatureniveau alle data verzameld 
uit de arbeidsmarkt plus de data op aanbodniveau. Van 
Capelleveen: “Dus wie zijn er in de markt? Hoeveel mensen 
zitten in een bepaalde functie? Wie van hen heeft al werk? 
Wie nog niet? Hoeveel werklozen zitten er per doelgroep?  
Dat soort cijfers.”

Het helpt Yacht bij de zoektocht naar schaars personeel. 
“We hebben een systeem ontwikkeld waardoor we precies 
kunnen zien waar de schaarste zit en welke recruitmentstap 
je per functie moet nemen. We kunnen zo een heel gerichte 
recruitmentstrategie per vacature maken.” 

Dit is ook van belang in de adviesrol naar de klanten toe, 
zegt Van Capelleveen: “We weten bijvoorbeeld heel goed 
hoeveel IT’ers er beschikbaar zijn in een bepaalde regio. Dus 
als een klant per se wil dat wij iemand uit dat gebied zoeken, 
dan kunnen wij met cijfers aantonen dat dat een lastige 
zaak wordt. Het gevolg kan zijn dat we breder gaan zoeken, 
waardoor we meer kans maken.” Van Capelleveen ziet zo’n 
adviesrol als een van de voornaamste taken van een bureau: 
“Anders ga je iedereen op kosten jagen, terwijl je al weet wat 
de uitkomst is.”

   4     SOURCEN EN VERLEIDEN

Uiteraard blijft het sourcen voor sourcing-expert Van 
Capelleveen ook nog steeds een belangrijk middel voor het 
vinden van de schaarse kandidaten. “Maar daarin moet je 
je wel steeds beter kunnen onderscheiden”, vindt ze. Door 

alle technologische hulpmiddelen wordt sourcen volgens 
haar steeds makkelijker, waardoor de markt ‘verpest’ wordt. 
“Omdat iedereen tegenwoordig makkelijk kan zoeken krijg 
je meer recruiters die op een snelle en spam-achtige manier 
mensen aan het benaderen zijn. Daardoor wordt de markt 
vervolgens ziek van de recruiters.”

Een goede sourcer leeft zich volgens haar in de kandidaat 
in die hij benadert. Hij weet de kandidaat te verleiden 
door te weten wie hij voor zich heeft en door hem een 
persoonlijk bericht te sturen. “Gebaseerd op het profiel 
dat je daadwerkelijk van diegene hebt gelezen en niet 
op basis van een trefwoord dat je hebt gekregen via een 
geautomatiseerde zoekmachine.” Van Capelleveen heeft op 
zich geen problemen met platformen die snel een lijst met 
geschikte kandidaten kunnen leveren, zolang je die lijst als 
basis gebruikt om je verder in diegene te verdiepen.

Zelf organiseert Van Capelleveen sourcing labs in de 
verschillende kantoren van Yacht. “Daar gaan we eens in 
de twee weken naartoe om te kijken hoe het gaat en waar 
men tegenaan loopt.” Ook helpt ze dan actief mee met het 
zoeken. “In die sourcing labs pakken we bijvoorbeeld een 
kandidaat die lastig te benaderen is. Dan denken we met zijn 
allen na hoe we die nou op een leuke, goede en pakkende 
manier gaan verleiden.”
 
   5     MERKAMBASSADEURS MOBILISEREN 

Een vijfde manier om beter de kandidaten te binden aan 
Yacht is door het inzetten van merkambassadeurs. Dat wil 
zeggen: de eigen medewerkers stimuleren op social media 
te zijn. “Enerzijds omdat onze doelgroep ook daar is, en wij 
daar dus ook willen zijn. Maar anderzijds om de wereld te 
laten weten hoe het is om te werken bij, via of voor Yacht.” 
Daarbij mogen de merkamassadeurs vertellen wat ze willen, 
benadrukt Van Capelleveen. “Het is niet de bedoeling dat ik 
zeg wat zij moeten zeggen. Het gaat er gewoon om dat ze 
aanwezig zijn en op die manier vanzelf iets laten zien van de 
organisatie. Dat iedereen ziet: dit zijn de mensen die werken 
bij Yacht.”

Van Capelleveen geeft aan dat nog niet al haar collega’s even 
actief zijn op social media. Ze vindt dat elke recruiter dat wel 
zou moeten zijn. “Ten eerste om gevonden te worden, ten 
tweede om het netwerk te onderhouden en ten derde om te 
kunnen vinden. En ten vierde om te kijken wat er leeft onder 
de doelgroep en er een gevoel mee te houden.” Ze hoeven 
van haar echt niet zelf elke tien minuten een tweet te sturen. 
“Maar wel een beetje bij blijven bij wat er speelt in je markt. 
Dat maakt de zoektocht uiteindelijk veel makkelijker.”

‘ELKE RECRUITER 
MOET ACTIEF OP 

SOCIAL MEDIA ZIJN’ 
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DEEP DIVE: SALES, RETAIL
& BUSINESS DEVELOPMENT
De vraag naar commercieel personeel is in 
2015 toegenomen. Account managers zijn het  
meest gevraagd. 

24%
16%

      15%
12%

9%
6%
5%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
1%

21%
10%
13%
13%

8%
8%
3%
5%
2%
4%
1%
2%
1%
1%
7%

Vacatures en nieuwe cv’s per beroep

Vacatures                                                              Cv’s

Bron: Monster data

Accountmanagement
Retail / Kassaverkopen
Verkoop buitendienst
Verkoop binnendienst
Business development /New accounts
Verkoopondersteuning
Technische verkoop en Presales
Internationale verkoop
Verkoop media en advertenties
Groothandel
Tussenpersoon verzekeringen
Ecommerce verkopen
Vastgoed / Makelaardij
Reis- en Ticketverkoop
Overig

Bron: Monster data

Nieuwe vacatures commercieel personeel (per maand)

2014  2015 

1.989

2.144

2.000 nieuwe cv’s per maand
In 2015 werden er iedere maand gemiddeld 2.081 nieuwe 
cv’s geplaatst op Monsterboard in de categorie Sales/
Retail/Business development. De werkgelegenheid in deze 
categorie neemt toe en dat heeft ook effect op het aantal 
actief werkzoekenden op Monsterboard. Het aantal nieuwe 
vacatureplaatsingen is in dezelfde categorie in 2015 met  
8% gegroeid. 

Meeste vacatures in Account Management
In 2015 had de categorie Sales/Retail/Business 
development de meeste vacatures op Monsterboard.  

Meer vacatures in media en advertentieverkoop
Vergeleken met 2014 waren er in 2015 meer vacatures 
op Monsterboard die betrekking hadden op Media, 
Advertentieverkoop en International sales, terwijl er een 
daling was in de beroepen Wholesale, Reselling sales en 
Retail/Kassaverkoop. 

25.700 nieuwe vacatures
In 2015 werden er 25.723 nieuwe Sales, Retail and Business 
Development vacatures geplaatst op Monsterboard. De 
meeste nieuwe vacatures vielen het vakgebied Account 
Management en de categorieën Retail/Kassaverkoop. 

Nieuwe cv’s per vakgebied
Vooral cv’s geplaatst in de vakgebieden Account management, 
Telesales en Verkoop buitendienst. In 2015 werden in totaal 
24.966 cv’s geplaatst door werkzoekenden in de categorie 
Sales, Retail en Business development. Veelal werden cv’s 
gekoppeld aan de vakgebieden Account management, 
Telesales en Verkoop buitendienst. 
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BEKEKEN VACATURES EN ZOEKAGENTEN

Bron: Monster data

Views per commerciële vacature  

2014  2015 

342

305

9,7 miljoen bekeken Sales, Retail en Business Development 
vacatures in 2015
In 2015 werden er op Monsterboard meer dan 9,7 miljoen 
vacatures bekeken in de categorie Sales, Retail en Business 
development. De meest populaire vakgebieden waren 
Account management, Telesales en Verkoop buitendienst. 
In 2015 stonden er in totaal 31.888 vacatures in deze categorie 
op Monsterboard. Dit betekent dat een commerciele 
vacature op Monsterboard in 2015 305 keer werd bekeken. 

Bron: Monster data

Top 5 zoekwoorden werkzoekenden

Sales
Accountmanager
Inkoop, verkoop

Sales manager
Commerciele medewerker

1
2

3

4

5

Sales en Account manager populaire zoekwoorden
Werkzoekenden in de categorie Sales, Retail en Business 
Development gebruiken voornamelijk zoekwoorden zoals 
Account manager, Inkoop en verkoop, Sales manager en 
Commercieel medewerker. 

2.500 nieuwe zoekagenten voor Retail, Sales en Business 
development
Zoekagenten zijn e-mail alerts die kandidaten kunnen 
instellen op via e-mail op de hoogte gehouden te worden van 
nieuwe vacatures in hun vakgebied. In 2015 werden in totaal 
2.523 nieuwe zoekagenten aangemaakt in deze categorie. 
De meest populaire zoekagenten bevatten de vakgebieden 
Account management, Verkoop buitendienst en Business 
development.

Bron: Monster data

Top 5 zoekagenten

                  Retail / Kassaverkopen

         Verkoop binnendienst
           Accountmanagement
     Business development / New accounts
           Verkoop buitendienst

1

2
3

4

5

Top 5 sollicitaties per beroep

 1 Accountmanagement
 2 Verkoop binnendienst 
 3 Verkoop buitendienst 
 4 Business development / New accounts 
 5 Verkoopondersteuning 

Meeste gestarte sollicitaties in Account management, 
Telesales en Verkoop buitendienst
De meeste gestarte sollicitaties in de categorie Sales/
Retail/Business development in 2015 waren in Account 
management (23%), Telesales (17%) en Verkoop 
buitendienst (16%).

In 2015 was een sterke stijging te zien in gestarte 
sollicitaties in de vakgebieden International Sales en Media 
en Advertentieverkoop, terwijl Verkoop buitendienst en  
Technische presales een daling laten zien. 
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Laten we teruggaan naar 2014, toen Monster een  
nieuwe strategie introduceerde. Kunt u hier ons iets  
meer over vertellen? 
Aan het eind van 2014 onthulden we onze nieuwe visie en 
strategie: we willen alle vacatures en alle mensen van over 
de hele wereld met elkaar verbinden. We willen dat Monster 
de nummer één wordt voor werkzoekenden én recruiters. 
Om dit doel te bereiken hebben we het aantal vacatures 
dat we via het Monster-netwerk verspreiden significant 
verhoogd. We zijn nu in staat werkzoekenden op een veel 
grotere schaal te bedienen, terwijl dit niet ten koste gaat van 
de kwaliteit.  

Daarnaast hebben we nieuwe oplossingen ontwikkeld, zoals 
TalentBin en Social Job Ads. Deze hebben ervoor gezorgd 
dat we meer talent kunnen bereiken. We bereiken nu, naast 
het traditionele publiek dat ons al bezoekt via de Monster 
websites, een nieuw publiek op social media. Momenteel 
werken we met één, geïntegreerde, automatische oplossing 
en dit geeft ons de mogelijkheid zowel actief als passief 
talent te engagen. Hierdoor heeft Monster een unieke positie 
ingenomen in de markt.

Hoe heeft Monster voor meer engagement bij  
werkzoekenden gezorgd? 
Eén van onze topprioriteiten is de gebruikerservaring 
van iedere werkzoekende continu te blijven verbeteren. 
Met dit in het achterhoofd hebben we onze website in 
2015 geoptimaliseerd. We hebben een nieuwe homepage 
ontwikkeld, nieuwe zoekmogelijkheden geïntroduceerd 
én we zijn overgegaan op een volledig mobile-responsive 

design. Door deze veranderingen en de exponentiele 
toename van het aantal vacatures op onze website, zien  
we nu een verbetering in het aantal jobviews en reacties  
op vacatures. Ook het mobiele verkeer naar de website  
is gestegen.

‘WE HEBBEN EEN NIEUWE  
HOMEPAGE ONTWIKKELD, NIEUWE  

ZOEKMOGELIJKHEDEN GEÏNTRODUCEERD 
ÉN WE ZIJN OVERGEGAAN OP EEN  

VOLLEDIG RESPONSIVE DESIGN’

We zien een significante stijging in zoekopdrachten via 
tablets en mobiele telefoons. Momenteel is 30 tot 40 
procent van het verkeer naar onze website afkomstig van 
mobiele devices. Deze mobiele stijging heeft ons ertoe gezet 
meer investeringen te doen om onze website en diensten 
aantrekkelijker te maken voor Millennials – zij zijn ten slotte 
de voornaamste gebruikers van mobiele devices. 

Binnen korte tijd zal meer dan de helft van alle arbeidskrachten 
bestaan uit deze jongere generatie. Veel van hen zullen hun 
eerste zoektocht naar een baan via Monster doen en zullen 
onze website gebruiken als een bron voor carrière-advies. 
We zijn er trots op dat we Millennials kunnen helpen bij het 
vinden van een passende baan. In 2016 en de jaren daarna 
zullen we ons blijven focussen op deze doelgroep.

EEN TERUGBLIK OP DE 
HOOGTEPUNTEN VAN 
2015 EN EEN KIJKJE IN  
DE TOEKOMST VAN  
ONLINE RECRUITING
De manier waarop recruiters kandidaten kunnen werven is de afgelopen 
paar jaar enorm veranderd. Andrea Bertone, President van Monster Europa, 
deelt in dit interview zijn visie op de verschuiving in de recruitment-sector 
en vertelt waar we volgens hem naartoe gaan.  
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Een andere belangrijke trend is social recruitment. Hoe past 
dit fenomeen in de strategie van Monster? 
Door social media is talent toegankelijker dan ooit tevoren. 
Het is daarom niet verrassend dat social media een steeds 
belangrijkere recruitmentbron wordt. Social recruitment 
past perfect bij onze visie van het verbinden van werkgevers 
met de juiste kandidaten, waar ze zich dan ook bevinden. 
De lancering van Monster Social Job Ads van afgelopen 
jaar is hier een goed voorbeeld van. Met Social Job Ads 
kunnen werkgevers gemakkelijk kandidaten zoeken en met 
ze engagen, bijvoorbeeld via Twitter en Facebook. We gaan 
hierbij zeer gericht te werk: we gebruiken specifieke carrière-
data van meer dan honderd sociale  bronnen en onze eigen 
cv-database. Het werkt goed; momenteel gebruiken bijna 
4.000 klanten deze oplossing. Dit is slechts één voorbeeld, 
we hebben meerdere nieuwe oplossingen in de planning, 
met name gericht op het combineren van krachtige employer 
branding oplossingen met social media.

‘MET SOCIAL JOB ADS KUNNEN  
WERKGEVERS GEMAKKELIJK  

KANDIDATEN ZOEKEN EN MET ZE  
ENGAGEN VIA FACEBOOK EN TWITTER’ 

U geeft aan dat Monser een breed netwerk heeft, inclusief 
externe kanalen. Kunt u dit toelichten? 
Monster wordt steeds meer een marktplaats van talent, 
waarbij werkgevers en vacatures via verschillende kanalen 
toegang krijgen en gematcht worden met potentiële 
kandiaten. De verzameling vacatures en alle vacature-
content verspreiden we op grote schaal waarbij we ons 
richten op het targeten van de juiste kandidaten, op het juiste 

moment, gebaseerd op het best passende profiel. Dit is 
mogelijk door onze semantische zoektechnologie. Hierdoor 
kunnen we de beste matches verzekeren; zowel voor een 
werkzoekende die op zoek is naar een vacature als voor een 
recruiter die de cv-database doorzoekt.

Afhankelijk van klantbehoeften kunnen we actieve werkzoekenden 
targeten op de website, maar ook passieve kandidaten 
targeten met ons Career Advertising Network en ook kunnen 
we specifieke doelgroepen direct bereiken op social media.  

Welke uitdagingen in recruitment staan ons te wachten? 
Onderzoeken voorspellen dat de komende vijf jaar, in alle 
belangrijkste economieën ter wereld, de vraag naar talent 
aanzienlijk groter zal zijn dan het aanbod. Dit betekent dat de 
‘war for talent’ zal escaleren en dat bedrijven voor dezelfde 
mensen zullen moeten vechten. Een tekort aan talent in 
sectoren als IT, bouw en gezondheidszorg, zullen impact 
hebben op zowel organisaties, als op hoe economieën zich 
kunnen ontwikkelen. Naar mijn mening is dit de belangrijkste 
uitdaging voor de werkgevers van de toekomst.

Er mag dan geen perfecte oplossing zijn voor deze uitdaging, 
de organisaties en werkgevers die het best zullen kunnen 
omgaan met het toekomstige tekort aan talent, zijn de 
organisaties die investeren in hun merk met de focus op 
Millennials. Bedrijven zullen social recruiting in moeten 
zetten om specifieke doelgroepen te kunnen targeten en 
daarnaast is een ‘mobile-first’ recruiting strategie van groot 
belang. 

Ook bij Monster zijn we meer dan ooit gefocust op deze 
huidige marktontwikkelingen. Wij willen onze klanten 
oplossingen bieden die hen helpen bij hun uitdagingen: 
zowel nu als in de toekomst.  
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