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    Inleiding 
 

 

Vorig jaar werd mij gevraagd een onderwerp te kiezen waarover ik een persoonlijke studie zou maken ter 

vervolmaking van mijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen. “Ik wil werken rond mensen”, 

en ging tussen de vele voorstellen meteen op zoek naar het domein van Human Resource Management. 

Een organisatie kan nog de grootste investeringen doen op het gebied van machines en materiaal, zonder 

een goed personeelsbestand en –beleid komen ze er niet. E-rekrutering sprong mij dan ook meteen in het 

oog. Dit was het. De combinatie tussen HRM en het internet, een medium dat ik niet meer uit mijn 

dagelijks leven kan wegdenken, sprak mij dermate aan dat ik mij met plezier een jaar wilde verdiepen in 

dit onderwerp.  

 

“Een thesis is als een boom die moet groeien.” Deze woorden van m’n begeleidster, mevrouw Annelies 

Meganck, zullen mij in m’n geheugen gegrift blijven. Het samenstellen en schrijven van deze thesis 

kende een moeilijke start. Ondanks mijn grote interesse voor het onderwerp, waarbij ik gretig op zoek 

ging in de literatuur naar onderzoek hieromtrent, vond ik slechts moeizaam enkele auteurs die mijn 

interesse deelden en dit onderwerp bestudeerden. De schaarse literatuur die ik vond, bekeek bovendien 

meestal de werkgeverszijde van het gebeuren. Vandaar dat ook in de literatuurstudie hoofdzakelijk het 

standpunt van de werkgever wordt ingenomen. Toch wilde ik het perspectief van de werkzoekende hierbij 

betrekken en daarom werd de informatie die uit de onderzoeken bij werkzoekenden naar boven kwam, 

aanvullend gebruikt.  

 

In het eerste hoofdstuk maken we kennis met het begrip e-rekrutering. Wat houdt dit in, waar moeten we 

het plaatsen binnen de verschillende rekruteringsvormen, hoe heeft het z’n plaats daartussen veroverd en 

welke vormen kan het allemaal aannemen? 

 

Het tweede en derde hoofdstuk zijn achtereenvolgens gewijd aan bedrijfswebsites en jobsites. Deze twee 

vormen van e-rekrutering genieten de meeste bekendheid en nemen een belangrijk deel van de literatuur 

in beslag.  

Het succesvol inzetten van de bedrijfswebsite voor rekruteringsdoeleinden vergt meer dan louter het 

bekendmaken van vacatures. Kandidaten moeten naar de website aangetrokken worden, moeten er enige 

tijd op willen doorbrengen en moeten aangezet worden om te solliciteren. Hoe een organisatie dit kan 

bewerkstelligen wordt uitvoerig in het tweede hoofdstuk besproken. 
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Het derde hoofdstuk ontwikkelde zich als een zware tak aan m’n boom. De wereld van de jobsites is 

complexer als op het eerste moment lijkt. Gesprekken met de vertegenwoordigers van de 5 grootste 

jobsites in België gaven echter een grote dosis zuurstof. Hieruti volgt een uitgebreide uiteenzetting over 

hoe deze jobsites zich doorheen de tijd ontwikkeld hebben en welke diensten zij vandaag allemaal 

aanbieden. Dit zowel naar werkgevers als werkzoekenden toe. 

 

In het laatste hoofdstuk aangaande de literatuurstudie richten we een blik op de verschillende systemen en 

softwaretoepassingen die de rekruteerder ter beschikking staan om ten volle voordeel te halen uit  

e-rekrutering. We onderstrepen ook het belang ervan, vermits dit organisaties helpt bij het beantwoorden 

aan de vraag vanwege de werkzoekende naar een snelle reactie. Het internet heeft niet voor niets de naam 

een elektronische ‘snelweg’ te zijn.  

 

Zo had de literatuurstudie mijn slanke boom na enige tijd toch enkele sterke takken gegeven. Om er 

echter een volwaardige en stevige boom van te maken, werd dit werk aangevuld met eigen onderzoek. 

Vermits de literatuurstudie gefocust is op de werkgever, was het tijd om eens een kijkje te nemen bij 

werkzoekenden. Nu stelde ik mij de vraag in welke mate zij al van het internet gebruik maken bij het 

zoeken en solliciteren naar een job, en wat hun perceptie hieromtrent is. Vooral na een boeiende 

vakantiejob als uitzendconsulente heb ik besloten aan de hand van een vragenlijst interimkrachten te 

bevragen over het gebruik van e-rekrutering. Ook dit liep niet van een leien dakje. Het vergde vele uren 

veldwerk om toch voldoende respons te bekomen. Vermits hier een eerder kleine steekproef wordt 

geanalyseerd, is enige omzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten nodig.  

 

En zo is op een jaar tijd deze thesis uitgegroeid tot een heuse boom. Zoals elke goede tuinman moest ik 

voeding geven, snoeien, vorm geven,… en zal ik in de komende jaren de verdere levensloop van deze 

boom met belangstelling volgen. Vermits e-rekrutering een vrij recent fenomeen is, waarvan het einde 

nog lang niet in zicht is en mijn interesse hiervoor nog werd versterkt, kan ik enkel maar hopen dat mijn 

boom later een plaats krijgt in de e-rekruteringsboomgaard. 
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    HOOFDSTUK 1: E-rekrutering 
 

 

In dit hoofdstuk wordt het begrip e-rekrutering nader toegelicht. We beginnen met een omschrijving van 

het begrip. Vervolgens kaderen we het e-rekruteren in het geheel van rekruteringstechnieken die een 

organisatie ter beschikking staan. Daarna geven we een verantwoording voor het ontstaan van deze vorm 

van rekruteren, alsook de evolutie die zich hierin heeft afgespeeld. Tot slot geven we een overzicht van de 

verschillende vormen die e-rekrutering kan aannemen. 

 

1.1: Begripsafbakening  

E-recruitment, e-rekrutering, internetrekrutering, on-line rekrutering, ... tal van synoniemen voor een term 

waarvoor geen éénduidige definitie voor handen is. Verschillende auteurs houden er verschillende 

benaderingen op na. 

 

Om te beginnen stelt men de vraag in welke mate e-rekrutering slaat op het webgebaseerd dan wel op het 

computergebaseerd rekruteren. E-rekruteren vormt namelijk een deeldomein binnen e-HRM of electronic 

Human Resources Management en zoals Buyens et al. (2003, blz. 22) uiteenzetten, valt ook daarvan geen 

éénduidige definitie te geven. Zo stellen van der Heijden en van den Bos (2000, blz. 2) dat men letterlijk 

genomen wel alle geautomatiseerde HRM-activiteiten als e-HRM kan beschouwen, maar omdat men pas 

sinds het toepassen van internettechnologie de term e-HRM in de mond heeft genomen, menen zij dat e-

HRM slaat op het webgebaseerd ondersteunen van HRM. Buyens et al. (2003, blz. 22) pleiten er 

daarentegen voor e-HRM in zijn algemene betekenis te blijven zien en de ondersteuning van HRM door 

eender welke computergerelateerde hulpmiddelen als e-HRM te beschouwen. 

 

Een veelomvattende omschrijving voor de term e-rekrutering vinden we bij Ernst (2002, blz. 2). 

“E-recruitment omvat heel wat meer dan enkel het communiceren van vacatures via het internet, op de 

eigen bedrijfswebsite of op jobsites.  Het heeft ook betrekking op het elektronisch en webgebaseerd 

verzamelen en opslaan van informatie over kandidaten. E-rekrutering laat dus toe om elektronisch te 

solliciteren, kandidaatgegevens op te slaan, kandidaten uit te sluiten, in een ‘best fit’ volgorde te 

rangschikken, te communiceren en een status in de aanwervingsprocedure na te trekken. Vacatures 

worden via de software beheerd, van creatie tot invulling. Tot slot moet het systeem ook 

managementrapportering toelaten. Essentieel is dat alles geautomatiseerd gebeurt, elektronisch en 

webgebaseerd.” 
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Adam en van den Berg (2001, blz. 53) vatten het geheel dan weer met de volgende woorden samen:  

“E-recruitment heeft betrekking op de werving van medewerkers op de interne en externe arbeidsmarkt 

en deels ook op de ondersteuning van de selectie met behulp van on-line technieken.” 

 

Hierbij wordt duidelijk dat e-recruitment in feite een containerbegrip is en verschillende auteurs hieraan 

een verschillende invulling geven. Zo zien we dat bepaalde auteurs hierin zowel het eigenlijke rekruteren 

alsook het selecteren van kandidaten aan de hand van internettechnologie betrekken. In deze uiteenzetting 

zullen we enkel ingaan op de rekrutering van kandidaten via het internet en worden selectietoepassingen 

zoals webgebaseerde testen, e-assessment of  on-line interviews buiten beschouwing gelaten. 

 

Sommige auteurs geven zelfs nog een verdere verdieping aan het begrip e-rekrutering. Zo spreken Buyens 

et al. (2003, blz. 105) van e-rekrutering in de enge zin of in de ruime zin naargelang organisaties enkel 

gebruik maken van het internet voor het bekendmaken van vacatures, dan wel of zij ook de afwerking van 

het wervingsproces geheel geautomatiseerd laten verlopen. 

 

Doordat er talrijke benaderingen van bestaan, vinden de auteurs Lievens en Harris (2003, blz. 133) de 

term e-recruitment dan ook in zekere mate een verkeerde benaming voor dit fenomeen. Aangezien 

e-recruitment geen theorie is, maar een praktijk, vallen we bij het definiëren van deze term dan ook 

onvermijdelijk terug op de verschillende toepassingen en evoluties die men binnen e-rekrutering reeds 

heeft waargenomen. Voordat we ingaan op de vraag hoe het komt dat e-rekrutering deel uitmaakt van de 

mix van rekruteringskanalen (cfr. infra: 1.3: Ontstaan en evolutie van e-rekrutering) en op de 

verschillende toepassingen die we binnen e-rekrutering aantreffen (cfr. infra: 1.4: Vormen van 

e-rekrutering), geven we eerst een overzicht van de verschillende rekruteringskanalen die werkgevers ter 

beschikking staan. 

 

1.2: Het rekruteringslandschap 

E-rekrutering is – zoals het woord het zegt – een vorm van rekruteren. Daarom willen we eerst een beeld 

scheppen van de verschillende wegen waarlangs werkgevers op zoek kunnen gaan naar nieuwe 

werknemers. Zonder een gedetailleerde uiteenzetting te geven van elk van deze kanalen, geven we hier 

een overzicht van de verschillende mogelijkheden. Deze kan men in verschillende classificaties indelen. 

Zo kan men een onderscheid maken naargelang men actief of passief werft, naargelang het om een 

formeel of een informeel kanaal gaat, of naarmate de graad van waarnemend contact. 
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1.2.1: Indeling naargelang men actief of passief werft 

Een eerste indeling die gevolgd kan worden, is het verschil tussen actief en passief werven (Henkens K. et 

al., 2003, blz. 8). Bij passieve werving wacht de organisatie tot de kandidaat het initiatief neemt. Bij 

actieve werving is het de organisatie die zelf het initiatief neemt en op zoek gaat naar potentiële 

kandidaten.  

 Het meest gekende voorbeeld van passief werven zijn de spontane of open sollicitaties, waarbij 

een kandidaat uit eigen beweging bij een organisatie solliciteert, los van een specifieke vacature. 

Daarnaast behoren ook de personeelsadvertenties in de printmedia, het aanbieden van 

stageplaatsen, en het uitbesteden aan een uitzend- of een selectiebureau tot deze groep. 

 Bij de actieve wervingsmethodes denkt men vooral aan het inschakelen van het sociale netwerk 

van de werkgever en de organisatie, het benaderen van scholen en opleidingen om contact te 

leggen met pas of bijna afgestudeerden, en het organiseren van speciale wervingsbijeenkomsten. 

 

Binnen deze indeling hebben de auteurs (Henkens K. et al., 2003) ook een plaats toebedeeld aan het 

internet als rekruteringskanaal. Daarbij ziet men dat door de vele mogelijkheden die het internet biedt, 

men het internet niet onder één van beide categorieën kan onderbrengen. Naargelang de toepassing zal 

men het gebruik van het internet dan ook als een actieve dan wel als een passieve rekruteringsmethode 

bestempelen. Hierop komen we terug wanneer we de vormen van e-rekrutering bespreken (cfr. infra: 1.4: 

Vormen van e-rekrutering). 

 

1.2.2: Indeling naargelang men een formeel of een informeel kanaal gebruikt 

Een tweede indeling, die vaker toegepast wordt, is het onderscheid tussen formele en informele kanalen. 

In de studie ‘Hoe werven bedrijven in België in 2000’, uitgevoerd door het Hoger Instituut voor de 

Arbeid, worden deze kanalen als volgt beschreven: “Met formele kanalen bedoelen we dat werkgevers 

hun vacatures openlijk bekendmaken, zodat iedere potentiële kandidaat hierbij de kans krijgt om te 

solliciteren. Bij informele kanalen is dit niet het geval” (Delmotte J. et al., 2001, blz. 67). 

 

Onder formele wervingskanalen kan men de volgende manieren van rekruteren beschouwen (Delmotte J. 

et al., 2001, blz. 68; Henkens K. et al., 2003, blz. 9; Jattuso M. en Sinar E., 2003; Rozelle A. en Landis 

R., 2002, blz. 495 - 495):  

 Het plaatsen van personeelsadvertenties in kranten en tijdschriften. 

 Het inzetten van een uitzendkantoor.  

 Het inzetten van de publieke bemiddelingsdiensten. Voor Vlaanderen is dit de Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). 

 Het inzetten van een wervings- en selectiebureau.  
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Ook onder informele wervingskanalen kan men verschillende toepassingen onderscheiden (Bracke P., 

2003a, blz. 26; Delmotte J. et al., 2001, blz. 67 - 68; Henkens K. et al., 2003, blz. 9; Jattuso M. en Sinar 

E., 2003; Rozelle A. en Landis R., 2002, blz. 495 - 495): 

 Het inschakelen van het netwerk van de werkgever of de organisatie. Dit kunnen zowel vrienden 

of kennissen zijn van het eigen personeel, alsook de familie, kennissenkring of zakenrelaties van 

de werkgever zelf, of zelfs de ex-werknemers van het bedrijf. 

 Het aanleggen van een wervingsreserve uit de spontane of open sollicitaties die men ontvangt van  

personen die hun kandidatuur uit eigen beweging kenbaar maken aan de organisatie. 

 Het samenwerken met scholen en opleidingsinstanties via het aanbieden van stageplaatsen of via 

campusrekrutering, waarmee men zich richt tot afstuderende studenten. 

 

Zowel bij Delmotte et al. (2001) als bij Henkens et al. (2003) beschouwt men het on-line rekruteren als 

afzonderlijk wervingskanaal. Rozelle en Landis (2002) onderzochten daarentegen in welke categorie het 

internet als rekruteringsbron kan ondergebracht worden. Daarbij maken zij het onderscheid tussen 

formele en informele kanalen op basis van de hoeveelheid realistische informatie die aan de 

werkzoekende gegeven wordt en nemen zij aan dat deze het hoogste is bij de informele kanalen. Via de 

persoonlijke contacten bij deze kanalen hebben kandidaten meer kans om zowel positieve, negatieve als 

meer gedetailleerde informatie te verkrijgen. Bijgevolg krijgen ze een meer accurate weerspiegeling van 

de job. Bij formele kanalen geeft men vooral de positieve aspecten van de job weer in een poging om 

kandidaten aan te trekken. 

 

Op basis van deze veronderstellingen kwamen Rozelle en Landis (2002) tot de verwachting dat het 

internet tot de formele rekruteringskanalen gegroepeerd zou moeten worden. Uit hun onderzoek bleek 

daarentegen dat e-rekrutering beter bij de informele kanalen geplaatst wordt. De respondenten 

associeerden een website namelijk met meer realistische informatie dan deze die ze verkregen via een 

brochure of een video. Een mogelijke verklaring voor deze uitkomst schuiven de auteurs dan ook toe aan 

het feit dat de respondenten de website, die men dynamisch had gemaakt door middel van afbeeldingen, 

foto’s en een verscheidenheid aan informatie, konden afwegen tegenover een brochure of een video, wat 

meer formele rekruteringsbronnen waren. Zij wijzen er dan ook op dat men hun bevindingen niet mag 

overschatten en met enige omzichtigheid moet aannemen. 
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1.2.3: Indeling naargelang de graad van waarnemend contact 

Jattuso en Sinar (2003) prefereren een andere classificatie op te stellen dan het onderscheid tussen 

formele en informele rekruteringskanalen. Zij achten voor moderne rekruteringsvormen een alternatieve 

indeling relevanter. Weinig van deze vormen brengen namelijk persoonlijk contact met andere mensen 

met zich mee en de auteurs willen dan ook een onderscheid maken tussen de kanalen naarmate ze een 

hoge of een lage graad van waarnemend contact met de kandidaat mogelijk maken. De auteurs 

onderscheiden 3 groepen volgens de graad van waarnemend contact: 

 Laag: internetbanners, jobsites en advertenties in kranten of tijdschriften.  

 Gematigd: gerichte e-mails en jobbeurzen. 

 Hoog: het netwerk van de werknemers, uitzendkantoren en directe rekrutering door de organisatie.  

 

Bij deze indeling veronderstellen zij ten eerste dat de mate van waarnemend contact de mogelijkheden 

bepaalt die men heeft om een kandidaat te pre-screenen, wat op zijn beurt een invloed heeft op de 

kwaliteit van de aangebrachte kandidaat. Een kanaal met een hoge graad van waarnemend contact, zoals 

een werknemer of een uitzendbureau, zal een relatief uitgebreide pre-screening toelaten. Zowel de interne 

medewerker als het externe bureau zullen zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de 

aangebrachte kandidaat en enkel die kandidaten doorverwijzen die zij als meest kwalitatief beschouwen. 

Een rekruteerder op een jobbeurs kan niet eenzelfde diepgaand contact met een kandidaat 

bewerkstelligen, wat weinig pre-screening toelaat en het bijgevolg moeilijker maakt om de kwaliteit van 

een kandidaat in te schatten. 

 

Na onderzoek vonden de auteurs een significant effect van het rekruteringskanaal op de algemene 

kwaliteit van de kandidaat. Een kanaal met een hoge graad van waarnemend contact stemde overeen met 

een hogere kwaliteit van de kandidaten in vergelijking met kandidaten gegeneerd via kanalen met matig 

of weinig contact, al vond men bij deze laatste kanalen geen verschil in de kwaliteit van de kandidaten. 

Indien men de kwaliteit van de kandidaat ging bekijken vanuit opleiding, werkervaring of technische 

vaardigheden, dan werd enkel bij de opleiding een verschil gevonden en resulteerde een hoger 

waarnemend contact in een kandidaat met een hoger opleidingsniveau. 

 

Een tweede hypothese maakten de auteurs over de band tussen het rekruteringskanaal en de ‘job fit’ van 

de kandidaat of de mate waarin een kandidaat in een job past. Hier veronderstelde men dat het  

waarnemend contact de mogelijkheid zou bieden om meer interactiviteit en informatie over een job te 

geven aan een kandidaat, zodat de job fit van de kandidaten die solliciteren voor de job positief beïnvloed 

wordt. In tegenstelling tot deze hypothese vonden de auteurs dat kandidaten die gerekruteerd waren via 

kanalen met een gematigde graad van waarnemend contact een hogere mate van job fit vertoonden dan 

kandidaten gerekruteerd via kanalen met een hoge of lage graad van waarnemend contact. 
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Nu we een duidelijk beeld hebben van de verschillende rekruteringskanalen die werkgevers ter 

beschikking staan, willen we een antwoord geven op de vraag hoe het komt dat het internet deel is gaan 

uitmaken van deze mix van rekruteringsmogelijkheden. 

 

1.3: Ontstaan en evolutie van e-rekrutering 

Het rekruteren via het internet is eigenlijk een vrij recent fenomeen. De prilste aanleiding hiertoe moeten 

we uiteraard zoeken in het ontstaan en de evolutie van het internet zelf, volgens Zambos (2000, blz.1) de 

‘roots’ van internet recruitment. Het internet ontstond in 1969 onder de naam ARPANET en bestond uit 

een netwerk van 4 computers onder het Amerikaanse ministerie van Defensie. Jaar na jaar steeg het aantal 

aangesloten computers op dit netwerk, totdat het systeem er technisch geen extra meer aankon. Rond 

1980 schakelde men daarom over op een ander netwerkprotocol en van dan af was het ‘Inter-Net’ 

geboren, het netwerk der netwerken. 

 

Het internet kende wereldwijd een explosieve groei en het nieuwe communicatiemedium drong ons 

dagelijks leven binnen. Ook in België hebben al heel wat mensen de weg naar het internet gevonden. Het 

onderzoeksbureau InSites Consulting bestudeert sedert 1999 de Belgische internetmarkt aan de hand van 

een halfjaarlijkse ‘Belgian Internet Mapping Survey’. Hieruit blijkt dat het aantal regelmatige 

internetgebruikers de voorbije 5 jaar een enorme stijging gekend heeft. Figuur 1.1 geeft een overzicht 

vanaf medio 1999. 
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Figuur 1.1: Evolutie van het aantal internetgebruikers in België, 1999 - 2004 

(Bron: BIM-studies, 2003) 
 

Een medium met zo’n hoge penetratiegraad en zo’n groot bereik opent dan ook talrijke opportuniteiten 

voor organisaties in het uitbouwen van relaties met klanten, leveranciers, werknemers en andere 

belanghebbenden. Ook voor het personeelsbeleid opent dit veel mogelijkheden. Veel toekomstige 

medewerkers zijn vandaag de dag opgegroeid met het internet. Als leden van de informatiemaatschappij 

is het internet voor hen één van de primaire informatiebronnen, het vormt de plaats bij uitstek om in 
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contact te komen met potentiële nieuwe medewerkers. (Adam H. en van den Berg R., 2001, blz. 11-12; 

Overzicht..., 2002).  

Daarenboven zien we vanaf het einde van de jaren ’90 een schaarste ontstaan op de arbeidsmarkt, die 

ontaardt in een ‘war for talent’. De sollicitant bevond zich in een comfortabele positie en bedrijven 

moesten zware inspanningen leveren om de kandidaten naar zich toe te trekken. In een krappe 

arbeidsmarkt zullen bedrijven logischerwijs meer kanalen inzetten in hun zoektocht naar geschikte 

kandidaten. Het was dan ook slechts een kwestie van tijd vooraleer het internet aan de oorspronkelijke 

mix van kanalen werd toegevoegd om op die manier het bereik te vergroten (Adam H. en van den Berg 

R., 2001, blz. 13; Bracke P., 2003a, blz. 26; Delmotte J. et al., 2001, blz. 94; Ernst M., 2000, blz. 22; 

Henkens K. et al., 2003, blz. 6; Vereecken H., 2000, blz. 30; Thomas S. en Ray K., 2000, blz. 43).  

 

Wanneer het internet voor het eerst gebruikt werd voor rekruteringsdoeleinden is niet exact geweten, 

maar in de Verenigde Staten gingen de jobsites Monster.com en CareerMosaic.com in 1994 als eersten 

van start en zag men vanaf 1994-1995 dat bedrijven een jobsectie toevoegden aan de bedrijfswebsite 

(Global 500…, 2002, blz. 6; Koninckx B., 2001; Zusman R. en Landis R., 2001, blz. 285). 

 

In België voert het Hoger Instituut voor de Arbeid sedert 1995 onderzoek naar het wervingsgedrag van 

bedrijven in België. In 2000 stelden zij voor het eerst vast dat het internet bij de ingezette wervings-

kanalen moest toegevoegd worden. Zij vonden uit een steekproef van 3309 Belgische bedrijven dat 

11,1% het internet gebruikte om kandidaten te zoeken (Delmotte J. et al., 2001, blz. 87). 

In 2001 voerden Buyens en Meganck (2001) een onderzoek bij de 100 grootste organisaties in België. 

95,7% van deze bedrijven gaven aan vacatures te plaatsen op jobsites of de bedrijfswebsite.  

2 jaar later brachten Buyens et al. (2003) het gebruik van e-HRM in België in kaart en bevroegen daartoe 

325 van de grootste ondernemingen in België. Toen vond men dat 93% van de respondenten aan e-

rekrutering deed (zie figuur 1.2).  
7%

93%

geen e-rekrutering
wel e-rekrutering

 

Figuur 1.2: Toepassing van e-rekrutering door de grootste organisaties in België in 2003 

(Bron: Buyens D. et al., 2003, blz. 107) 

 

Volgens de auteurs is de schijnbare daling in het gebruik van e-rekrutering in 2003 te wijten aan de 

verschillende steekproeven die in beide studies toegepast werden. Men gaat er vanuit dat de 100 grootste 

ondernemingen een voortrekkersrol gespeeld hebben (Buyens D. et al., 2003, blz. 107).  

HOOFDSTUK 1: E-rekrutering 9



Bovendien kwamen de auteurs tot de vaststelling dat van alle deeldomeinen binnen e-HRM e-rekrutering 

het meest is doorgedrongen bij de grootste ondernemingen in België (Buyens D. et al., 2003, blz. 249) 

 

De onderzoekers gingen ook na hoelang de Belgische ondernemingen al aan e-rekrutering doen. Zij 

stelden vast dat de grootste ondernemingen in België iets later begonnen zijn met e-rekrutering in 

vergelijking met de grootste ondernemingen op wereldniveau, maar dat we de laatste jaren wel een 

inhaalbeweging merken. Figuur 1.3 geeft een overzicht van de verspreiding van e-rekrutering in België. 

Hieruit blijkt dat de meeste bedrijven in 2003 reeds langer dan 2 jaar gebruik maakten van het internet bij 

het zoeken naar nieuwe medewerkers. 
 

 

Figuur 1.3: Diffusie van innovatie m.b.t. e-rekrutering in België 

(Bron: Buyens D. et al., 2003, blz. 109) 

 

1.4: Vormen van e-rekrutering 

Zoals bij de begripsafbakening duidelijk werd (cfr. supra: 1.1: Begripsafbakening), is het moeilijk om de 

term e-rekrutering in een éénduidige definitie te vatten. Talrijke varianten en evoluties zorgen ervoor dat 

deze praktijk verschillende definities toebedeeld kan krijgen naargelang de praktische toepassing die men 

beschouwt. Beschouwen we e-rekrutering als het zoeken naar nieuwe medewerkers met behulp van 

internettechnologie, dan kunnen we de hierna besproken vormen onderscheiden. 

 

1.4.1: Passief rekruteren 

Wanneer een organisatie passief rekruteert, dan bedoelt men dat de organisatie het initiatief bij de 

sollicitant legt om zijn kandidatuur aan de organisatie bekend te maken (Henkens K. et al., 2003, blz.8).  

Het plaatsen van vacatures op de website van de organisatie of op jobsites vormen binnen deze groep, 

alsook over alle vormen van e-rekrutering heen, de meest gekende toepassingen. Over elk van beide, die 

in de literatuur eveneens het meeste aan bod komen, geven we in de hoofdstukken 2 en 3 een uitgebreide 

uiteenzetting. 
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Werkgevers kunnen echter ook op andere plaatsen hun vacatures bekendmaken. Zo kunnen zij terecht op 

nieuwsgroepen of elektronische prikborden waar iedereen berichten kan achterlaten (Ernst M., 2001; 

Zambos G., 2000, blz. 44). In speciale nieuwsgroepen gericht op de arbeidsmarkt kunnen werkgevers dan 

ook terecht om hun vacatures bekend te maken. In België heeft deze nieuwsgroep de naam be.jobs.  

Daarnaast kunnen bedrijven ook op portaalsites, gespecialiseerde sites of zoekertjessites terecht om hun 

vacatures bekend te maken (Koninckx B., 2001).  

 

Op sommige sites is het ook mogelijk om ‘banners’ of ‘pop-ups’ te plaatsen, die extra aandacht vestigen 

op de advertentie en waarop de surfer kan doorklikken (Adam H. en van den Berg R., 2001, 57; Koninckx 

B., 2001; van der Heijden H. en van den Bos M., 2000, blz. 11). Deze benadering zou volgens Lievens en 

Harris (2003, blz. 136) wel een krachtige manier kunnen zijn om kandidaten aan te trekken, maar het 

nadeel hebben dat zij eerder aanvallend en te direct overkomen bij de werkzoekenden.  

 

Binnen de groep van passieve rekruteringsvormen halen we ook nog de elektronische nieuwsbrieven of 

e-zines aan. Via deze weg kunnen rekruteerders vacatures bekendmaken aan een duidelijk afgelijnde 

doelgroep (Koninckx B., 2001).  

 

Tot slot willen we nog opmerken dat ook de meeste interimkantoren en wervings- en selectiebureaus 

ondertussen de weg naar het internet gevonden hebben. Dit fenomeen is in België nog vrij recent en 

veelal kan men dit op eenzelfde manier beschouwen als bij alle andere organisaties. Zo bezitten zij 

eveneens een eigen website en vormen zij daarnaast bij de meeste jobsites de grootste klantengroep 

(Koninckx B., 2001, blz. 45; Claeys J., 2004; Goossens J., 2004; Kemeling A., 2004; Stael D., 2004). 

 

1.4.2: Actief rekruteren 

Bij deze vormen van e-rekrutering neemt de organisatie zelf het initiatief en gaat zij via het internet actief 

op zoek naar nieuwe medewerkers (Gutmacher G., 2000; Henkens K. et al., 2003, blz. 8). Volgens 

Lievens en Harris (2003, blz. 135)  is deze vorm van e-rekrutering, die zij het eigenlijke ‘e-recruiting’ 

noemen, hoofdzakelijk gericht op het vinden van de ‘passieve’ kandidaten. Een passieve werkzoekende 

heeft reeds een job en is niet actief op zoek naar een nieuwe job, maar staat wel open voor nieuwe 

opportuniteiten en wil op de hoogte blijven van de arbeidsmarkt (Cober R. et al., 2000; Duhamel T., 

2000, blz. 52; Fister S., 2001; Galanaki E., 2002, blz. 244; Walker A., 2001, blz. 53).  

 

Binnen deze groep e-rekruteringsvormen kunnen we heel wat varianten onderscheiden. Zo meent 

Gutmacher (2000) dat zogenaamde ‘community’ websites of ontmoetingsplaatsen voor mensen met 

eenzelfde interesse, goede plaatsen zijn voor rekruteerders om op zoek te gaan naar cv’s. Voorbeelden 

van dergelijke sites zijn Geocities of Tripod. Zij bieden onder andere chatruimtes aan, gratis 
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e-mailadressen, hulpmiddelen voor het bouwen van een eigen website, alsook webruimte om een website 

op te plaatsen. Op die persoonlijke webpagina’s plaatsen velen hun cv, en rekruteerders kunnen via de 

community websites daarnaar op zoek gaan.  

 

Men kan ook gebruik maken van een zoekmotor, zoals Google of Altavista, om te zoeken naar plaatsen 

waar mensen hun cv hebben achtergelaten (Koninckx B., 2001; Zambos G., 2000, blz. 44). Deze cv’s 

kunnen eventueel verwijzen naar een bedrijfswebsite waar men dan nog andere cv’s, e-mailadressen of 

achtergrondinformatie over de personeelsleden kan vinden (Cappelli P., 2001, blz. 139). Feldman en 

Klaas (2002, blz. 176) en Lievens en Harris (2003, blz. 135) spreken in dit verband van ‘web flipping’. 

Tevens vindt men op websites van hogescholen of universiteiten vaak een lijst van alumni, of tonen 

beroepsverenigingen een lijst van aangesloten leden (Koninckx B., 2001).  

 

Lievens en Harris (2003, blz. 135) vermelden vervolgens ook een techniek die zij als ‘peeling’ 

bestempelen. Hierbij bezoeken rekruteerders een bedrijfswebsite en zoeken die af tot op het bot om een 

lijst van personeelsleden te lokaliseren. Koninckx (2001) omschrijft deze techniek als het ‘x-rayen’ van 

sites, waarbij men via geavanceerde zoekopdrachten een bedrijfswebsite doorlicht om contactgegevens 

van werknemers te vinden die men bij een gewoon bezoek aan de site niet terugvindt. 

 

De eerder aangehaalde nieuwsgroepen (cfr. supra 1.4.1: Passief rekruteren) kunnen eveneens gebruikt 

worden om actief op zoek te gaan naar kandidaten (Cappelli P., 2001, blz. 139; Zambos G., 2000, blz. 

44). Op deze nieuwgroepen kunnen immers niet enkel organisaties vacatures plaatsen, maar kunnen 

werkzoekenden ook kenbaar maken naar welke jobs zij op zoek zijn. Het deelnemen aan jobgerelateerde 

nieuwsgroepen en e-forums noemt men ‘web lurking’ (Feldman D. en Klaas B., 2002, blz. 176). 

 

Tot slot laten de meeste jobsites bedrijven toe om actief naar kandidaten te zoeken in de cv-databanken 

die zij – al dan niet tegen betaling – ter beschikking stellen (cfr. infra 3.3: Nadruk op de back office) 

(Claeys J., 2004; Ernst M., 2001; Goossens J., 2004; Rycx R., 2003; Stael D., 2004). Daarnaast kan men 

nog tal van databases vinden op het internet waar werkzoekenden hun cv hebben achtergelaten (Henkens 

K. et al., 2003, bl. 8), en die een rijke bron vormen aan potentiële kandidaten. Om met de woorden van 

Gutmacher (2000) te besluiten: “Het ganse internet is je database, als je maar weet hoe ze te gebruiken.” 

 

Naast het grote voordeel om langs deze weg passieve kandidaten te vinden, zullen rekruteerders die op 

een actieve manier het internet afzoeken naar nieuwe medewerkers in het algemeen minder kandidaten te 

verwerken hebben en ook minder ongekwalificeerde kandidaten genereren, vermits zij zelf kunnen kiezen 

wie zij benaderen (Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 135). Volgens de auteurs zou de effectiviteit van 

deze rekruteringsvormen wel dalen overheen de tijd, aangezien steeds meer rekruteerders met deze 

methodes vertrouwd geraken en bedrijven ‘firewalls’ en andere technieken toepassen om zich hiertegen te 
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verdedigen. Anderzijds stelt men zich ook de vraag in welke mate deze technieken niet erg aanleunen bij 

‘hacking’, wat op z’n minst onethisch is en als schending van de wetgeving kan gezien worden (Galanaki 

E., 2002, blz. 250; Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 135). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit eerste hoofdstuk schetsten we een beeld van wat e-rekrutering is, waar men het moet plaatsen 

tussen alle andere rekruteringsvormen, hoe het zijn plaats daartussen veroverd heeft, en welke vormen 

het allemaal kan aannemen. Hierin vindt men actieve en passieve vormen, waarbij we in het volgende 

hoofdstuk ingaan op één van de meest gekende passieve vormen van e-rekrutering, zijnde het rekruteren 

van kandidaten via de website van de organisatie. 
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Dit hoofdstuk is gewijd aan één van de meest gekende vormen van e-rekrutering: het inzetten van de 

bedrijfswebsite bij het zoeken naar nieuwe medewerkers. Het hoofdstuk bevat een uitgebreid model dat 

aangeeft hoe een goede bedrijfswebsite opgebouwd zou moeten zijn. Vervolgens stippen we kort het 

intranet aan, via welke weg een organisatie ook intern kandidaten kan zoeken voor vacatures. Tot slot 

geven we een overzicht van enkele feiten en cijfers over de bedrijfswebsite als rekruteringsmiddel. 

 

2.1: Efficiënt rekruteren via de bedrijfswebsite 

Om succesvol te zijn met een jobsectie op de bedrijfswebsite, dienen een aantal voorwaarden vervuld te 

worden. Volgens iLogos Research (Achieving…, 2000, blz. 13) en Zambos (2000, blz. 43-44) volgen 

succesvolle bedrijven een 4-staps rekruteringsmodel, zoals afgebeeld in figuur 2.1. 
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Figuur 2.1: 4-stapsmodel voor succesvolle e-rekrutering 

(Bron: Bewerkt uit: Achieving… , 2000, blz. 13; Zambos G., 2000, blz. 43) 

olgens Cober et al. (2000, blz. 483-484) moeten 3 belangrijke fasen in het surfgedrag van 

erkzoekenden in overweging genomen worden bij het ontwerpen van een bedrijfswebsite voor 

ekruteringsdoeleinden:  

1 De kandidaten moeten naar de website aangetrokken worden. 

2 De website moet de interesse van de kandidaten behouden. 

3 De kandidaten moeten ook effectief solliciteren voor de openstaande posities. 

iguur 2.2 geeft het conceptueel model weer dat volgens Cober et al. (2000) de weergave is van een 

uccesvolle on-line rekruteringscyclus. 
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Figuur 2.2: Conceptueel model van een on-line rekruteringscyclus 

(Bron: Bewerkt uit: Cober R. et al., 2000, blz. 484) 

 

Deze 2 modellen vormen de basis waarop alle verdere onderzoek geplaatst kan worden omtrent de 

belangrijkste topics in het opbouwen van een goede rekruteringssite. Hierna worden beide modellen 

geïntegreerd. In figuur 2.3 geven we een schematische voorstelling van de verschillende elementen die 

we zullen bespreken. 
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Figuur 2.3: Efficiënt rekruteren via de bedrijfswebsite 

(Bron: Eigen voorstelling) 
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2.2: Het aantrekken van kandidaten naar de bedrijfswebsite 

Volgens Lievens en Harris (2003, blz. 132) ligt de nadruk bij e-rekrutering op het aantrekken van 

kandidaten. Verschillende auteurs wijzen erop dat hierdoor meer dan tevoren dit een marketing-

georiënteerde benadering van de rekruteringsfunctie vereist (Cappelli P., 2001, blz. 140; Lievens F. en 

Harris M., 2003, blz. 132). Net zoals men bij marketing inspanningen levert om potentiële klanten aan te 

trekken, geldt in deze eerste fase van het e-rekruteringsproces eveneens dat men inspanningen moet 

leveren om potentiële kandidaten aan te trekken (Cappelli P., 2001, blz. 140). Hiervoor staan 

verschillende mogelijkheden en kanalen ter beschikking van organisaties. Enerzijds moeten organisaties 

trachten een werkgeversmerk op te bouwen om kandidaten rechtstreeks naar de bedrijfswebsite te lokken, 

anderzijds kunnen organisaties ook een beroep doen op verschillende indirecte kanalen. 

 

2.2.1: Merken en reputaties 

“In het initiële stadium van rekrutering is de herkenning van een organisatienaam een competitief 

voordeel. Het vermindert de tijd die nodig is om de aandacht van de kandidaten te trekken.” (Cober R. et 

al., 2000, blz. 484). Net zoals in productmarkten merken en reputaties van wezenlijk belang zijn, geldt 

ook in de arbeidsmarkt het belang van ‘HR-merken’. Hierbij trachten bedrijven zich een werkgevers-

merk aan te meten en zichzelf als het ware aan de kandidaat te verkopen, in plaats van omgekeerd.  

Het opbouwen en nastreven van een HR- of werkgeversmerk wordt in de literatuur aangeduid als 

‘employer branding’ en ‘HR-marketing’ (Buyens D. en Meganck A., 2001, blz. 2; Bracke P., 2003a, blz. 

28). Uit onderzoek van Dekeirel et al. (in Bracke P., 2003a, blz. 28) blijkt dit fenomeen vooral aandacht 

te krijgen in hoogconjunctuur, al is het net in periodes van laagconjunctuur belangrijk om te blijven 

werken aan het imago van de onderneming, om zo een toekomstige schaarste op de arbeidsmarkt te 

anticiperen.  

 

Cappelli (2001, blz. 140) geeft aan dat organisaties alle wervingsinspanningen moeten integreren in de 

algemene marketingcampagnes om tot een sterk werkgeversmerk te komen. Alle promotie-, reclame- en 

andere marketinginspanningen beïnvloeden de potentiële medewerkers en consumenten. Organisaties 

kunnen dan ook direct herkenbare HR-merken opbouwen door productadvertenties te relateren aan 

rekruteringsadvertenties aan de hand van dezelfde opmaak, kleuren en stijlen. 
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2.2.2: Indirecte kanalen 

Ongeacht of men over een bekend (HR-)merk beschikt, dan wel of men een kleinere organisatie is en 

minder bekendheid geniet, kan men ook potentiële kandidaten naar de bedrijfswebsite lokken via allerlei 

on-line en off-line kanalen.  

2.2.2.1: Off-line kanalen 

De komst van het internet heeft de traditionele papieren rekruteringsmedia niet van de markt verdreven, 

maar heeft deze een andere rol toebedeeld. Advertenties verschaffen niet langer gedetailleerde informatie 

over de job en de organisatie, maar verwijzen steeds meer naar de bedrijfswebsite voor wie meer 

informatie wil (cfr. infra: 5.3.1: De rol van de traditionele media) (Achieving…, 2000, blz. 14; Cober R. 

et al., 2000; blz. 484; Duhamel T., 2000, blz. 54; Koninckx B., 2001; Simoens K., 2003, blz. 57; van de 

Bunt – Kokhuis S., 2003, blz. 123; Walker A., 2001, blz. 60; Zambos G., 2000, blz. 43). 

 

Naast advertenties in kranten of tijdschriften kan men de website ook promoten via reclamespots op de 

radio of in de bioscoop, via reclameborden op sponsoractiviteiten, of andere creatieve benaderingen die 

de potentiële kandidaten bewust maken van de bedrijfswebsite (Achieving…, 2000, blz. 14; Cober R. et 

al., 2000, blz. 485; Zambos G., 2000, blz. 43; Walker A., 2001, blz. 60). Ook promotieartikelen zoals 

petten, t-shirts, balpennen,… met daarop het URL-adres van de website, kunnen veel mensen naar de 

bedrijfswebsite lokken (Cappelli P., 2001, blz. 140). 

2.2.2.2: On-line kanalen 

Net zoals personeelsadvertenties in kranten of tijdschriften steeds meer tot doel hebben kandidaten naar 

de bedrijfswebsite te lokken, kunnen ook jobsites beschouwd worden als een link naar de website van de 

organisatie (Achieving..., 2000, blz. 14; Cober R. et al., 2000, blz. 484; Zusman R. en Landis R., 2001; 

Zambos G., 2000, blz. 43). Zeker voor organisaties met een lage naambekendheid vormen jobsites de 

manier bij uitstek om hun boodschap aan het ruime publiek bekend te maken. Maar ook voor de best 

gekende organisatie blijven jobsites een interessant vehikel om het potentiële publiek voor een vacature te 

vergroten. (Cober R. et al., 2000, blz. 484; Kemeling A., 2004; Rycx R., 2003).  

 

Op het internet kan men ook gebruik maken van ‘banners’ en ‘pop-ups’. Deze werden oorspronkelijk 

gebruikt om producten te promoten, maar men kan ze ook gebruiken om vacatures onder de aandacht te 

brengen en bezoekers te aan te trekken naar de bedrijfswebsite (Achieving…, 2000, blz. 15; Zambos G., 

2000, blz. 43). Deze banners en pop-ups kunnen op eender welke site geplaatst worden, en zouden 

volgens Lievens en Harris (2003, blz. 136) een potentieel nuttig instrument zijn om de passieve 

werkzoekenden aan te trekken. Anderzijds merken zij ook op dat deze techniek eerder agressief 

gepercipieerd wordt door internetgebruikers (cfr. supra: 1.4.1: Passief rekruteren). 
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Ook het registreren van de bedrijfswebsite op verschillende zoekmachines, zoals Google of Altavista, 

verhoogt de mogelijkheid dat kandidaten de website van de organisatie zullen aandoen in hun zoektocht 

naar een job (Cober R. et al., 2000, blz. 485). Dit wordt volgens iLogos Research nog maar door weinig 

bedrijven gedaan, al zou deze techniek toch in staat zijn om het aantal bezoekers naar het jobgedeelte van 

de bedrijfswebsite te verhogen (Achieving…, 2000, blz. 15). 

 

2.3: Het behouden van de kandidaten op de bedrijfswebsite 

Het is niet voldoende om de kandidaat enkel maar naar de bedrijfswebsite te lokken. De kandidaat moet 

ook enige tijd op de website willen doorbrengen. Men moet zich daarom in de plaats van de kandidaat 

stellen en de manier waarop een kandidaat informatie verwerkt in rekening nemen bij het ontwerpen van 

de website (Cober R. et al., 2000, blz. 485). Bedrijfswebsites vormen vaak één van de eerste plaatsen 

waar kandidaten gaan kijken om een organisatie te beoordelen (Cappelli P., 2001, blz. 140; Cober R. et 

al., 2003, blz. 482; Zusman R. en Landis R., 2001).  

Het is dan ook belangrijk om bij het ontwerpen steeds in het achterhoofd te houden dat het eerste contact 

van een kandidaat met een organisatie een belangrijke invloed heeft op de attitude van de kandidaat ten 

opzichte van de organisatie, wat op zijn beurt een belangrijke invloed heeft op de beslissing van de 

kandidaat om al of niet bij die organisatie te solliciteren. (Cober R. et al., 2000, blz. 482; Feldman D. en 

Klaas B., 2002, blz. 191; Walker A., 2001, blz. 58; Zusman R. en Landis R., 2001).  

 

Volgens Zusman en Landis (2001) moeten we ook hier teruggrijpen naar de marketingprincipes en 

worden positieve impressies gegenereerd uit advertenties die de aandacht trekken, de interesse 

vasthouden, geloofwaardig zijn, preferentie genereren, en actie motiveren. Wij volgen de 3 stadia die 

Cober et al. (2000) onderscheiden om kandidaten op de te website houden, een positief imago te creëren 

en de kandidaat aan te zetten tot het solliciteren bij de organisatie: aanmoedigen van interesse, vasthouden 

van interesse en opbouwen van relaties. 

 

2.3.1: Aanmoedigen van interesse 

Allereerst moet de aandacht van de kandidaat bemachtigd worden wanneer die op de website terechtkomt. 

Daarvoor is er maar weinig ruimte want een internetsurfer beweegt zich snel van de ene website naar de 

andere (Cober R. et al., 2000, blz. 485). Dit neemt niet weg dat de internettechnologie toch heel wat 

mogelijkheden biedt om de aandacht van de bezoeker te trekken. Zo zullen dynamische afbeeldingen, 

videofragmenten, geluiden en interactieve menu’s de kandidaat prikkelen en aanzetten tot het verder 

onderzoeken van de website (Cober R. et al, 2000, blz.485-486; Walker A., 2001, blz. 56; Zambos G., 

2000, blz. 44).  
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2.3.2: Behouden van interesse 

Eens men erin geslaagd is om de aandacht van de kandidaat voor zich te winnen, moet men die aandacht 

ook zien te behouden. Geleidelijk aan ziet men meer onderzoek opduiken over welke aspecten van een 

website belangrijk zijn, omwille van hun invloed op de attitude van een werkzoekende ten opzichte van 

een organisatie. Hierin kunnen we twee onderzoeks-domeinen onderscheiden. Enerzijds is er de inhoud 

van de website, anderzijds kijkt men naar de kwaliteit van de website, waaronder de esthetische kwaliteit 

en de gebruiksvriendelijkheid van de website verstaan worden. 

2.3.2.1: Inhoud 

Om de aandacht van de bezoeker te behouden is het belangrijk om tegemoet te komen aan de 

informatiebehoeften van de werkzoekende (Achieving…, 2000, blz. 15; Walker A., 2001, blz. 57-60; 

Zambos G., 2000, blz. 44). Hierbij kan men drie types van informatie onderscheiden die bij de 

werkzoekende de interesse moeten wekken om bij de organisatie te willen werken (Achieving…, 2000, 

blz. 15; Walker A., 2001, blz. 57-60): 

 Ten eerste moet er voor elke vacature uitgebreide informatie gegeven worden over de job en de 

vereiste kwalificaties.  

 Ten tweede moet er een gedetailleerde beschrijving zijn van het voordelenpakket die men 

ontvangt indien men bij de organisatie tewerkgesteld wordt en de carrièremogelijkheden die de 

onderneming biedt.  

 Ten slotte moet er op de website ook een beschrijving gegeven worden van de bedrijfscultuur en 

de werkomgeving.  

 

Uit een onderzoek van Cober et al. (2003, blz. 164) bleek het communiceren op de bedrijfswebsite over 

de tegemoetkomingen die een werknemer ontvangt, de carrièremogelijkheden die hij binnen de 

organisatie heeft en de bedrijfscultuur, een positieve invloed uit te oefenen op de aantrekkelijkheid van de 

organisatie. Daarnaast zou het geven van uitgebreide informatie over de bedrijfscultuur voordelen 

generen voor de organisatie, zowel op korte als op lange termijn. Daar het internet de mogelijkheid biedt 

om heel veel informatie te geven aan de werkzoekende, kan een organisatie een duidelijker beeld vormen 

naar de kandidaat toe van het leven als werknemer in de organisatie. Hierbij kan men informatie geven 

over de alledaagse werkzaamheden, de personen die men in de job zal ontmoeten, de waarden van de 

organisatie,… zodat kandidaten een betere beoordeling kunnen maken van de mate waarin zij in de 

organisatie zouden passen. Op korte termijn zullen individuen die voelen dat zij niet passen in de 

bedrijfscultuur zichzelf al uitsluiten, wat tijd en inspanning voor de rekruteerder bespaart. Op lange 

termijn zullen mensen die wel passen in de organisatiecultuur meer geneigd zijn om een productieve, 

lange termijn lid van de organisatie te zijn (Cober R. et al., 2000, blz. 483). 
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Een ander aspect gaat over de hoeveelheid informatie die gegeven wordt. Enerzijds kan men stellen dat 

hoe meer informatie er gegeven wordt, hoe aantrekkelijker men de organisatie zal vinden, anderzijds zal 

teveel informatie de bezoeker overweldigen. Daarom stellen Cober et al. (2000, blz. 486) dat men om 

effectief te rekruteren via het internet voordeel moet nemen van de verminderde ruimtelijke en visuele 

beperkingen, maar toch een uniforme structuur moet voorzien in de presentatie van de informatie.  

2.3.2.1: Kwaliteit 

Zusman en Landis (2001) onderzochten de mate waarin de kwaliteit van een website belangrijk is voor 

het aantrekken van kandidaten. Onder kwaliteit verstaat men de aantrekkelijkheid van de website, bepaald 

aan de hand van de technische opzet, de manier waarop de tekst weergegeven wordt, de lay-out van de 

webpagina’s en de gebruikte kleuren en afbeeldingen. Er werden drie types van websites aan de 

respondenten voorgelegd. De onaantrekkelijke website bevatte enkel zwart-wittekst in paragrafen. De 

middelmatige website gebruikte al wat meer aantrekkelijke kleuren, lettertypes en lay-outs, en 

presenteerde de informatie ook in opsommende tekst in de plaats van paragrafen. De aantrekkelijke 

website bestond ten slotte uit attractieve kleuren, afbeeldingen, opsommende tekst en een werkbalk 

onderaan elk scherm zodat men gemakkelijk kon navigeren en directe toegang had tot contactinformatie. 

De auteurs kwamen tot de conclusie dat bedrijven met aantrekkelijke websites geprefereerd werden boven 

de organisaties met een website van lagere kwaliteit. Hieruit blijkt dus dat de aantrekkelijkheid van een 

website, bepaald door kleuren, lay-out, afbeeldingen en de manier waarop de informatie gepresenteerd 

wordt, een belangrijke beïnvloedende factor is voor het imago van een rekruteerder (Zusman R. en Landis 

R., 2001). 

 

Braddy et al. (2003) spitten de bevindingen van Zusman en Landis (2001) verder uit door de invloed van 

het navigatiegemak enerzijds en de presentatie van de tekst anderzijds op de gepercipieerde 

aantrekkelijkheid van de website en de daaruit volgende attitude ten opzichte van de organisatie 

afzonderlijk te onderzoeken. Enerzijds vonden zij dat een website waarop men gemakkelijk kan 

navigeren tot positievere evaluaties leidt van een organisatie dan bij een website die geen gemakkelijke 

navigatie aanbiedt. Anderzijds kwamen zij tot de vaststelling dat de manier waarop de tekst gepresenteerd 

wordt – in paragrafen of in opsommingen – geen significante invloed heeft op de attitude van de 

kandidaat ten opzichte van een organisatie, of van zijn wil om te solliciteren.  

 

Eerder onderzochten Cober et al. (2003) de invloed van de stijl van een website op de aantrekkelijkheid 

van de organisatie. Onder stijl verstaan zij de esthetische kenmerken en de gebruiksvriendelijkheid van de 

website, verwijzend naar het gemak waarmee men op de website kan navigeren. Het onderzoek gaf aan 

dat de stijl van een website de aantrekkelijkheid van een organisatie beïnvloedt en de 

gebruiksvriendelijkheid van de website daarbij dominerend is.  
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De auteurs vonden geen ondersteuning voor het feit dat percepties van esthetische kenmerken 

onafhankelijk de aantrekkelijkheid van de organisatie zouden beïnvloeden. Dit biedt dus geen 

ondersteuning voor de bevindingen van Zusman en Landis (2001). Een mogelijke verklaring kan echter 

gevonden worden in het feit dat bij de studie van Zusman en Landis (2001) de kandidaten een enkele, 

statische website te zien kregen, terwijl men bij de studie van Cober et al. (2003) de deelnemers 

uitgebreid liet surfen doorheen interactieve websites. Bij een statische website kunnen esthetische 

kenmerken een belangrijkere rol spelen, gegeven de beperkte informatie en de afwezigheid van 

interactiviteit. Bij dynamische websites speelt de gebruiksvriendelijkheid een veel grotere rol en zorgt een 

gemakkelijke navigatie voor een significante positieve invloed op de aantrekkelijkheid van de organisatie 

(Cober R. et al., 2003, blz. 167). 

 

Samengevat kan men dus stellen dat bij het bouwen van de bedrijfswebsite men primaire aandacht moet 

besteden aan het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke website waarop men gemakkelijk en snel de 

gewenste informatie kan bereiken. Daarnaast speelt ook de inhoud een cruciale rol, evenals de esthetische 

kwaliteit van de website in de vorm van aantrekkelijke kleuren, afbeeldingen, lay-out en overzichtelijk te 

lezen tekst. 

 

2.3.3: Opbouwen van relaties 

Een volgende stap bestaat erin om een relatie op te bouwen met de kandidaat. Cober et al. (2000, blz. 

487) onderscheiden drie relaties: 

1 Een relatie tussen de potentiële kandidaat en de huidige werknemers. 

2 Een relatie tussen de potentiële kandidaat en de organisatie. 

3 Een relatie tussen de potentiële kandidaat en de job.  

 

Hoe beter een kandidaat zich binnen elk van deze drie relaties kan vinden, hoe hoger zijn intentie zal zijn 

om te solliciteren bij de organisatie. Organisaties beschikken daarbij over een aantal mogelijkheden om 

de perceptie van de kandidaat te beïnvloeden met betrekking tot elk van deze relaties (Cober R. et al., 

2000, blz. 487-488): 

1 Om een relatie met de huidige werknemers op te bouwen, gebruiken veel organisaties 

getuigenissen van werknemers over hun leven in de organisatie. Deze verhalen tonen de 

menselijke kant van de organisatie en vergemakkelijken de identificatie van de kandidaat met de 

leden van de organisatie. Hoe meer variëteit er bovendien gepresenteerd wordt in de getuigenissen, 

hoe groter de kans dat er door een breder publiek connecties gemaakt zullen worden. 

2 De werknemersgetuigenissen kunnen ook indirect de relatie met de organisatie beïnvloeden. In die 

getuigenissen kan men namelijk ook de waarden van de organisatie communiceren. Elke 

organisatie heeft zijn eigen bedrijfscultuur die de ene organisatie onderscheidt van de andere. Een 
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duidelijke vertolking van de waarden zal de aantrekking van de organisatie met de kandidaten die 

zich goed voelen binnen die bepaalde cultuur verhogen (cfr. supra: 2.3.2.1: Inhoud). 

3 Ten slotte is er de relatie tussen de potentiële kandidaat en de aangeboden job. Hier is het 

belangrijk om een waarheidsgetrouwe beschrijving te geven van de job, de verantwoordelijkheden 

en de vereiste capaciteiten. Ook hier kan de beschikbare internettechnologie tot een betere 

presentatie van de job leiden, dan mogelijk via een traditionele rekruteringsadvertentie. Zo kan 

men de bezoeker een simulatiespel laten spelen waarin hij ondervindt welk type beslissingen hij 

zou moeten maken indien hij een bepaalde job had binnen de organisatie. 

 

Lievens en Harris (2003, blz. 135) en Walker (2001, blz. 59) stellen dat men bij e-rekrutering niet enkel 

kandidaten kan aantrekken naar een website, maar ze ook kan aanzetten om terug te keren naar die 

website. Door relaties op te bouwen met de kandidaten en uitgebreide informatie te verschaffen over alles 

wat de werkzoekende aanbelangt, kan men deze aanzetten om steeds opnieuw naar de website terug te 

keren wanneer hij op zoek is naar een nieuwe job. 

 

2.4: Het sollicitatieproces vergemakkelijken 

Indien alle voorgaande voorwaarden vervuld zijn, is het belangrijk om de bezoeker zo snel mogelijk aan 

te zetten tot het solliciteren. Hoe meer tijd tussen de blootstelling aan de rekruteringsboodschap en de 

mogelijkheid om te solliciteren, hoe minder de kandidaat geneigd zal zijn om nog zijn sollicitatie-

intenties te volgen (Cober R. et al., 2000, blz. 488).  

 

Net zoals het ultieme doel van een productadvertentie is om de consument aan te zetten tot actie, moet 

ook de personeelsadvertentie tot actie stimuleren (Zusman R. en Landis R., 2001). Organisaties kunnen 

op verschillende manieren het sollicitatieproces voor de kandidaat vergemakkelijken (Achieving…, 2000, 

blz. 17; Feldman D. en Klaas B., 2002, blz. 189; Simoens K., 2003, blz. 59-60; Walker A., 2001, blz. 58): 

 Het aanbieden van een zoekrobot die toelaat op een eenvoudige manier toegang te hebben tot de 

vacatures van de organisatie en waarbij men kan selecteren op locatie, ervaring, functiegebied, ... 

 Het aanbieden van een on-line applicatieformulier die kandidaten de mogelijkheid geeft om op een 

gestructureerde manier hun cv door te geven. Voor de organisatie biedt dit het grote voordeel dat 

men zeker is dat kandidaten de gewenste gegevens doorgeven. Voor de kandidaat biedt dit het 

voordeel dat hij zich geen zorgen moet maken over de presentatie van zijn cv, de verwoording of 

het gebruikte lettertype. Anderzijds willen kandidaten ook hun cv of sollicitatiebrief, zoals zij die 

in elektronische vorm opstelden, kunnen doorsturen zonder steeds opnieuw hun tijd te moeten 

verdoen met het invullen van voorgekauwde formulieren. 

 Het aanbieden van een ‘job agent’ of e-mailbericht die de kandidaat op de hoogte houdt van 

nieuwe vacatures die aan diens profiel beantwoorden. Op deze manier is er niet langer sprake van 
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éénrichtingsverkeer, maar helpt de organisatie bij het initiëren van het sollicitatieproces. Deze 

methode is vooral geschikt indien men zich naar de passieve kandidaat wil richten (cfr. infra 3.5.2: 

Ook de passieve werkzoekende erbij betrekken). 

 

2.5: Het stroomlijnen van de verwerking van de sollicitaties 

De vierde stap in het rekruteringsmodel volgens iLogos Research (Achieving…, 2000, blz. 13) en 

Zambos (2000, blz. 43-44) (cfr. supra: 2.1: Efficiënt rekruteren via de bedrijfswebsite) vormt de 

verwerking van de verschillende sollicitaties die de onderneming dankzij het rekruteren via het internet 

ontvangen heeft. Hierbij wijzen beide auteurs erop dat het stroomlijnen van dit proces het best 

gerealiseerd kan worden door gebruik te maken van rekruteringssoftware. Een uitgebreide uiteenzetting 

over de verschillende systemen en softwaretoepassingen die rekruteerders hiervoor ter beschikking staan, 

geven we in hoofdstuk 4. 

 

2.6: Het intranet 

Zonder hier verder uitgebreid op in te gaan willen we ook opmerken dat organisaties naast het internet 

ook op het intranet hun vacatures kunnen bekendmaken. Het intranet is een netwerk van computers 

waartoe enkel de medewerkers van de organisatie toegang hebben. De techniek achter zo’n intranet is 

dezelfde als die van het internet, maar de personen die toegang hebben tot dit netwerk is veel beperkter 

(van der Heijden H. en van den Bos M., 2000, blz. 3). Bedrijven die hun vacatures op het intranet van de 

organisatie bekendmaken richten zich tot de interne medewerkers. Waar dit voorheen veelal gebeurde via 

de mededelingsborden, kan dit voortaan ook geautomatiseerd verlopen via het intranet. Dit is volgens 

Adam en van den Berg (2001, blz. 54) goedkoper, gemakkelijker actueel te houden en biedt eenvoudigere 

en snellere reactiemogelijkheden dan de mededelingsborden. 

 

Volgens Walker (2001, blz. 60) kunnen externe rekrutering via het internet en interne rekrutering via het 

intranet gemakkelijk geïntegreerd worden en daardoor strategische samenhang met zich meebrengen 

tussen deze twee traditioneel gescheiden rekruteringsmethodes. Daarnaast verhoogt het ook de efficiëntie 

door eliminatie van overtollig of dubbel werk. Dezelfde vacature kan immers simultaan op het intranet en 

op het internet geplaatst worden, of indien men voorrang wil verlenen aan kandidaten van binnen de 

onderneming kan men er ook voor kiezen om diezelfde vacature stapsgewijs bekend te maken op het 

intranet van de organisatie, op de bedrijfswebsite en op andere externe websites.  
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2.7: Feiten en cijfers 

2.7.1: Gebruik van de bedrijfswebsite voor rekruteringsdoeleinden 

Eén van de eerste onderzoeken naar het gebruik van e-rekrutering door organisaties vinden we terug bij 

iLogos Research (Achieving..., 2000). Sinds 1998 gaan zij na in welke mate de top 500 bedrijven van de 

wereld gebruik maken van de bedrijfswebsite bij het zoeken naar nieuwe medewerkers. In figuur 2.4 zien 

we de evolutie van 1998 tot 2003. Waar er in 1998 en 1999 een aantal organisaties nog geen eigen 

website bleken te hebben, zijn alle 500 bevraagde ondernemingen sedert 2000 in het bezit daarvan. Anno 

2003 gebruiken 94% van hen deze website ook bij het zoeken naar nieuwe medewerkers.  
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Figuur 2.4: Gebruik van de bedrijfswebsite door de 500 grootste bedrijven ter wereld 

(Bron: Bewerkt uit: Global 500 …, 2003, blz. 3) 

 

De vaststellingen van iLogos Research kwamen volgens de onderzoekers sterk overeen met de theorie 

van de diffusie van innovaties van Rogers. Volgens deze theorie kan men in snelheid waarmee groepen 

innovaties accepteren vijf groepen onderscheiden. De eerste groep zijn de ‘innovators’, de tweede groep 

zijn de ‘early adopters’, gevolgd door de ‘early majority’ en de ‘late majority’, en de laatste groep vormen 

de ‘laggards’ (Global 500…, 2002, blz. 5). In figuur 2.5 ziet men de adoptiegraad van het gebruik van de 

website voor rekruteringsdoeleinden voor de wereld top 500 bedrijven sedert 1998. 

 
Figuur 2.5: Diffusie van innovatie m.b.t. het gebruik van de bedrijfswebsite  

door de 500 grootste bedrijven ter wereld, 1998 - 2004 

(Bron: Bewerkt uit: Global 500 …, 2003, blz. 7) 
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Sinds iLogos Research in 1998 van start ging met haar studie over het gebruik van de bedrijfswebsite 

voor rekruteringsdoeleinden bij de wereld top 500 bedrijven, stelde men een steeds kleinere toename vast 

in de adoptiegraad en bereikt men steeds dichter de volledige adoptie. 100% adoptie wordt volgens 

iLogos Research pas verwacht in 2004 - 2005, aangezien de ‘late adopters’ en de ‘laggards’, die een 

innovatie pas aanvaarden wanneer die eigenlijk geen innovatie meer is, er een relatief lange periode over 

doen om zich bij de andere groepen aan te sluiten (Global 500…, 2002, blz. 6; Global 500…, 2003, blz. 

6-7). 

 

Tot slot gaat iLogos Research (Global 500..., 2003) ieder jaar ook na in welke mate er een verschil is 

waar te nemen tussen Europa, Azië en Noord-Amerika. Zoals we in figuur 2.6 zien bleek in 2000 nog een 

duidelijk verschil in adoptieratio: respectievelijk 73%, 68% en 92% van de bedrijven in elk van die 

regio’s had toen een eigen rekruteringssite. 3 jaar later is de kloof zo goed als verdwenen en is de 

adoptieratio gestegen tot respectievelijk 94%, 96% en 96% (Global 500..., 2003, blz. 4-5). De 

bedrijfswebsite is dus wereldwijd duidelijk doorgedrongen in de rekruteringsstrategie. 
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Figuur 2.6: Gebruik van de bedrijfswebsite door de 500 grootste bedrijven ter wereld, volgens regio 

(Bron: Bewerkt uit: Global 500 …, 2003, blz. 5)  

 

Indien we een kijkje nemen op nationaal niveau, dan bleek in 2001 uit een studie van Buyens en Meganck 

(2001, blz. 5) dat 85,5% van de top 100 bedrijven in België de eigen website gebruikten om vacatures op 

bekend te maken. Twee jaar later stelden Buyens et al. (2003, blz. 127) in een gelijkaardige studie bij de 

grootste bedrijven in België een daling vast van het gebruik van de bedrijfswebsite voor rekruterings-

doeleinden en antwoordde nog 72% van de respondenten dit te doen (zie figuur 2.7).  
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geen gebruik eigen website
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Figuur 2.7: Gebruik van de bedrijfswebsite door de grootste organisaties in België in 2003 

 (Bron: Buyens D. et al., 2003, blz. 127) 
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2.7.2: De voordelen van bedrijfswebsites 

In de literatuur wordt hoofdzakelijk de nadruk gelegd op de voordelen die een bedrijfswebsite biedt voor 

een organisatie. Zo halen Cober et al. (2000, blz. 480-481) verschillende redenen aan waarom 

organisaties specifiek de nadruk moeten leggen op hun bedrijfswebsite: 

 De bedrijfswebsite geeft een eerste indruk aan de kandidaat, wat belangrijk is voor de intenties van 

een kandidaat om te solliciteren (cfr. supra: 2.3: Het behouden van de kandidaten op de 

bedrijfswebsite). 

 Via een bedrijfswebsite kan men informatie geven die unieke aspecten van de bedrijfscultuur 

belichten en zo personen aantrekken die heel goed in de organisatie zouden passen (cfr. supra: 

2.3.2.1: Inhoud). 

 Bedrijfswebsites kunnen kandidaten de mogelijkheid geven om on-line te solliciteren door gebruik 

te maken van toepassingen die speciaal volgens de noden van de organisatie ontwikkeld zijn (cfr. 

supra 2.4: Het sollicitatieproces vergemakkelijken). 

 

Ook andere auteurs zien enkel voordelen in het inzetten van de bedrijfswebsite voor 

rekruteringsdoeleinden. Zo benadrukken Zusman en Landis (2001) de mogelijkheid die deze website 

biedt om vacatures voor onbepaalde tijd te adverteren. Lievens en Harris (2003, blz. 134) menen, gegeven 

de effectiviteit en de relatief lage kost, het zelfs dwaas wanneer een organisatie geen eigen 

rekruteringssite heeft. Tot slot vertonen kandidaten die op een bedrijfswebsite zoeken naar vacatures 

doorgaans een grote interesse voor de organisatie op zich, wat a priori aanleiding geeft tot kwalitatief 

betere kandidaten. Zij zijn intrinsiek gemotiveerder om medewerker te worden van die bepaalde 

organisatie en zich daarvoor ten volle in te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk zagen we hoe een organisatie efficiënt kan rekruteren via haar eigen website. Zij kan er 

echter ook voor kiezen een beroep te doen op één of meerdere jobsites. Deze vorm van e-rekrutering komt 

in het volgende hoofdstuk aan bod. 
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    HOOFDSTUK 3: Jobsites 
 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de tweede vorm van e-rekrutering die veel bekendheid geniet: jobsites. We 

onderscheiden eerst en vooral de verschillende soorten die er bestaan. Aan de hand van interviews met de 

vertegenwoordigers van de grootste Belgische jobsites wordt daarna ingegaan op de evolutie die men 

heeft waargenomen, de mogelijkheden die jobsites bieden, het doelpubliek, de concurrentie tussen de 

verschillende jobsites en de verwachtingen voor de toekomst. Vervolgens bespreken we de verschillende 

onderzoeken over het gebruik van jobsites, het profiel van de bezoekers, en het belang dat men daaraan 

hecht. We sluiten af met enkele voor- en nadelen van jobsites.  

 

3.1: Soorten jobsites 

3.1.1: Algemene jobsites versus specifieke 

Men kan de verschillende jobsites die er bestaan indelen in vier soorten (Buyens D. et al., 2003, blz. 115; 

Types of jobsites, 2001): 

 Algemene of multi-sectorsites: deze jobsites hebben een bereik over een heel land en genereren 

bijgevolg de hoogste bezoekersaantallen. Ze dekken alle sectoren en adverteren allerlei jobs van 

alle mogelijke bedrijven. Bijvoorbeeld: Monster.be, Stepstone.be, Vacature.com, Jobat.be en 

VDAB.be 

 Sectorspecifieke of nichesites: deze sites specialiseren zich in een welbepaalde sector en genereren 

daardoor een heel gericht publiek. Men spreekt ook van gerichte sites. 

 Publicatiesites: onder deze soort verstaat men de off-line publicaties die op hun website een 

jobgedeelte bevatten voor hun leden. 

 Portaalsites: om meer surfers te lokken, kan men ook links en carrière-advies plaatsen op 

portaalsites. Deze portaalsites zijn meestal goed afgestemd op een bepaalde doelgroep. 

 

Jattuso en Sinar (2003) onderzochten of men een verschil kon vaststellen in de kwaliteit van de 

kandidaten naargelang een kandidaat via sector- of beroepsspecifieke jobsites dan wel via algemene 

jobsites gerekruteerd werd. Men veronderstelde dat specifieke sites kandidaten van hogere kwaliteit 

zouden genereren. Naargelang de inhoud die men aan kwaliteit gaf, vond men verschillende resultaten. 

Indien men de opleiding of de technische vaardigheden van een kandidaat beschouwde, dan kwam men 

tot een ondersteuning van de gestelde hypothese. Keek men echter naar de ervaring of de globale 

kwaliteit van een kandidaat, dan vond men geen significant verschil naargelang het type jobsite.  
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In tegenstelling tot wat men gedacht had, kwam men zelfs tot de bevinding dat algemene jobsites 

kandidaten genereerden met een hogere werkervaring dan kandidaten die via sector- of beroepsspecifieke 

jobsites gerekruteerd waren. 

Daarnaast gingen de auteurs ook na of er een verschil kon waargenomen worden in de ‘job fit’ van de 

kandidaten. Hiervoor hadden de auteurs verondersteld dat vanwege een grotere familiariteit met de sector 

of het beroep, kandidaten van sector- of beroepsspecifieke jobsites een betere job fit zouden vertonen dan 

kandidaten van algemene jobsites. De resultaten van het onderzoek gaven een significant verschil aan en 

ondersteunden deze hypothese volledig. 

  

3.1.2: On-line publieke bemiddelingsdiensten, on-line krantenadvertenties en 

commerciële jobsites 

 

Vaker dan het onderscheid tussen algemene en specifieke jobsites, maakt men het onderscheid tussen de 

volgende drie groepen jobsites: de sites van de publieke bemiddelingsdiensten, de websites van de 

traditionele papieren jobbijlagen en de commerciële jobsites of de jobsites die geen link hebben met een 

traditioneel medium en het on-line gebeuren als kernwerkzaamheid hebben. 

 

Omdat de wereld van de jobsites zo snel evolueert, werd geopteerd om binnen elke groep de belangrijkste 

spelers te interviewen, om zo toch een duidelijk beeld te kunnen scheppen van hoe die wereld eruit ziet. 

Op 10 september 2003 werd een verkennend gesprek gevoerd met de heer Ronny Rycx, adjunct-

afdelingshoofd on-line van de VDAB. Op 5 en 6 april 2004 volgden er interviews met mevrouw Joke 

Claeys, product- en marketing assistent van het New Media Team van Vacature, en de heer Arjan 

Kemeling, productmanager internet van Jobat. Op 1 en 6 april 2004 werden ook gesprekken gevoerd met 

de heer Jo Goossens, Group Managing Director On Line Recruitment Division van Stepstone, en de heer 

Dirk Stael, Marketing Manager bij Monster.  

 

3.1.2.1: De on-line publieke bemiddelingsdiensten 

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ontstond in 1989. Zij staat 

onder toezicht van de Vlaamse minister die de werkgelegenheid onder zijn bevoegdheid heeft. De VDAB 

heeft enerzijds een sociale taak te vervullen, zijnde het in contact brengen van werkgever en 

werkzoekende en het optimaal bijstaan van elke werkzoekende bij het vinden van een passende job, en 

anderzijds een economische taak, waarbij zij een betrouwbare partner wil zijn voor alles wat met 

personeelsbeleid te maken heeft. De VDAB optimaliseert voortdurend haar dienstverlening om een snelle 

service aan te bieden en maakt daarbij volop gebruik van de nieuwste informaticatoepassingen. 
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De heer Rycx schetst de rol die de VDAB gespeeld heeft in de elektronische wereld van de 

arbeidsbemiddeling: “In 1994 is men gestart met de WIS (Werk Informatie Systeem) - kiosken, wat een 

revolutionaire gebeurtenis was. Deze WIS-kiosken staan verspreid in VDAB-kantoren, warenhuizen, 

gemeentehuizen en bibliotheken over heel Vlaanderen. Hierop worden de vacatures van bedrijven 

gepubliceerd en kunnen werkzoekenden op eigen houtje op zoek gaan naar een job. Momenteel zijn er 

ongeveer 430 kiosken” (Rycx R., 2003). 

In 1995 zette de VDAB als Belgische pionier de stap naar het internet. Voortaan konden bedrijven zelf 

hun vacatures invoeren en beheren. Naast het WIS kwam er later ook een KISS (Kandidaten Informatie 

Selectie Systeem) - bank. Deze databank bevat alle gepubliceerde cv’s en hiertoe hebben alle bedrijven 

gratis toegang. 

 

“De sleutelwoorden van VDAB zijn personalisatie en zelfredzaamheid. Vandaar dat men in 2002 

MijnVDAB gelanceerd heeft. Bezoekers kunnen van MijnVDAB gebruik maken zonder dat zij hun cv 

publiceren, onafhankelijk van vacatures. Het geeft de bezoeker een eigen werkomgeving waar hij zijn 

cv’s en sollicitaties kan beheren, waar hij zijn cv kan laten analyseren, laten vergelijken met andere cv’s 

of toetsen met de vereisten die werkgevers stellen. Het moet de werkzoekende een meer persoonlijke 

dienst bieden en zijn zelfredzaamheid verhogen” (Rycx R 2003). 

 

3.1.2.2: De jobsites gelinkt aan een krantenbijlage 

A. Vacature 

In 1996 startten de Persgroep en Roularta met de uitgave van Vacature, verspreid via het Het Laatste 

Nieuws, De Morgen, De Financieel Economische Tijd (nu De Tijd), De Gazet van Antwerpen, Knack en 

Trends. In 1998 werd de site www.vacature.com gelanceerd. Oorspronkelijk werden hierop enkel de 

advertenties gepubliceerd die bedrijven in de krant plaatsten, maar op 26 april 2000 werden print en 

internet van elkaar losgekoppeld. Vanaf die dag verandert Vacature ook de naam van haar website in 

Vacature.com. In september 2002 slaan Vacature en Références de handen in elkaar en wordt de 

tweetalige site vacature.references.com opgericht. In november van datzelfde jaar is er ook de overname 

van de jobsite Jobscareer.be, die vooral op de lagere bezoekersprofielen gericht was. Vacature.com, die 

vooral bij de hogere profielen sterk stond, bezat zo voortaan zowel de boven- als onderkant van de 

jobzoekersmarkt. Amper een jaar na de lancering van de nieuwe bijlage ‘Vacature Magazine’ bij de 

tijdschriften Knack en Trends, stapt Roularta uit de Vacature-groep en focust Vacature zich voortaan 

enkel nog op haar twee sterkste kanalen: de krant en het internet (Claeys J., 2004). 
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B. Jobat 

Job@ is de jobbijlage van de VUM-groep en wordt verspreid via De Standaard, Het Nieuwsblad en De 

Gentenaar. In navolging van Vacature gingen zij in 1998 van start met een on-line jobsite www.jobat.be. 

Begin 2000 waren zij bovendien de eerste om het internet los te koppelen van de krant zodat 

jobaanbiedingen voortaan ook alleen op het internet gepubliceerd konden worden. Toch blijft bij Jobat 

hoofdzakelijk de nadruk liggen op de krant. Wat het internet betreft willen zij hun diensten niet heel ruim 

maken, maar houden zij vooral de focus op kwaliteit, zowel de kwaliteit van de jobs als de kwaliteit van 

de kandidaten. Bij Jobat telt men minder klanten dan bij Vacature en klantvriendelijkheid behoort dan 

ook tot hun prioriteitenlijstje (Kemeling A., 2004). 

 

3.1.2.3: De commerciële jobsites 

A. Monster 

Monster België maakt deel uit van een internationale groep die behoort tot TMP Worldwide. Zij worden 

verhandeld op NASDAQ en gingen in de Verenigde Staten als één van de eerste jobsites van start in 

1994. Momenteel is Monster actief in meer dan 20 landen over de wereld: België, Canada, Denemarken, 

Duitsland, Finland, Frankrijk, Hong Kong, Ierland, India, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, 

Singapore, Spanje, Tjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. 

België maakt deel uit van deze groep sinds 1999 en telt jaarlijks meer dan 600 actieve klanten. Naar 

werkgevers toe profileert men zich als ‘the e-recruitment category leader’, naar werkzoekenden toe 

benadrukt men vooral het respect voor de kandidaat en een kwalitatief aanbod van opportuniteiten (Stael 

D., 2004). 

 

B. Stepstone 

Stepstone is van Noorse origine en werd opgericht in 1996. Momenteel is ze actief in 13 landen: 

Noorwegen, Denemarken, Finland, Frankrijk, België, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, 

Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwitserland. Daarnaast heeft Stepstone ook strategische 

samenwerkingsverbanden met leidinggevende on-line rekruteerders in het Verenigd Koninkrijk en 

Centraal- en Oost-Europa. Stepstone is dus een Europese speler. De Belgische markt werd onderdeel van 

de businessportefeuille toen Stepstone in februari 2000 alle aandelen van de vroegere Belgische jobsite 

Jobscape overkocht. Stepstone is een beursgenoteerd bedrijf op de beurzen van Londen en Oslo en telt in 

België zo’n 800 klanten. 
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3.2: Situatieschets 

Voor een goed begrip van hoe het er vandaag de dag aan toe gaat bij de jobsites, is het noodzakelijk om 

eerst een beeld te schetsen van de evolutie die de rekruteringswereld en de economie in het algemeen de 

laatste jaren gekenmerkt heeft. 

 

“Om te beginnen zijn bedrijven zich meer en meer bewust van het belang van het internet en de voordelen 

die het heeft ten opzichte van de print. Veel bedrijven gebruiken beide parallel, zowel print als internet, 

maar ook heel wat bedrijven stappen over van print naar internet”, zegt de heer Kemeling van Jobat  

(Kemeling A., 2004). Ook bij Vacature merkt men dat er meer jobs on-line geplaatst worden in 

vergelijking met een paar jaar geleden. “Bedrijven raken meer vertrouwd met het internet en met de 

jobsites, wat naast de voordelen die het internet biedt een belangrijke factor is en het aantal on-line 

jobplaatsingen doet toenemen” (Claeys J., 2004). 

 

Ondanks de grotere inburgering van het internet, is er de voorbije jaren toch een grote verandering 

gekomen in de economie en bijgevolg ook in de on-line rekrutering. De heer Stael van Monster geeft ons 

een beeld van de economische evolutie: “Monster is op de markt gekomen in 1999, toen we in een 

economische groeiperiode zaten en de internetbubbel alsmaar groter werd. Dit was een heel comfortabele 

situatie omdat zowel HR-departementen als HR- budgetten groot waren en er niet veel moeite gedaan 

moest worden om contracten binnen te halen. Vanaf het tweede kwartaal van 2001 hebben we gezien dat 

daar toch een serieuze stagnatie was in het groeipotentieel in de markt voor HR. Dat was de aankondiging 

van de economische crisis die we dan gekend hebben, met als symbolisch startpunt 11 september 2001. 

Dan hebben we een vrij moeilijke periode doorgemaakt. Voordien was on-line één van die media die men 

er heel gemakkelijk bijnam, maar eens men in die economische crisis was terechtgekomen, was dit niet 

langer het geval” (Stael D., 2004). 

 

“We zijn in een HR-paradox terechtgekomen. Een HR-paradox van veel afdankingen en veel starters die 

moeilijk aan een baan geraken, dus een heel groot aanbod aan kandidaten. Daarnaast hebben we 

HR-departementen binnen de bedrijven met heel beperkte budgetten en met een beperkt aantal 

personeelsleden, die een mogelijke instroom van meer kandidaten moeten verwerken” (Stael D., 2004).  
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3.3: Nadruk op de back office 

Deze paradox heeft heel wat gevolgen gehad voor de HR-departementen en voor de rekruteringswereld. 

“De tijd die we nu meemaken, is er een duidelijke vraag naar een betere ‘return on investment’ (ROI) 

binnen HR-departementen – wat relatief nieuw is binnen HR. Dus men wordt als het ware gedwongen om 

efficiënter te werken. Dat resulteert in een aantal tendensen. Men kijkt bijvoorbeeld steeds meer hoe men 

die instroom van kandidaten zo goed mogelijk kan optimaliseren.” (Stael D., 2004). 

 

“Door de instroom van kandidaten zoveel mogelijk on-line af te handelen, kun je de ROI in de 

HR-departementen heel hoog leggen. On-line heb je de mogelijkheid om directer en meer ad hoc te 

communiceren met je kandidaat en kan je constant met geüpdate cv’s werken. Ook het optimaliseren van 

de instroom van kandidaten via een uitgewerkt back office systeem is een heel duidelijke trend” ( Stael 

D., 2004). 

 

Ook bij Stepstone heeft men de nood aan en de trend naar een beter uitgewerkt back office systeem 

begrepen. “Zoals in alle processen die te maken hebben met informatisering, kenden we eerst een fase 

waarin de bestaande situatie geïnformatiseerd werd. Die eerste fase was eigenlijk puur een ‘mediafase’. 

Zoals altijd in automatiseringsprocessen, hebben we redelijk snel gezien dat dit niet voldoende was en dat 

het potentieel en de nood veel groter waren. Langs de ene kant is het internet zeker goedkoper, maar langs 

de andere kant is het ook laagdrempelig. Dat betekent dat je via het internet het aantal sollicitaties 

verhoogt, maar niet altijd de kwaliteit van de sollicitaties. De les die men bijgevolg getrokken heeft uit die 

eerste fase, is dat het niet voldoende is om louter de mediavertaling te maken van off-line naar on-line. In 

die eerste fase zal men het aantrekken van kandidaten enorm versnellen. Nadien valt men echter terug in 

het proces zoals dat vroeger bestond, maar alleen met veel grotere aantallen dan voorheen. Door enkel 

een mediavertaling te maken, verhoog je dus wel de snelheid waarmee je kandidaten aantrekt en verhoog 

je het aantal sollicitaties, maar dit is pas het eerste deel van het verhaal. Door het proces maar in die mate 

te verbeteren, verslechtert men eigenlijk de totale efficiëntie van het rekruteringsproces. Het probleem 

verlegt zich verder in de keten. Er is dus nood aan een proces dat ervoor zorgt dat men uit het grotere 

aantal kandidaturen even snel, of zelfs sneller dan voordien, kan komen tot de juiste kandidaten” 

(Goossens J., 2004). 

 

Stepstone heeft zich het voorbije jaar dan ook hoofdzakelijk toegelegd op het verbeteren van de 

achterliggende processen. Om van een verhoogde advertentie-efficiëntie te komen tot een verhoogde 

proces-efficiëntie, is het noodzakelijk dat bedrijven investeren in tools die hen helpen bij het 

rekruteringsmanagement.  
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Dergelijke tools biedt Stepstone aan bedrijven aan, op verschillende niveaus (Goossens J., 2004): 

 

 

 

Ten eerste is er het niveau van de occasionele rekruteerder die slechts enkele keren per jaar 

rekruteert. Deze bedrijven investeren niet in zware systemen. Voor dit type bedrijven biedt 

Stepstone in de back office van haar site een uitgewerkt proces waar men alle cv’s kan ontvangen, 

ordenen naar belang en schiften, waar men in een cv - database kan zoeken, waar men efficiënt 

met de kandidaten kan  communiceren,… Het gaat hier om een basis Application Tracking System 

(ATS) (cfr. infra: 4.3: Kandidaatbeheersystemen), ingebouwd in de site van Stepstone. 

Op het tweede niveau wordt dit pakket uitgebreid. Vorige zomer ontwikkelden we een totaal 

afzonderlijke Application Service Provider (ASP) (cfr. infra: 4.4: Application Service Providers). 

Dit product heet One Step en is bedoeld voor de KMO-markt. Hier wordt door Stepstone een 

sectie voor rekruteringsadvertenties ingebouwd in de website van de organisatie, wordt er een 

eigen cv-database gebouwd en wordt bovendien een tool aangeboden die organisaties de 

mogelijkheid biedt om te ‘multi-posten’. Hierbij maken organisaties hun jobadvertentie aan in hun 

ATS en kunnen zij die naar meerdere jobsites en naar hun eigen site sturen, waarbij de respons 

allemaal in dezelfde trechter terechtkomt, in dezelfde vorm. Door alle respons op een zelfde 

manier binnen te halen, vermijdt men mogelijke inconsistenties in de manier waarop verschillende 

kanalen hun respons genereren, zodat er efficiëntie in de keten gecreëerd wordt.  

Het derde niveau ten slotte, eveneens gelanceerd in de zomer van 2003, richt zich naar grote, 

multinationale en zelfs globale bedrijven. Voor deze bedrijven werd een zwaar systeem 

ontwikkeld dat verder gaat dan een ATS en een Talent Management Systeem genoemd wordt. 

Hiervoor werkt Stepstone samen met Hire.com, leverancier van Talent Management software en 

diensten. In het rapport ‘Applicant Tracking Systems 2003’ van Electronic Recruiting Exchange 

werd deze leverancier tot nummer 1 uitgeroepen.  

 

Dit betekent dat Stepstone op elk niveau een advertentieluik aanbiedt, waarbij men kan adverteren op een 

publieke site, de bedrijfswebsite of het eigen intranet, met daaraan een variërend niveau van complexiteit 

van achterliggend managementtool gekoppeld (Goossens J., 2004). 

 

Om in te spelen op de HR-paradox heeft ook Monster zich steeds meer toegelegd op de back office. “We 

hebben onze producten aangepast aan de nieuwe noden van de bedrijven. Enerzijds hebben we ‘matching’ 

gelanceerd op de site. Rekruteerders kunnen op een aantal criteria selecteren. Alle kandidaten die niet aan 

de criteria voldoen worden gefilterd zodat de rekruteerder niet meer met deze kandidaten geconfronteerd 

moet worden. Anderzijds hebben we ook geavanceerde screening-vragenlijsten ingevoerd” (cfr. infra 3.4: 

Van e-rekrutering naar e-selectie) (Stael D., 2004). 
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Deze toepassingen maken deel uit van een groter geheel van back office systemen. Zo zijn er Monster 

Office HR en Monster Solutions (Stael D., 2004):  

 Monster Office HR is een standaard back office systeem waarbij men jobadvertenties kan 

aanmaken, die advertenties kan plaatsen waar men wil (‘multi-posting’), en waarbij men een 

cv-databank kan doorzoeken.  

 Monster Solutions is een uitgebreid back office systeem waarbij men alle cv’s – waar ze ook 

vandaan komen – kan beheren, vragenlijsten kan toevoegen, selecties kan maken, en waarbij er 

ook uitbreidingen zijn naar site-implementaties bij de klanten.  

 

Met de site-implementaties toont Monster dat ze ook naar klanten-rekruteerders meer zijn dan enkel nog 

een jobsite. De basistechnologie die men heeft, de jobsite, kan men namelijk ook op maat van het bedrijf 

aanpassen en deels bij de klant zelf implementeren op zijn website. Naargelang de draagkracht en de 

noden van de organisatie, bestaan er eenvoudige of complexe toepassingen. Zo kan voor elke organisatie, 

van KMO tot internationale groep, een volledige site uitgebouwd worden met daarop aangesloten een 

aangepaste back office (Stael D., 2004).  

 

De commerciële jobsites Monster en Stepstone hebben het voorbije jaar dus hoofdzakelijk de nadruk 

gelegd op de back office, eerder dan op de front office. Bij de on-line krantenadvertenties zien we dat 

enkel Vacature deze spelers gevolgd is. “We evolueren constant en wanneer er nieuwe, succesvolle 

ontwikkelingen zijn in het on-line rekruteringslandschap, dan trachten wij daar ook op in te pikken. 

Momenteel lanceren we de cv-database. We komen hiermee na Monster en Stepstone op de markt, maar 

onze database is wel geperfectioneerd en heeft meer mogelijkheden, waardoor we nu toch weer een stapje 

voor liggen. Enerzijds kunnen bedrijven uiteraard de gewone zoekopdrachten uitvoeren in de database, 

net zoals ze dat bij Monster en Stepstone kunnen, maar anderzijds kunnen ze ook gericht reageren op 

sollicitaties. Het systeem bevat standaardbrieven waarbij wij allerlei extra voorzieningen geven om 

daarvan gepersonaliseerde reacties te maken. Bovendien bieden we paswoorden aan die toelaten dat 

ofwel het hele bedrijf toegang heeft tot de database, ofwel enkel bepaalde personen toegang krijgen. We 

zorgen er dus voor dat men niveaus en structuur kan aanbrengen in de database: wie krijgt toegang tot wat 

en wie mag wat daarmee doen? Op die manier krijgt men volledige controle over het beheer van de 

database. Onze sterkte is dat we heel diep kunnen gaan op al die verschillende niveaus en dat we heel 

persoonlijke reacties mogelijk maken. Daarbij automatiseren wij alles voor de bedrijven zodanig dat de 

bedrijven zelf daar intern veel minder werk aan hebben” (Claeys J., 2004). 

 

De enige jobsite die (nog) niet in haar cv’s laat kijken is Jobat. “Wij hebben een privacyregeling op onze 

database. De hoofdreden hiervoor is dat veel van onze bezoekers die hun cv registreren een job hebben en 

het niet wenselijk is dat hun baas via ons ontdekt dat zij op zoek zijn naar een andere job. Wij bieden wel 

een tussenoplossing in de vorm van een selectieve mail. Daarbij gaan wij zelf op zoek in onze database 
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naar het profiel dat een bedrijf vraagt. Naar de kandidaten die in aanmerking komen sturen wij het bericht 

van de klant, zodat de kandidaat dan zelf kan beslissen om al dan niet contact op te nemen met het bedrijf. 

Maar wij laten dus niet toe dat bedrijven rechtstreeks zoeken in onze database” (Kemeling A., 2004). 

 

Het enige wat Jobat van back office aanbiedt aan de bedrijven is een soort cv-importmodule waarbij de 

geregistreerde cv’s naar klanten doorgestuurd kunnen worden in een door hen gewenst formaat, zodat zij 

die rechtstreeks kunnen importeren in een database. “Ook daarvan vinden wij dat dit eigenlijk niet moet”, 

zegt de heer Kemeling, “omdat de respons die men via ons krijgt waarschijnlijk niet zo enorm hoog ligt, 

maar de respons die men krijgt wel van goede kwaliteit is. En wij willen vooral een medium blijven, 

veeleer dan ons toe te leggen op die back office” (Kemeling A., 2004). 

 

Op de vraag of Jobat in de toekomst haar database toch zou openstellen voor haar klanten, kan de heer 

Kemeling geen antwoord geven. “Dit weten we nog niet want daarin spelen verschillende elementen een 

rol. Ten eerste focussen wij ons nog steeds hoofdzakelijk op het printgebeuren en blijft het internet 

bijkomstig. We zien nu wel een kentering in de markt, vermits er steeds meer bedrijven bij ons 

aankloppen om enkel op het internet te adverteren. We zullen dus misschien wel meer aandacht moeten 

besteden aan het internet en bijkomende diensten, maar voorlopig is daar nog geen grote vraag naar en 

nemen wij een afwachtende houding aan. Een tweede belangrijke overweging is het feit dat wij ook 

afhankelijk zijn van selectiekantoren die klant zijn bij ons. Als wij onze database publiekelijk openstellen, 

nemen wij in feite een deel van de diensten van deze selectiekantoren over. Het kan dus wel moeilijk 

liggen bij de selectiekantoren als wij een stuk van hun werk overnemen. Voorlopig willen we dergelijke 

belangenconflicten toch vermijden” (Kemeling A., 2004). In tegenstelling tot Jobat, ziet men bij Vacature 

geen problemen ontstaan tussen selectiekantoren en jobsites door het openstellen van een cv-database 

(Claeys J., 2004). 

 

3.4: Van e-rekrutering naar e-selectie 

Naast het eigenlijke rekruteren nemen enkele jobsites ook steeds meer elementen van het selectiegebeuren 

voor hun rekening. Mevrouw Claeys van Vacature verduidelijkt: “De rol van selectiekantoren verschuift 

meer richting raadgeving of consultancy, en wij nemen een belangrijkere rol in het selectieproces. Naar 

de werkzoekende toe bieden wij al heel wat indicatieve testen aan zoals IQ- en EQ-testen. Vernieuwend is 

dat een kandidaat binnenkort ook een bepaalde test aan zijn cv kan toevoegen, de ‘Competence Indicator’. 

Deze test werd ontwikkeld door de Vlerick Leuven Gent Management School, waarbij men aan de hand 

van 100 vragen het professionele profiel van de kandidaat opstelt. Voor een organisatie zijn dergelijke 

indicatoren heel belangrijk en wij sluiten niet uit om in de toekomst nog meer testen – zoals onder andere 

talentesten – te zullen toepassen en als een dienst aan de bedrijven aan te bieden. Waarom 

selectiekantoren hiertegen geen bezwaren maken? Omdat dit ook voor hen kostenbesparend is. Vacature 
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biedt hen alles aan en zij moeten enkel nog de beslissende selectie maken. Wij zullen nooit een 

selectiekantoor vervangen, zo blijft het interviewen van kandidaten duidelijk een taak van 

selectiekantoren, maar er komt wel een verschuiving in de rollen. Jobsites zullen steeds een belangrijkere 

rol in het rekruteringsproces gaan spelen, zowel in de pure rekruterings- als in de selectiefunctie. 

Selectiekantoren specialiseren zich op andere vlakken zoals consultancy en definitieve selecties, wij 

bieden hen een brede waaier van diensten aan om alle voorafgaande stappen te optimaliseren.” (Claeys J., 

2004). 

 

Ook bij de commerciële jobsites houdt men er een verschillende benadering op na. Een duidelijke keuze 

die Stepstone gemaakt heeft, is niet in selectie gaan. “Selectie is een face-to-face competentie”, aldus de 

heer Goossens. “Wij gaan tot het punt waar de selectie gebeurt, maar daar neemt de klant het over. Wij 

bieden wel nog mogelijkheden aan voor elektronische pre-screening, maar wij zullen nooit iemand testen 

of interviewen” (Goossens J., 2004). 

 

Concurrent Monster zien we dan weer wel het selectiepad inslaan. Zoals eerder vermeld, heeft Monster 

als reactie op de HR-paradox, haar back office uitgebreid en de mogelijkheid tot geavanceerde screening-

vragenlijsten toegevoegd (cfr. supra 3.3: Nadruk op de back office). “Een organisatie heeft de 

mogelijkheid om de kandidaten een on-line vragenlijst te laten invullen wanneer zij willen solliciteren. De 

rekruteerder geeft vervolgens een puntenwaarde aan de vragenlijst en enkel de kandidaten die voldoende 

scoren worden in zijn back office systeem opgenomen. Wij zijn de enige speler met deze toepassing en 

dat is een groot verschil tussen Monster en de andere spelers” (Stael D., 2004). 

  

Tot zover de diensten naar de klanten-rekruteerders toe. Kijken we nu naar de front office, dan zien we 

dat ook daar de jobsites van weleer niet meer dezelfde zijn als de ‘carrièreportalen’ die vandaag de dag ter 

beschikking staan van de werkzoekende. 

 

3.5: Van jobsite naar carrièresite 

“Onder een banensite verstaan wij een site waarop iemand vacatures kan vinden en zijn CV kan 

achterlaten” (Adam H. en van den Berg R., 2001, blz. 57). Deze omschrijving kunnen we echter enkel 

nog toepassen op de jobsites die eind vorige eeuw op het internet van start gingen. Opgericht met het doel 

om vraag en aanbod samen te brengen, konden organisaties er hun vacatures bekendmaken en hadden 

werkzoekenden de toegang tot een breed aanbod aan vacatures, die voor hen op één centrale website 

verzameld waren. Vandaag hebben jobsites heel wat meer te bieden. Tal van bijkomende diensten en 

informatie moeten werknemers gedurende hun hele carrière aan de jobsite verbinden. Mevrouw Claeys 

van Vacature: “Mensen die één keer bij ons gekomen zijn en weten wat ze allemaal bij ons kunnen 

vinden, komen terug. We willen ze hun volledige carrière vasthouden” (Claeys J., 2004). 
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3.5.1: Meer dan enkel jobaanbiedingen 

Een veel gebruikte manier om mensen aan een jobsite te verbinden is het aanbieden van bijkomende 

‘content’. Een uitgebreid pakket aan bijkomende informatie over personeelsbeleid of de arbeidsmarkt, 

sollicitatietips, wettelijke aspecten, gangbare loonniveaus, … zorgen ervoor dat jobsites veel meer 

betekenen dan enkel vacatures. Zo heeft een jobsite voor elke bezoeker, gedurende zijn loopbaan, wel iets 

te bieden. 

 

Toch gaan niet alle carrièresites even ver in het aanbieden van extra content. Zo stelt men bij Stepstone 

dat men relatief weinig wil meedoen met deze trend. “Als men kijkt naar wat het meest succesvol is op 

het  internet op wereldvlak, dan zijn dat de ‘single purpose sites’ die no nonsens zijn. Een boekensite is 

een boekensite, een zoekmotor is een zoekmotor, en een jobsite is een jobsite. En daarop moet je niet veel 

extraatjes bouwen.Wij zetten wel content op de site, maar dat blijft heel duidelijk op de achtergrond en 

het gaat enkel om zeer praktische zaken zoals een bruto-netto-calculator, een indicatie van loonniveaus,… 

maar geen artikelen over hoe goed bepaalde bedrijven zijn” (Goossens J., 2004). Bij Monster houdt men 

er dezelfde mening op na: “De meest pagina’s zijn jobpagina’s. Het deel content heeft weinig of geen 

belang. Dat is een mythe. Het mag niet gaan om eender welke content. Bovendien zorgt een site met 

weinig of geen content voor een beter gefocust publiek. Bezoekers komen enkel voor jobs, niet voor 

content.” (Stael D., 2004). 

 

Volgens de heer Stael van Monster is het belang van content bovendien erg conjunctuurgebonden: 

“Content  heeft meer waarde in een economisch moeilijke situatie, zoals die waarin we ons nu bevinden. 

In tijden van lagere werkzekerheid veranderen mensen minder snel van job, maar velen willen op één of 

andere manier wel op de hoogte blijven van de arbeidsmarkt. In een overgangsperiode, wanneer we terug  

economische groei zien, is content van minder belang. Van zodra we dan terug in een ‘war for talent’ - 

situatie komen, wordt content opnieuw belangrijk: mensen zitten in een comfortabele werksituatie, 

veranderen minder snel van job, maar willen wel op de hoogte blijven van hun potentieel” (Stael D., 

2004). 

 

De on-line krantenadvertenties bieden heel wat meer redactionele content aan in vergelijking met de 

commerciële jobsites. De heer Kemeling legt uit hoe belangrijk de bijkomende informatie en artikels zijn 

voor Jobat.be: “We hebben in het verleden gevraagd aan onze bezoekers wat ze goed vonden aan 

Jobat.be. Daarin kwam naar voren dat men de artikels wel goed vond, maar dat deze niet zo belangrijk 

waren. Daarop stelden wij de vraag of men nog altijd tevreden zou zijn over Jobat.be indien we de 

volgende maand de artikels zouden weghalen. Toen antwoordde men negatief, want men wilde dat wel 

behouden. Het klinkt tegenstrijdig, maar het duidt erop dat onze bezoekers die extra content wel 

waarderen. Die bijkomende artikels hebben dus een zeker belang, ook omdat wij de print hebben en de 

HOOFDSTUK 3: Jobsites 37



melange bij ons belangrijk is, maar toch ligt bij Jobat.be veel meer de nadruk op de jobs. Wij voegen er 

ook carrière-elementen aan toe, maar daar gaan we niet zo erg grondig en diep op in, in tegenstelling tot 

onze grootste concurrent Vacature.com. Wij hebben bewust gekozen om meer naar de jobs te kijken” 

(Kemeling A., 2004). 

 

De jobsite met de grootste nadruk op content is dus Vacature.com. “Wij bieden een meerwaarde met onze 

bijkomende teksten. Wij zijn gestart met content. Dat komt ook omdat wij van print afstammen. Dat 

brengt met zich mee dat we gemakkelijk de artikels uit de print kunnen overnemen op onze site, waarbij 

een zelfstandige on-line redactie zorgt voor een optimale presentatie van alle teksten. Dit is een groot 

verschil met de pure internetspelers zoals Monster en Stepstone. Zij hebben nooit die content gehad, of 

toch in mindere mate. Zij kijken eerst naar de jobs, en dan is er content voor hen. Wij zijn meteen gestart 

met het idee van een carrièresite, waarbij er zowel jobs als content te vinden zijn” (Claeys J., 2004). 

 

3.5.2: Ook de passieve werkzoekende erbij betrekken 

Gezien men zich als carrièresite profileert, richten jobsites zich niet enkel naar actieve werkzoekenden, 

maar ook naar de passieve of latente werkzoekenden. Bij elke speler komt hier het gebruik van 

e-maildiensten naar voren, waarbij de werkzoekenden via e-mail op de hoogte gebracht worden van 

passende jobs, zodat men niet langer op de jobsite zelf moet gaan zoeken. 

 

Bij Vacature.com heeft men naast de VacaturePush, die vooral jobs bevat, de CarrièrePush. Deze mail 

wordt wekelijks gestuurd naar iedereen die meer informatie wil over carrière. Hierin vindt men dus enkel 

carrière-informatie, al zal die altijd wel op een of andere manier gelinkt worden met jobs” (Claeys J., 

2004). 

 

Ook bij Stepstone neemt men acties om meer dan voorheen de passieve jobzoekers te betrekken. “Naar 

deze groep toe werken we systemen uit die toelaten om op de website van onze klanten, via een zeer korte 

procedure, een registratie te doen. Deze registratie is anoniem en houdt in dat de werkzoekende omschrijft 

wie hij is, wat zijn achtergrond is, in welk type job hij geïnteresseerd is en op welk e-mailadres men hem 

kan bereiken. Hetzelfde doen we op de publieke jobsite met de Job Agent die we agressiever gaan 

gebruiken, een e-mailservice die toelaat om snel en efficiënt vacatures te ontvangen, in plaats van continu 

op de site te moeten komen. Dus ook de passieve jobzoeker krijgt meer en meer middelen via internet, die 

we in onze communicatie iets agressiever naar voren brengen” (Goossens J, 2004). 

 

Bij Jobat maakt men vooral gebruik van haar partners bij de VUM groep om de passieve kandidaten te 

bereiken. Zo worden de vacatures van Jobat.be ook op de Standaard on-line getoond, om langs die weg de 

jobzoekers aan te trekken. De site op zich is hoofdzakelijk voor actieve werkzoekenden. “Dit betekent 
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niet dat de bezoekers enkel werklozen zijn. De Jobat Express, een e-mail die elke zaterdag met jobs op 

maat verstuurd wordt naar elke geregistreerde, wordt hoofdzakelijk op maandag gelezen, wat duidelijk 

aangeeft dat het merendeel van onze gebruikers een job heeft” (Kemeling A., 2004). 

 

Bij Monster focust men in de externe communicatie vooral naar actieve werkzoekers omdat die sneller en 

gemakkelijker te overtuigen zijn. Dat wil niet zeggen dat men meer nadruk legt op deze groep, want een 

latente jobzoeker kan heel plots een heel actieve worden. Het is hoofdzakelijk op de scharniermomenten, 

van zodra een kandidaat beseft dat hij een nieuwe job wil, tot het ondertekenen van een contract bij een 

nieuw bedrijf, dat men de werkzoekende wil overtuigen om bij Monster te komen en waarop men hem 

met zoveel mogelijk respect controle laat behouden over zijn scharniermomenten (Stael D., 2004). 

 

3.6: Hogere profielen 

Globaal genomen focussen alle jobsites zich hoofdzakelijk op hogere profielen. Binnen die doelgroep 

heeft men zich bij Monster de voorbije jaren wel geherpositioneerd. Bij het ontstaan in 1999 richtte 

Monster zich naar de jonge starters en pas afgestudeerden. Deze mensen waren reeds on-line en waren het 

gemakkelijkst te overtuigen om een job te zoeken via het internet. Bovendien heerste er in die tijd een 

‘war for talent’ en was er vanuit de bedrijven ook heel veel vraag naar die groep van werkzoekenden. 

Toen de economische situatie veranderde en bedrijven niet langer de tijd en het geld hadden om nieuwe, 

jonge mensen binnen te halen, opleiding te bieden en dus enkele maanden moesten investeren in mensen 

die niet meteen rendabel waren, hebben we gezien dat we ons anders moesten positioneren. Op dit 

moment zoeken bedrijven mensen die werken, die al ervaring hebben en die men van het ene bedrijf in 

het andere kan planten zonder een lange inwerkperiode te moeten doorstaan. Naar dit type kandidaten zijn 

wij ons dan ook gaan positioneren: ervaren werknemers. En daarbij ligt de focus vooral op de 

kennismedewerker, de bediende (Stael D., 2004). 

 

Bij de on-line krantenadvertenties zien we een uitbreiding naar de lagere profielen. Enerzijds heeft Jobat 

sinds augustus 2003 een samenwerkingsverband met de VDAB, anderzijds heeft Vacature in november 

2002 Jobscareer.be overgenomen. Vacature.com baseert zich vooral op hogere profielen zoals 

universitairen en hoger geschoolden, Jobscareer.be is eerder gericht op lagere profielen. Door die 

overname is Vacature bijgevolg in staat de hele markt te bereiken (Claeys J., 2004). 

Bij Jobat stelt men dat zij bekend staan voor het feit dat ze hoger opgeleiden aantrekken. “Dit heeft veel 

te maken met onze krant: het profiel van de krantenlezer komt perfect overeen met die van de site. 

Anderzijds is het ook wel zo dat wij ons ook meer focussen op de hoger opgeleiden.  Dat wil echter niet 

zeggen dat we niet openstaan voor lager geschoolden. Vandaar ook onze samenwerking met de VDAB” 

(Kemeling A., 2004). 
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De samenwerking tussen Jobat.be en de VDAB startte in augustus 2003 naar aanleiding van het 

Banenplan van Jobat, waarmee zij de economie een duwtje in de rug wilde geven. Sindsdien worden alle 

advertenties die op de site van Jobat.be verschijnen doorgeplaatst naar de website van de VDAB. “Eén 

van de punten van VDAB is transparantie van de arbeidsmarkt”, zegt de heer Rycx van de VDAB. “Wij 

hebben tot doel alle vacatures die er zijn beschikbaar te maken voor de werkzoekenden. Door ook alle 

advertenties van Jobat.be toe te voegen, verruimen we dus ons aanbod” (Rycx R., 2003). 

 

Velen denken nog steeds verkeerdelijk dat VDAB enkel voor laaggeschoolden is. Tijdens ons gesprek wil 

de heer Rycx van de VDAB met klem benadrukken dat dit een misvatting is. “Zo’n 50% van onze 

bezoekers heeft een diploma hoger onderwijs, meer dan 40% heeft een diploma hoger secundair 

onderwijs en minder dan een tiende van alle bezoekers zijn lager geschoolden” (Rycx R., 2003). 

 

Bij Jobat beseft men dat de idee dat VDAB-bezoekers hoofdzakelijk lager geschoold zijn, verkeerd is. 

“De VDAB heeft ook hoger opgeleiden, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken. Daarnaast 

hebben zij ook de minder hoog opgeleiden en de lager geschoolden, en dit vormt wel een aanvulling voor 

onze website” (Kemeling A., 2004). 

 

Jobat wil ook de lager geschoolden in het bereik van haar website betrekken omdat zij die vraag steeds 

krijgen vanuit de bedrijven. Volgens de heer Kemeling zou zo’n 10% van haar klanten ook op zoek zijn 

naar dergelijke werkzoekenden via het internet. Een krantenadvertentie vindt men te duur voor deze 

groep, en daar is het internet een goedkoop alternatief voor (Kemeling A., 2004). Toch klinkt bij zowat 

alle spelers dezelfde echo, nl. dat vooral de website van de VDAB geschikt is om vacatures voor lagere 

profielen op bekend te maken, eerder dan op hun eigen jobsite. 

De heer Goossens van Stepstone verwoordt het als volgt: “De profielen die bedrijven bij ons adverteren 

kunnen we het best omschrijven via uitsluiting. Wij hebben weinig of geen ‘blue collar jobs’ of jobs voor 

lager geschoolden. Die zitten vandaag nog in de regionale en de gratis pers, tegen redelijk lage prijzen. 

Daar is nog geen zo’n nood geweest vanuit kostenoverwegingen.” (Goossens J., 2004). Volgens de heer 

Stael van Monster zouden bedrijven ook minder belang hechten aan deze groep. Zij zouden het 

belangrijker vinden om via het internet de kennismedewerkers te bereiken. Bijgevolg is men niet bereid 

om voor het zoeken van een arbeider via het internet evenveel te betalen als voor een bediende (Stael D., 

2004). Volgens de heer Kemeling van Jobat verklaart de link tussen de kostprijs en het aanbod dan ook 

waarom de VDAB vooral vacatures voor lagere profielen bevat (Kemeling A., 2004). De kostprijs bij 

VDAB is namelijk nihil. “Bij alle andere jobsites moet voor de kleinste advertentie al betaald worden, in 

tegenstelling tot de VDAB. Enkel wanneer men extra aandacht wil vestigen op de vacatures, wordt 

daarvoor een vergoeding gevraagd”, verduidelijkt de heer Rycx van de VDAB “Dat is ook de reden 

waarom wij zo groot zijn. Hierdoor hebben wij het ruimste aanbod aan jobs, wat op zijn beurt er dan weer 
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voor zorgt dat wij de meeste bezoekers aantrekken” (Rycx R., 2003). De keerzijde van de medaille is 

echter het lagere imago waartegen zij moet blijven vechten ten opzichte van de betalende jobsites.  

 

“Ook al verschilt het profiel tussen bezoekers van de VDAB on-line en Jobat.be niet zo enorm veel, toch 

is de naam anders”, aldus de heer Kemeling van Jobat (Kemeling A., 2004). “VDAB is technisch wel 

hetzelfde, maar hun imago blijft toch nog die laaggeschoolde, werkloze werkzoekende. Ook al spreekt 

men dit tegen en is er een evolutie, VDAB blijft met dit imago gekampt”, klinkt het bij Stepstone 

(Goossens J., 2004). Ook bij Monster meent men, ondanks de weerleggingen, dat de VDAB vooral ‘blue 

collar’ profielen of arbeiders aantrekt, terwijl Monster goed scoort op gebied van ‘white collar’ profielen 

of bedienden (Stael D., 2004).  

 

3.7: Off-line versus on-line 

3.7.1: Complementariteit 

Vacature en Jobat, beiden gestart met een on-line webstek in 1998, hebben hun roots in de printmedia. 

Oorspronkelijk hield men hieraan ook heel erg vast en kon men enkel personeelsadvertenties plaatsen in 

de krant, die dan doorgeplaatst werden naar het internet. 4 jaar geleden stapte men hier vanaf en liet men 

toe dat bedrijven ook enkel op het internet adverteerden. Toch houden beide on-line krantenadverteerders 

de complementariteit van beide media heel hoog in het vaandel. 

 

Bij Vacature speelt complementariteit zelf op verschillende niveaus. Ten eerste is er de krant en het 

internet. Ten tweede is er sedert september 2002 de fusie tussen Vacature.com en References.be, zodat zij 

nu ook de eerste on-line krantenadverteerder zijn met een nationale site. 2 maanden later is er de 

overname van Jobscareer.be, die als belangrijkste bedoeling heeft om nu ook een derde niveau van 

complementariteit te bereiken. Door deze overname bereikt men nu namelijk de onder - en de bovenkant 

van de markt. Bovendien geeft Jobscareer.be als pure jobsite zonder extra content ook een aanvulling op 

Vacature.com als carrièresite (Claeys J., 2004). 

 

Bij Jobat drijft men het niet zo ver. “We zijn vanuit de print begonnen en internet is daar als surplus 

bijgekomen. Omdat de krant ons hoofdproduct is, hebben we ons internetproduct nooit enorm sterk 

ontwikkeld. Wij willen ons flexibel opstellen en een mix aanbieden van krant en internet, maar onze 

focus blijft de krant gericht – voorlopig althans” (Kemeling A., 2004). 

 

Voorlopig blijft Jobat.be de enige jobsite die uitsluitend het Nederlandstalige taalgebied bespeelt. Of zij 

het daardoor moeilijker heeft dan de nationale spelers? Dat hangt af van de regio. Hiervoor moet men 

nagaan hoe sterk men qua print staat in die regio’s. Naarmate men meer in de buurt komt van Brussel en 
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Wallonië merkt men wel dat het moeilijk opboksen is tegenover de concurrent Vacature. Bij Jobat denkt 

men zich in de toekomst wel meer hierop te zullen focussen en op zoek te gaan naar een complementaire 

partner (Kemeling A., 2004). 

 

3.7.2: Vriend of vijand? 

Wie de complementaire partner wordt van Jobat is nog niet duidelijk. Voorlopig kijkt men nog maar uit. 

Er wordt enerzijds gezocht naar een samenwerking met een andere krantenspeler, maar dit neemt niet 

weg dat men de commerciële jobsites als werkelijke concurrenten aanziet. “De klanten zijn hoe dan ook 

anders bij ons. De gedachte is hier hoofdzakelijk om vanuit print te vertrekken. Wij zien een veel grotere 

concurrentie in Vacature, voornamelijk dan in het printgebeuren. Met een commerciële jobsite 

samenwerken zouden wij geen probleem vinden” (Kemeling A., 2004). 

 

De heer Goossens van Stepstone legt uit waarom een commerciële jobsite en een on-line 

krantenadverteerder zonder veel problemen hand in hand kunnen gaan. “Het is niet meer zo dat wij alleen 

van het adverteren leven, wij worden steeds meer een ‘solution provider’ en zelfs een ‘consultant’. Wij 

geven bedrijven meer advies over hoe men de on-line rekruteringsactiviteiten kan inrichten, hoe men 

kandidaten aantrekt naar de website, hoe men met de kandidaten moet communiceren,… Wij worden 

steeds minder afhankelijk van het advertentieluik en focussen meer op de back office en consulting. 

Bijgevolg worden wij ook meer benaderd door de mediabedrijven die momenteel nog aan het zoeken zijn 

hoe zij op het internet moeten instappen. Hiervoor willen zij niet investeren in HR-procesmanagement of 

IT, maar hun focus behouden op het adverteren – waarin zij goed zijn. Wij zien dan ook dat er meer en 

meer samenwerking zal plaatsvinden tussen de mediaspelers en de ‘e-recruitment solution providers’. 

Hierdoor zal er een nieuwe symbiose ontstaan. 

 

“Het evolueert allemaal heel snel”, beseft men bij Jobat, “Het is een algemene trend dat alles samenvloeit. 

Dat vind je overal terug, zeker in alles wat met informatica te maken heeft. En dus ook bij jobsites 

(Kemeling A., 2004). Toch blijft het koffiedik kijken om te weten wat de toekomst ons biedt. “Idealiter 

zou er maar één site meer moeten zijn in de toekomst. Vanuit de doelstelling van de VDAB om 

transparantie te creëren zou een vergroeiing tussen verschillende spelers een heel mooie verwezenlijking 

zijn, maar dit blijft toch nog een utopie”, aldus de heer Rycx van de VDAB (Rycx R., 2003). 
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3.8: Feiten en cijfers 

3.8.1: Gebruik van jobsites door werkgevers 

In het onderzoek van Buyens en Meganck (2001, blz. 5), vroegen de auteurs ook aan de 100 grootste 

organisaties in België of men gebruik maakte van gespecialiseerde jobsites om vacatures bekend te 

maken. Hierop antwoordde 86,6% bevestigend. Met uitzondering van Jobat.be, bleken toen al de 

hierboven aan bod gekomen jobsites VDAB, Stepstone, Monster, Vacature.com en Jobscareer.be de 

meest gebruikte jobsites te zijn. 

 

Uit een vergelijkbare studie die 2 jaar later volgde, gaf 91% van de grootste ondernemingen in België aan 

gebruik te maken van jobsites (zie figuur 3.1) (Buyens D. et al., 2003, blz. 115). In tegenstelling tot het 

gebruik van de bedrijfwebsite, die een daling kende (cfr. supra: 2.7.1: Gebruik van de bedrijfswebsite 

voor rekruteringsdoeleinden), stelden de onderzoekers hier dus wel een toename vast. Bovendien stelde 

men ook een verschuiving vast richting jobsites, aangezien in het onderzoek uit 2001 het plaatsen van 

vacatures op jobsites nog evenveel toegepast werd als het inschakelen van de bedrijfswebsite (Buyens D. 

et al., 2003, blz. 127). 
9%

91%

geen gebruik jobsites
wel gebruik jobsites

 
Figuur 3.1: Gebruik van jobsites door de grootste organisaties in België in 2003 

 (Bron: Buyens D. et al., 2003, blz. 115) 

 

Buyens et al. (2003) bevroegen de bedrijven ook over welke jobsites zij precies gebruikten.  

 De publieke bemiddelingsdiensten worden het meest aangewend om vacatures bekend te maken. 

80% van de respondenten die jobsites inschakelen, maken hiervan gebruik. Dit is 73% van alle 

bevraagde ondernemingen (Buyens D. et al., 2003, blz. 117) 

 De on-line krantenadvertenties worden door 69% van de bedrijven die jobsites hanteren, of 62% 

van alle bevraagde organisaties, gebruikt. De meest gebruikte is Vacature.com, gevolgd door 

Jobat.be (Buyens D. et al., 2003, blz. 119). 

 De commerciële jobsites worden gebruikt door 59% van de respondenten die jobsites aanwenden, 

of 54% van alle bevraagde ondernemingen. De lijsttrekker in deze groep is Stepstone, gevolgd 

door Jobscareer.be en Monster (Buyens et al, 2003, blz. 123).1 

                                                 
1 De overname van Jobscareer.be door Vacature was toen al een feit, maar het blijft nog steeds mogelijk voor 
bedrijven om enkel op Jobscareer.be te adverteren. Hiermee komt Vacature echter niet uitdrukkelijk naar buiten en 
deze optie wordt hoofdzakelijk voor de vroegere klanten van Jobscareer.be opengehouden (Claeys J., 2004). 
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Deze percentages liggen in de lijn van de bevindingen van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) in 

2000. Het HIVA bestudeerde vanaf 1995 hoe de bedrijven in België hun personeel werven en vanaf 2000 

zag men dat het internet aan de gebruikelijke wervingskanalen toegevoegd werd. Toen lag de 

penetratiegraad van de jobsites bij de bedrijven nog maar op 7,2%. Net zoals de bevindingen van Buyens 

et al. (2003), werden de sites van de publieke bemiddelingsdiensten het meest gebruikt (57,4% van alle 

vacatures die op jobsites gepubliceerd werden), waarna de on-line krantenadverteerders Vacature.com 

(8,0%) en Jobat.be (6,2%) volgden, en ten slotte de commerciële jobsites Jobscareer.be (7,1%), Stepstone 

(5,2%) en Monster (2,6%) de derde plaats innamen. Niettegenstaande het gebruik nu veel hoger ligt, zien 

we dat de verhoudingen nog steeds gelden. 

 

3.8.1.1: Bepalende factoren bij het kiezen van een jobsite 
 
Nu kan de vraag gesteld worden waarom bedrijven voor een bepaalde jobsite kiezen. Uit de gesprekken 

met de verschillende jobsites kwamen volgende elementen naar voren (Claeys J., 2004; 03; Goossens J., 

2004; Kemeling A., 2004; Rycx R., 20; Stael D., 2004): 

 Bij elke jobsite hoort men dat het bereik één van de belangrijkste factoren is. Hiervoor doet men in 

hoofdzaak een beroep op de gegevens die door het CIM verstrekt worden (cfr. infra: 3.8.2: 

Gebruik van jobsites door werkzoekenden: CIM).  

 Een tweede cruciale factor is de kwaliteit van de kandidaten. Bedrijven willen enerzijds veel 

potentiële kandidaten bereiken, maar anderzijds wil men ook kandidaten bereiken die passen in het 

profiel dat men zoekt. De respons die gegenereerd wordt, plaatsen bedrijven dan ook naast het 

bereik van een jobsite. Om een beeld te krijgen van het profiel van de bezoeker, kunnen jobsites 

een beroep doen op de gegevens van de BIM (cfr. infra: 3.8.3: Profiel van de bezoeker: BIM). 

 Ook de prijs blijft belangrijk. Het internet is een goedkoper medium dan de print, maar de prijzen 

van de verschillende jobsites kunnen sterk uiteenlopen. 

 Tot slot nemen bedrijven ook het gemak waarmee men advertenties kan invoeren, de snelheid 

tussen de kennisgeving van de advertentie en de publicatie op de jobsite, de duur van de publicatie, 

en klantvriendelijkheid in overweging. 
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Begin 2003 onderzocht de Hogeschool Rotterdam de status quo van e-rekrutering via jobsites. Hierbij 

werd een analyse gemaakt van 64 jobsites. Wanneer men het standpunt van de rekruteerder innam, kwam 

men tot de conclusie dat er onvoldoende informatie is voor werkgevers om op een bewuste manier voor 

een site te kiezen, waardoor vooral de grote en bekende sites ingezet worden. Er worden te weinig 

gegevens verstrekt door de jobsites, en de gegevens die wel verstrekt worden zijn veelal niet door een 

onafhankelijk orgaan vastgesteld. Volgens de onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam blijft er dan 

ook nood aan een onafhankelijk onderzoek naar de prestaties van de jobsites (Online …, 2003). 

 

In België laten de 5 grote jobsites VDAB, Vacature.com, Jobat.be, Monster en Stepstone zich alvast voor 

het bereik van de site en het profiel van de bezoeker controleren door de onafhankelijke onderzoeken van 

het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) en InSites Consulting. 

 

3.8.2: Gebruik van jobsites door werkzoekenden: CIM 

Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) startte in november 2000 met Metriweb. Als 

onafhankelijk orgaan gaan zij hiermee voor elke geregistreerde klant na hoeveel en in welke mate zijn 

website gebruikt wordt. CIM verschaft voor elke aangesloten website dagelijkse, wekelijkse en 

maandelijkse informatie. Ook Vacature, Jobat, Monster, Stepstone en VDAB laten zich door CIM 

controleren. In figuur 3.2 ziet men het gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag voor elk van deze 

jobsites gedurende de maand maart 2004.  

 

 
Jobat.be 

+ doorplaatsing VDAB 
References.vacature.com 

+ Jobscareer.be 
Jobscareer.be  

 
 References.vacature.com  

Figuur 3.2: Gemiddeld aantal un

(Bron: CIM

                                                 
1 Naar de jobzoeker toe blijft Jobscareer.be een afzonde
  opgenomen.  
2 References.vacature.com is de benaming naar de klant
  References.be. 
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Daarnaast lanceerde het CIM in februari 2003 ook MetriPlan. Hiermee gaat men ontdubbelde en 

overlappende bezoekcijfers na. Bijgevolg  kan men het totaal aantal bezoekers op de verschillende 

jobsites bepalen en de mate waarin elke jobsite de jobzoekersmarkt dekt. Figuur 3.3 toont de dekking van 

de jobzoekersmarkt tussen 29 december 2003 en 21 maart 2004. 
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Figuur 3.3: Dekkin
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3.8.3: Profiel van de bezoeker: BIM 

Naast de kwantitatieve gegevens van CIM, wordt ook een beroep gedaan op kwalitatieve gegevens. Deze 

gegevens worden verkregen door de Belgian Internet Mapping (BIM) studie van het onafhankelijke 

onderzoeksbureau InSites Consulting. Aan de hand van deze studie krijgt elke jobsite informatie over het 

profiel van haar bezoekers. Uit de gegevens die ter beschikking gesteld werden door Vacature.com en 

Monster bleek dat het profiel van de gebruikers van beide jobsites elkaar dicht benaderen. Over beide 

sites genomen ziet dit profiel er als volgt uit . 

 Leeftijd: Meer dan 40% is tussen 25 en 34 jaar, een kwart van de bezoekers is tussen 18 en 24 jaar, 

en nog een kwart van de bezoekers bij Vacature.com is tussen 35 en 44 jaar, bij Monster is dat 

21%. 

 Geslacht: 2 op de 3 bezoekers zijn vrouwen. 

 Opleiding: Een kwart van de bezoekers heeft een universitair diploma, bijna 40% volgde hoger 

onderwijs, meer dan 15% hoger algemeen secundair onderwijs, en nog eens 13% heeft een 

diploma hoger technisch of beroeps onderwijs. 

 Professionele situatie: Tweederde van de bezoekers werkt voltijds, 10% werkt deeltijds, 18 tot 

25% is werkloos/werkzoekend en bijna 8% van de bezoekers is student. 

 Beroep: De helft van de bezoekers is bediende, een kwart oefent een kaderfunctie uit, bij 

Vacature.com is slechts 3% arbeider en bij Monster bijna 8%. 

 

3.8.4: Kwantiteit, kwaliteit en effectiviteit 

Niettegenstaande het bereik van de jobsites en het profiel van de bezoekers, door het CIM en de BIM op 

een objectieve manier vastgesteld worden, volgen bij de meeste jobsites verschillende opmerkingen over 

het belang en de relevantie van beide studies. 

 

Zo horen we bij Stepstone dat men het bereik wel belangrijk vindt, maar dat dit een afnemend nut kent 

naarmate men een bepaald niveau bereikt heeft (Goossens J., 2004). Bij Vacature vindt men de 

CIM-cijfers dan weer een bijzonder nuttige maatstaf. Hierdoor kan men onder andere verklaren waarom 

de prijs bij Vacature hoger ligt dan die bij Monster of Stepstone (Claeys J., 2004). Volgens de heer 

Goossens van Stepstone (Goossens J., 2004) is het belang van de CIM-cijfers hoofdzakelijk gedreven 

door de on-line krantenadverteerders die opgegroeid zijn met deze bereikcijfers. En doordat zij dit zo 

belangrijk gemaakt hebben, hecht ook Stepstone hier belang aan, al zijn zij van mening dat men niet 

dezelfde logica mag doortrekken naar het internet en zijn deze cijfers bijgevolg niet zo belangrijk als 

voorgesteld door de on-line krantenadverteerders. 
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Ondanks de hogere prijs zijn heel wat bedrijven toch bereid om bij Vacature.com en References.be te 

adverteren. De verklaring moet men dan zoeken in de bekendheid van Vacature.com alsook de 

kwalitatieve gegevens over de jobsite, waarvoor men dan een beroep kan doen op de BIM. Hierover wil 

men bij Vacature echter opmerken dat het profiel van de bezoeker zoals de BIM die vaststelt, niet altijd 

overeenkomt met het profiel van de geregistreerde gebruikers (Claeys J., 2004). Deze kan men enkel 

meten aan de hand van de back office, door de database van de site door te lichten. Enkele jobsites vinden 

het dan ook belangrijk om de gegevens die men uit de eigen database kan genereren als aanvulling te 

gebruiken bij de BIM-resultaten. 

 

Ook bij Monster vindt men het belangrijk om kwantiteit en kwaliteit samen te beschouwen. De CIM en 

de BIM-cijfers geven een indicatie, maar zijn niet het enige medium. Uiteindelijk komt het neer op een 

heel eenvoudig principe: vinden bedrijven hun ideale kandidaat of niet? Het voordeel van CIM en BIM is 

dat men alle spelers kan bekijken, vastgesteld door een onfhankelijk medium, maar anderzijds telt vooral 

de reële situatie voor een bedrijf. Daarmee kijken we dan naar de kwaliteit van de site, het gebruiksgemak 

en de effectiviteit van de site (Stael D., 2004). 

 

Waar het uiteindelijk om gaat, de effectiviteit van de site, kan geen enkele jobsite gegevens over 

verstrekken. Voor deze maatstaf bestaat er namelijk geen meetinstrument. Jobsites zijn slechts één kanaal 

om kandidaten aan te trekken. Veel jobsites weten dan ook niet in welke mate zij bijgedragen hebben tot 

het invullen van vacatures. Potentiële kandidaten kunnen wel reageren via de jobsite zelf, maar daarnaast 

kunnen zij ook zelf contact opnemen met een bedrijf, of via een andere weg op de hoogte geraken van 

vacatures. “Wij kunnen de effectiviteit van onze site enkel te weten komen met medewerking van onze 

klanten. Wij zijn slechts een medium die vraag en aanbod samen brengt, maar zelf niet tussenkomt of 

betrokken is in het rekruteringsproces. Enige indicatie die wij krijgen zijn ‘success stories’ die 

werkzoekenden ons regelmatig doorsturen. Maar objectieve gegevens hebben wij niet (Stael D., 2004). 

“Garantie dat je via onze site de geschikte kandidaat vindt, heb je bijna nooit”, vertelt de heer Kemeling 

van Jobat.be (Kemeling A., 2004). Bij Stepstone schuift men de taak om de effectiviteit van de jobsite te 

bepalen naar de bedrijven toe. “De meeste bedrijven werken multimediaal en gebruiken zowel de krant, 

jobsites, als hun eigen website. Ze hebben echter nog niet nagegaan via welke weg zij de meeste 

kandidaten binnenhalen en welke weg hen de beste kwaliteit aan kandidaten oplevert. Dat gebeurt nog te 

weinig” (Goossens J., 2004). 
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3.8.5: De voor - en nadelen van jobsites 

Om af te ronden geven we de belangrijkste voor – en nadelen die jobsites hebben voor rekruteerders en 

sollicitanten. Hiervoor werd een beroep gedaan op de bevindingen uit de literatuur, aangevuld met 

commentaren van Vacature.com, Jobat.be, Monster en Stepstone. 

 

3.8.5.1: De voordelen 

 Voor de werkgever: Zoals eerder vermeld kiezen veel bedrijven een jobsite omwille van het bereik 

(cfr. supra: 3.8.1.1: Bepalende factoren bij het kiezen van een jobsite). Dit vormt ook de grootste 

sterkte van jobsites. Advertenties worden gezien door een grote en diverse groep van potentiële 

kandidaten (Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 134).  

Daarnaast bieden jobsites een relatief goedkope oplossing aan om meer bezoekers naar de 

bedrijfswebsite te halen. Bedrijven die niet voldoende bekend zijn, kunnen op die manier toch de 

actieve werkzoekenden bereiken (cfr. supra: 2.2: Het aantrekken van kandidaten naar de 

bedrijfswebsite) (Cober R. et al., 2000, blz. 484). 

Ten slotte laat een groot aantal werkzoekenden zijn cv achter op een jobsite en kunnen organisaties 

langs deze weg – naargelang de jobsite dit toelaat – pro-actief kandidaten zoeken (Boehle S.; 

2000; Kemeling A., 2004; Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 134; Stael D., 2004). 

 

 Voor de werkzoekende: Het belangrijkste voordeel voor werkzoekenden haalt men meteen uit het 

doel van een jobsite: het samenbrengen van vraag en aanbod. Vacatures worden op een centrale 

plaats aangeboden, wat de zoekkosten drastisch naar beneden haalt voor de werkzoekende (Stael 

D., 2004).  

Uit het eerder vermelde onderzoek van Van Rooy et al.(2003) kwam men tot de onverwachte 

bevinding dat kandidaten die enkel gebruik maakten van een jobsite bij het zoeken naar een job, de 

meest positieve indruk hadden over het succes van hun zoektocht. Ter verklaring hiervoor geven 

de auteurs aan dat een kandidaat op die manier een completere focus heeft dan wanneer hij enige 

andere methode gebruikt. Dit manifesteert zich het sterkst in vergelijking met de methode waarbij 

een kandidaat zowel de traditionele krantenadvertenties als het internet mocht gebruiken. Door 

deze betere focus zouden kandidaten het gevoel hebben dat hun tijd gemaximaliseerd werd en er 

weinig tijd verspild werd bij het zoeken naar vacatures (Van Rooy D. et al., 2003, blz. 174). 

Volgens de heer Stael van Monster is de sterkere focus van de kandidaten vooral een kenmerk 

voor de commerciële jobsites. Weinig of geen content zorgt voor een gericht publiek. Bezoekers 

komen uitsluitend voor de jobs en niet voor de extra content (Stael D.,2004) 
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3.8.5.2: De nadelen 

 Voor de werkgever: Het enorm grote aantal cv’s, vormt meteen ook de grootste zwakte van de 

jobsites. Honderden ondernemingen moeten concurreren voor dezelfde kandidaten, met dezelfde 

toegang tot de jobsites (Boehle S. 2000; Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 134). Boehle (2000) 

vermeldt dat enkele jaren nadat de eerste jobsites in 1994 van start gingen, het onderzoeksbureau 

Forrester Research al uitpakte met een studie waaruit een groeiende ontevredenheid bleek bij 

werkgevers. De grote concentratie van bedrijven op eenzelfde groep van werkzoekenden maakte 

het net moeilijker voor werkgevers – in tegenstelling tot het beloofde gemak - om de juiste 

kandidaten te vinden (Boehle S., 2000). 

Een ander nadeel van het grote aantal kandidaten betekent ook dat er potentieel veel meer 

kandidaten gescreend moeten worden (Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 134). Hilberdink (2001, 

blz. 36) merkt op dat de vervuiling van een jobsite door onserieuze reacties en door slechte 

definiërings-mogelijkheden van de kandidaat en de adverteerders, met zich meebrengt dat het voor 

bedrijven nog evenveel tijd kost als voorheen om geschikte kandidaten te vinden. 

Tot slot vermelden Cober et al. (2000, blz. 484 - 485) ook dat een jobsite niet de mogelijkheid 

biedt aan een organisatie om uitgebreide en unieke informatie te communiceren naar de 

kandidaten, wat men op een bedrijfswebsite wel kan (cfr. supra: 2.7.2: De voordelen van 

bedrijfswebsites). 

 

 Voor de werkzoekende: van de Bunt-Kokhuis (2003, blz. 124) wijst erop dat het enorme aanbod 

aan kandidaten die op een jobsite verzameld wordt ertoe kan leiden dat de sollicitatiebrief van een 

individu niet meer opvalt tussen de rest. Net zoals de vacature van een enkel bedrijf mogelijks niet 

meer opvalt tussen het grote aanbod, wordt het ook voor potentiële kandidaten moeilijker om zich 

boven de massa in het zicht van de bedrijven te plaatsen. 

Ook vanuit het standpunt van de sollicitant heeft de Hogeschool Rotterdam begin 2003 

verschillende jobsites geanalyseerd (cfr. supra: 3.8.1.1: Bepalende factoren bij het kiezen van een 

jobsite). Hierbij kwam men tot het besluit dat het voor een werkzoekende moeilijk blijkt om te 

bepalen welke jobsites voor welke functies en branches het best geschikt zijn. Daarnaast bieden de 

meeste jobsites onvoldoende mogelijkheden om vacatures op relevante zoektermen te selecteren, 

zijn de vacatures vaak niet overzichtelijk genoeg weergegeven, is er onduidelijkheid over de 

procedure na het reageren op een vacature en zijn er nog steeds jobsites met verouderde vacatures 

(Online… , 2003). 

 
 

In dit hoofdstuk behandelden we de jobsites en spraken we met de vertegenwoordigers van de 5 grootste 

jobsites in België. Hierin werd duidelijk dat verschillende onder hen steeds meer nadruk leggen op de 

back office van het on-line rekruteringsproces. In het volgende hoofdstuk gaan we hier verder op in. 
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    HOOFDSTUK 4: De back office 
 

 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende technologische mogelijkheden die bedrijven ter 

beschikking staan om de wervingsprocessen te optimaliseren. We starten bij de algemene pakketten voor 

personeelsbeleid. Vervolgens geven we het belang aan van een goede back office in het kader van 

employer branding, focussen we in op enkele kandidaatbeheersystemen en de mogelijkheid om de back 

office uit te besteden aan een ‘application service provider’. We maken ook een belangrijke nota over de 

wet op de bescherming van de persoonsgegevens en ronden af met enkele feiten en cijfers. 

 

4.1: Algemene pakketten 

“Er moet een professionalisering van de back office komen”, stelt Biemans (2000, blz. 49), “vlekkeloos 

lopende administratieve en logistieke processen zijn essentieel. Adequate ICT-ondersteuning in de vorm 

van een goed logistiek pakket, wordt daarom steeds belangrijker.” 

 

Volgens Biemans (2000, blz. 47) situeerden de omvangrijke investeringen in arbeidsmarktcommunicatie 

zich lange tijd vooral in de front office van het wervingsproces en leefde er ook geen interesse in de HR- 

afdelingen om zich toe te leggen op de back office. Maar het was dan ook duidelijk dat door een slechte 

back office de bedrijven kandidaten kwijtraakten omdat zij niets, of pas laat, wat hoorden van een 

organisatie. Toch beginnen bedrijven nu meer belang te hechten aan de back office van het 

wervingsproces. “We zien duidelijk dat er nu een veel grotere bereidheid is bij de bedrijven dan een jaar 

geleden om te investeren in structurele systemen om de procesefficiëntie te optimaliseren”, aldus de heer 

Goossens van Stepstone (Goossens J., 2004). 

 

Vandaag staat de human resources manager bovendien een brede waaier aan technologie ter beschikking. 

Aanvankelijk sprak men van personeelsinformatiesystemen (PI-systemen) of computergebaseerde 

pakketten voor het registreren, verwerken, bewerken en analyseren van personeelsinformatie (Buyens D. 

et al., 2003, blz. 50; Kerkhoven D. en Evers G., 2000, blz. 70). 

 

In korte tijd zijn door uitbreidende behoeften binnen de HR-afdeling en door een vergroting van 

technologische mogelijkheden deze systemen geëvolueerd tot Human Resources Management Systemen 

(HRMS). Een HRMS is een systeem dat kan worden gezien als een PI dat verder is ontwikkeld. Het 

gebruikt en koppelt meerdere, afzonderlijke modules die verschillende instrumenten uit het HRM-

instrumentarium bevatten (Kerkhoven D. en Evers G., 2000, blz. 70). Het doel van een HRMS is het 
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stroomlijnen van HR-processen zoals rekrutering, verloning en prestatiewaardering, en het bieden van een 

centrale opslagplaats voor informatie met betrekking tot de werknemers (Behr A., 2003).  

 

In het merendeel van administratieve systemen is een HRMS een onderdeel van een Enterprise Resources 

Planning (ERP) systeem. ERP is de verzamelnaam voor softwarepakketten die de integratie voorzien in 

een centrale database van alle informatie die door een bedrijf vloeit: financiële informatie, 

boekhoudkundige informatie, personeelsinformatie, verkoopinformatie, klanteninformatie, informatie in 

verband met de productie,... De grootste leveranciers zijn: SAP, Oracle, PeopleSoft en Baan. (Ashbaugh 

S. en Miranda R., 2002, blz. 10; Davenport T., 1998, blz. 121-122; Kerkhoven D. en Evers G., 2000, blz. 

74; van der Heijden H. en van den Bos M., 2000, blz. 25; Walker A., 2001, blz. XVII). 

 

Deze ERP-systemen moeten tegemoetkomen aan de integratienood van de in het verleden veelal 

gebruikte ‘stand-alone’ of afzonderlijke applicaties voor elk bedrijfsproces. Een toenemend aantal 

systemen met verschillende technologische standaarden slorpten een te grote hoeveelheid energie en 

kosten op om elke applicatie goed te onderhouden. Daarom werden in heel wat bedrijven de stand-alone 

applicaties vervangen door een geïntegreerd systeem van applicaties en modules die doorheen de hele 

onderneming gebruikt kan worden (Kerkhoven D. en Evers G., 2000, blz. 74; Walker A., 2001, blz. 

XVII). Een grote vooruitgang bij ERP-systemen ten opzichte van hun voorgangers is de link tussen de 

financiële en de human resources applicaties. Voordien gebruikten de meeste organisaties verschillende 

leveranciers en technologische standaarden voor de financiële applicaties zoals boekhouding, 

budgettering en aankoop enerzijds, en voor de HRMS-applicaties zoals administratie van voordelen en 

loonadministratie anderzijds. De waarde van een ERP-systeem is het samenbrengen van de financiële- en 

de HRMS-applicaties onder één gemeenschappelijke leverancier en technologische standaard, zodat het 

niet langer moeilijk is om deze onderling te integreren (Ashbaugh S. en Miranda R., 2002, blz. 10). 

 

4.2: Employer image 

Hoe gemakkelijker het is om de kandidaat te vinden, hoe sneller je moet reageren. “Het interne 

wervingsproces moet de vereisten voor snelheid ondersteunen: als je niet kan reageren binnen 72 uur, dan 

verlies je veel van de beste kandidaten” (Hays S., 1999).  

 

In het onderzoek van Bizz (Simoens K., 2003) in december 2002 bij de top-100-bedrijven in België, ging 

men ook de kwaliteit na van de front office – de jobsectie op de bedrijfswebsite – en van de back office – 

de opvolging van de sollicitaties. Daaruit bleek dat de front office meestal van aanvaardbare kwaliteit 

was, maar de follow-up het bij heel wat bedrijven totaal liet afweten. Amper een kwart van de 

onderzochte bedrijven stuurde een automatische bevestiging dat men de sollicitatie goed had ontvangen 

en bijna tweederde reageerde meer dan 2 weken later of zelfs helemaal niet (Simoens K., 2003, blz. 60). 
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Hierdoor vernietigen bedrijven dan ook hun zorgvuldig opgebouwde imago als werkgever of ‘employer 

brand’ (Simoens K., 2003, blz. 68). Volgens de heer Goossens van Stepstone realiseren bedrijven zich nu 

wel meer en meer dat iedereen waarmee men communiceert via het internet ook potentiële klanten 

kunnen zijn. In ieder geval maken ze deel uit van het publiek dat hun imago bepaalt, en moeten ze daar 

correct mee omgaan (Goossens J., 2004). Bij Monster staat respect voor de kandidaat centraal en wil men 

dit ook naar de klanten-rekruteerders duidelijk maken. “Omdat een eerste impressie nog altijd een heel 

belangrijke is, en dit deel uitmaakt van het employer branding verhaal, zowel dat van de bedrijven als dat 

van Monster zelf. Ook al zitten we nu in een heel moeilijke, HR-paradoxale tijd waarin er heel veel 

kandidaten solliciteren maar er te weinig mensen en tijd zijn om persoonlijk met al die kandidaten te 

communiceren, toch blijft een reactie een minimumvereiste. Over enkele jaren zullen we terug in een 

‘war for talent’ terechtkomen waarin de kandidaat weer volop aan de macht is. Indien men het nu 

verknoeit bij die kandidaat, legt men een hypotheek op de komende periode als werkgever. Alle 

kandidaten die je toen wegens beperkte resources niet respectvol of helemaal niet hebt kunnen 

afhandelen, zullen dit onthouden. Een job is en blijft een belangrijk iets, en het minimum aan beleefdheid 

dat men een kandidaat moet geven, is toch een duidelijke en snelle reactie op het ontvangen cv” (Stael D., 

2004). 

 

Feldman en Klaas (2002) onderzochten de ervaringen van sollicitanten met e-rekrutering. De 

belangrijkste suggestie die werkzoekenden gaven aan bedrijven luidde het voorzien van meer en snellere 

feedback en follow-up. De kandidaten verwachtten op z’n minst een kennisgeving van de ontvangst van 

de sollicitatie, een kennisgeving wanneer een job al ingevuld is en de opgave van een specifieke persoon 

die de kandidaat kan contacteren voor opvolging van de sollicitatie. Deze aanbevelingen krijgen volgens 

de auteurs een toenemend belang, gegeven dat vele bedrijven het internet willen gebruiken om relaties te 

ontwikkelen met passieve kandidaten (cfr. supra 1.4.2: Actief rekruteren). Snellere feedback en meer 

persoonlijke aandacht kunnen dus cruciaal zijn om relaties te bouwen met deze kandidaten, die niet actief 

op zoek zijn naar een nieuwe job op dit moment, maar die wel waardige en attractieve kandidaten kunnen 

worden voor toekomstige vacatures. 
 

4.3: Kandidaatbeheersystemen 

Volgens Ernst (2000, blz. 49) is het geautomatiseerd verwerken van de binnenkomende cv’s dan ook 

essentieel om het rekruteringsproces efficiënt te doen verlopen en gehoor te geven aan de verzuchting van 

kandidaten om een snelle reactie vanwege de bedrijven. Aangezien men heel wat energie investeert in 

on-line sollicitatiemogelijkheden, wordt het voor geïnteresseerden steeds eenvoudiger om te reageren via 

het internet. E-rekruteren wordt laagdrempelig en gemakkelijk. Maar als neveneffect levert het ook heel 

wat ongeschikte kandidaten. De overvloed aan cv’s kan bijgevolg meer werk betekenen voor de 

HR-afdeling, in tegenstelling tot de bedoelde werklastverlaging. Het is daarom belangrijk om van de 
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aanwezige technologie gebruik te maken (Achieving…, 2000, blz. 18; Ernst M., 2002, blz; 3; Hays S., 

1999).  

 

Een Applicant Tracking System (ATS) kan uitkomst bieden. van der Heijden en van den Bos (2000, blz. 

14 - 15) leggen in hun ‘Leerboek Personeelsmanagement’ uit wat een ATS is. “Een ATS zorgt ervoor dat 

de sollicitant een ontvangstbevestiging krijgt. De centraal binnengekomen sollicitaties worden vervolgens 

verdeeld over de relevante afdelingen, die aangezet worden om binnen een bepaalde tijd te reageren. Wil 

men een kandidaat uitnodigen dan kunnen de beschikbare data en tijden worden gekozen. Is er voor een 

sollicitant geen vacature, dan ontvangt hij daarover bericht. Zijn gegevens kunnen in een database worden 

opgenomen, die automatisch in de gaten houdt of een nieuwe vacature passend lijkt.” 

Men moet er wel over waken dat men bij het bijhouden van kandidaatsgegevens de Wet op de 

bescherming van de persoonsgegevens niet overtreedt. In een volgend punt gaan we hier verder op in (cfr. 

infra: 4.5: Wetgeving). 

 

Ernst (2002, blz. 2) geeft in zijn ‘Overzicht van tools voor e-recruitment automation’ de volgende uitleg: 

“Onder ATS-software wordt doorgaans verstaan: een systeem dat toelaat om op geautomatiseerde wijze 

een database met gegevens over sollicitanten en openstaande vacatures op te zetten, te onderhouden en te 

‘managen’ en aldus een (optimale) ‘matching’ te bekomen tussen beide. Het gaat dus over software die 

het wervingsproces, integraal, of gedeeltelijk, elektronisch ondersteunt en helpt te beheren, ongeacht het 

eigenlijke wervingskanaal. Dat wervingskanaal zal in de praktijk echter veelal het internet zijn. Het doel 

van deze software is het wervingsproces efficiënter en effectiever te maken.”  

 

Volgens Starcke (in Feldman D. en Klaas B., 2002, blz. 187) komt een ATS dan ook tegemoet aan de 

wens van sollicitanten naar snelle feedback en follow-up. De gegevens van elke kandidaat worden 

gelokaliseerd in databanken die door de kunstmatige intelligentie van de software samengesteld worden, 

cv’s kunnen volgens de specificaties van de rekruteerder uit de databanken gehaald worden, er kan 

nagegaan worden waar kandidaten zich bevinden in het sollicitatieproces en ondernemingen hebben de 

mogelijkheid om automatische antwoordbrieven te genereren en zodoende de kandidaat op de hoogte te 

stellen van de ontvangst van het cv of de sollicitatiebrief. 

 

Een equivalent voor een ATS vormt een Hiring Management System (HMS). Net zoals een ATS maakt 

een HMS veelal deel uit van een HRMS of een ERP-systeem, of staat het op zichzelf. Een HMS kan het 

gehele wervings- en selectieproces automatiseren: het verzamelt sollicitaties in een gestandaardiseerd 

formaat, screent deze, stelt vast via welk kanaal ze binnenkwamen (bijvoorbeeld via een jobsite of een 

krantenadvertentie), houdt toezicht op de voortgang van de sollicitaties, en berekent hoelang het duurt om 

verschillende functies in te vullen of om een nieuwe medewerker productief aan het werk te zetten. Alle 

sollicitatiegegevens blijven in elektronische vorm, wat werkgevers de mogelijkheid biedt om kandidaten 
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op verschillende manieren te ordenen naar hun match met de openstaande functie en om heel snel op de 

sollicitaties te reageren. Deze systemen kunnen dus zorgen voor een automatische cv-verwerking, 

-selectie en -afhandeling (Cappelli P., 2001, blz. 143; Kwint J., 2001, blz. 44). Volgens Cappelli (2001, 

blz. 143) laten sommige HMS zelfs toe dat kandidaten de status van hun sollicitatie kunnen nakijken, 

waardoor zij zich meer betrokken voelen bij het proces en waardoor de organisatie gestimuleerd wordt 

om snel te handelen. 

 

Een ATS, HMS of in het algemeen een kandidaatbeheersysteem vormt de laatste stap in het 4-stapsmodel 

voor succesvolle e-rekrutering van iLogos Research (Achieving…, 2000, blz. 13) en Zambos (2000, blz. 

43-44) (cfr. 2.1: Efficiënt rekruteren via de bedrijfswebsite). Dergelijke systemen voorzien in het 

stroomlijnen van de verwerking van de sollicitaties. In figuur 4.1 geven we een overzicht aangereikt door 

iLogos Research van de verschillende taken die in het rekruteringsproces geautomatiseerd of versneld 

kunnen worden met behulp van deze systemen (Achieving…, 2000, blz. 18): 

1 Het plaatsen van jobs op de bedrijfswebsite en op jobsites. 

2 Het ontvangen van elektronische cv’s  

3 Het via e-mail zenden van een ontvangstbevestiging van een sollicitatie. 

4 Het zoeken naar cv’s en het uitvoeren van een eerste screening van kandidaten. 

5 Het standaardiseren van cv’s zodat ze gemakkelijk doorgestuurd kunnen worden. 

6 Het inputten van nieuwe cv’s in de HR-database. 
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4.4: Application Service Providers 

Zoals meestal het geval bij informaticatoepassingen, moeten de diverse systemen en softwarepakketten 

niet altijd door een organisatie zelf ontworpen en opgebouwd worden. Men kan de HR-activiteiten ook 

‘outsourcen’ of uitbesteden aan externe leveranciers. Een belangrijke toepassing die we hierin willen 

aanhalen zijn de Application Service Providers (ASP). Deze vorm van outsourcing wordt namelijk door 

verschillende jobsites toegepast (cfr. supra: 3.3: Nadruk op de back office). Een ASP is een aanbieder van 

softwareapplicaties via het internet of andere datanetwerken. De applicatie wordt niet gekocht door een 

organisatie, maar men huurt of least die van een ‘provider’ of leverancier. De applicatie wordt niet langer 

lokaal op de eigen computer uitgevoerd, maar in het centrale datacenter van de ASP. De ASP centraliseert 

de applicatiesoftware en databases voor geografisch verspreide organisaties. Bijgevolg is een ASP 

ontworpen als een ‘one-to-manydienst’. Dit betekent dat een ASP, eventueel met nog andere leveranciers, 

een standaardaanbieding samenstelt, waarop meerdere organisaties kunnen intekenen voor een bepaalde 

contractuele periode (Spierings J., 2001).  

 

Een ASP biedt verschillende voordelen voor een organisatie (Spierings J., 2001, van der Heijden en van 

den Bos, 2000, blz. 15): 

 Organisaties moeten minder investeren in de ontwikkeling en het beheer van de applicaties. De 

organisatie krijgt toegang tot de applicatie zonder daarbij de kosten te moeten dragen van licenties, 

apparatuur, onderhoud, beveiliging, opleiding van medewerkers,… Doordat een ASP een 

applicatie inzet voor meerdere afnemers en daarbij schaalvoordelen creëert, zijn de kosten voor de 

afnemers lager dan de aanschaffingswaarde.  

 Een tweede voordeel van deze ‘one-to-manydienst’ is een gevolg van de standaardisatie van de 

applicaties. Hierdoor is de implementatietijd doorgaans geringer dan wanneer men gebruik gaat 

maken van een op maat gemaakte applicatie.  

 Andere belangrijke voordelen vormen het feit dat er minder beslag gelegd wordt op de capaciteit 

van de eigen server en de kans op fouten in de eigen IT-systemen klein is, en dat de regeling ten 

allen tijde kan opgezegd worden. 

 

Anderzijds halen bepaalde auteurs ook enkele nadelen aan van een ASP (van der Heijden en van den Bos, 

2000, blz. 15-16): 

 Bedrijfsgegevens worden buiten de eigen organisatie beheerd, waardoor de vertrouwelijkheid van 

deze gegevens gemakkelijker in het gedrang komt.  

 Een ASP zal er in het algemeen weinig voor voelen om maatwerk te leveren. Dit past immers niet 

in de ‘one-to-manybenadering’. Dat betekent dat ondernemingen genoegen zullen moeten nemen 

met beperkingen in de aangeboden applicaties.  
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 Een belangrijke opmerking moet ook gemaakt worden omtrent het kostenaspect. Enerzijds gaat 

men er vanuit dat de kosten bij het gebruik van een ASP lager zijn, maar anderzijds kunnen de 

kosten toch hoog oplopen. De afnemer moet namelijk naast de abonnementskosten ook betalen 

naargelang zijn gebruik van de service. Deze variabele kosten blijven een risico als het op 

voorhand onduidelijk is hoeveel en hoe vaak medewerkers de dienst zullen gebruiken.  

 

4.5: Wetgeving 

Bij de implementatie van een informatiesysteem ten behoeve van de personeelsadministratie moet men 

rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Boone (in Buyens D.et al., 2003, blz. 99) zet ze 

bondig op een rij:  

 

Om te beginnen moet een bedrijf dat van plan is te werken met computerbestanden waarin gegevens van 

de werknemers bewaard en verwerkt zullen worden, in een aantal gevallen daarvan aangifte doen bij de 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Wanneer men zal werken met een 

personeelsinformatiesysteem kan men echter in veel gevallen een vrijstelling verkrijgen. Wanneer de 

gegevens enkel verzameld worden met het oog op de verwerking van personeels- en loonadministratie of 

voor communicatieve doeleinden, is deze aangifte niet wettelijk verplicht, maar de verzamelde gegevens 

mogen enkel betrekking hebben op zaken die relevant zijn voor de werksfeer. 

 

Vervolgens dient men ook rekening te houden met de Wet op de bescherming van de persoonsgegevens 

(wet 18 december 1992). Deze wet bepaalt dat werkgevers zich moeten kunnen beroepen op het principe 

van de finaliteit om personeelsgegevens op te slaan en te verwerken. Er is sprake van een 

gerechtvaardigde finaliteit wanneer het gaat om: 

1 voor het werk noodzakelijke gegevens (b.v. m.b.t. de sociale zekerheid) 

2 gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (b.v. fiscale gegevens) 

3 gegevens die noodzakelijk zijn voor de vrijwaring van een vitaal belang (b.v. voor medische hulp) 

4 gegevens die noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang 

5 andere gegevens waartoe de medewerkers uitdrukkelijk en schriftelijk hun toestemming hebben 

gegeven 

 

Anderzijds heeft de wet ook het principe van de proportionaliteit ingelast, omdat deze 5 categorieën 

zodanig breed zijn, dat een werkgever wel altijd een gerechtvaardigde reden kan vinden om bepaalde 

personeelsinformatie op te slaan. Dit principe moet dan corrigerend optreden en stelt dat de werkgever 

maar gegevens mag verzamelen, voor zover er geen sprake is van te veel inmenging in de persoonlijke 

levenssfeer van de werknemers. Dit impliceert dan ook dat wanneer het doel waarvoor de gegevens 

werden verzameld bereikt is, de gegevens terug verwijderd moeten worden. Dit heeft implicaties voor het 
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bijhouden van gegevens in het kader van de rekrutering en selectie. De gegevens van kandidaten die zijn 

afgewezen moeten volgens de letterlijke interpretatie van de wet terug uit de bedrijfsbestanden verwijderd 

worden. De werkgever kan hieraan enkel ontsnappen indien hij daarvoor toch een “gerechtvaardigde 

reden” kan vinden. Hij kan bijvoorbeeld opperen dat het opslaan van de gegevens van niet-weerhouden 

kandidaten nodig is voor het bijhouden van een wervingsreserve, in dat geval kan toegestaan worden dat 

de gegevens voor een ‘redelijke termijn’ (b.v. 1 of 2 jaar) bijgehouden mogen worden. 

 

4.6: Feiten en cijfers 

In het onderzoek van Buyens et al. (2003, blz. 134) werd aan de grote ondernemingen in België gevraagd 

of men gebruik maakte van systeem of softwarepakketten om aan e-rekrutering te doen. Slechts een kwart 

van de ondernemingen die aan e-rekrutering doet, maakt hier gebruik van.  

75%

25%

geen HMS
wel HMS

 

Figuur 4.2: Gebruik van een HMS door de grootste organisaties in België 

(Bron: Buyens D. et al., 2003, blz. 134) 

 

De meeste organisaties die een HRMS gebruiken, ontwikkelden dit systeem zelf. 11% doet een beroep op 

SAP, 8% werkt met PeopleSoft. In mindere mate werkt men ook met RecruitSoft, Vacature, Peopleclick, 

Stepstone, Mr. Ted (Talentlink), Jobpartners (ActiveRecruiter), Jobflow, AFAS, Brassring en IBM. 

 

Slechts 22% van de ondervraagde bedrijven die aan e-rekrutering doen maar nog geen gebruik maken van 

een HRMS, gaven aan dit in de toekomst wel te doen. 14% twijfelde nog, maar 64% was ervan overtuigd 

ook in de toekomst geen gebruik te willen maken van een systeem of softwarepakket voor e-rekrutering. 

De redenen die de respondenten opgaven om de stap niet te zetten waren hoofdzakelijk dat het bedrijf nog 

geen behoefte heeft aan een HRMS (34%) of momenteel te weinig rekruteert (26%). Een tiende van de 

bevraagden zei er gewoon nog niet aan gedacht te hebben. Verder werden ook een beperkt budget, andere 

prioriteiten, uitbesteding van de rekrutering, kosten die hoger liggen dan baten, gebrek aan meerwaarde 

en het onpersoonlijke karakter als tegenargumenten gebruikt. 

 

Opvallend is dat het argument dat men momenteel te weinig rekruteert, aangegeven door meer dan een 

kwart van de respondenten, net het meest ontkracht wordt in de literatuur en de aanbieders van jobsites. 

De economische groeiperiode zal zich volgens de heer Stael van Monster binnen enkele jaren weer 

voordoen. Om dan de concurrentieslag met andere bedrijven te overleven om de beste kandidaten te 
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werven, moeten bedrijven nu al beginnen investeren in een optimale back office (Stael D., 2004). Ook 

Dijkink (2003, blz. 27) vestigt nadrukkelijk de aandacht op het feit dat we net nu, in economisch slechtere 

tijden, moeten investeren. “Als er ooit een moment is waarop een bedrijf zich ‘rustig’ voor kan bereiden 

op een nieuwe economische groeiperiode, om die vervolgens ten volle te benutten, dan is dat nu.” 

Bovendien merkt de auteur op dat het inschakelen van e-HRM-toepassingen bijdraagt tot 

kostenbesparingen als gevolg van efficiëntieverbeteringen, één van de doelstellingen die bedrijven in 

crisisperiodes precies meer nastreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk gingen we dieper in op de back office van het rekruteringsproces met alle technische 

mogelijkheden die de organisatie ter beschikking staan om dit proces te automatiseren. Nu we alle 

aspecten en mogelijkheden besproken hebben omtrent e-rekrutering, maken we in het volgende hoofdstuk 

een evaluatie op van deze moderne vorm van rekruteren. 
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    HOOFDSTUK 5: Evaluatie van e-rekrutering 
 

 

In dit laatste hoofdstuk waarin we de literatuur omtrent e-rekrutering behandelen, maken we een evaluatie 

van deze rekruteringsmethode. We beginnen met een overzicht van de voor- en nadelen van e-rekrutering. 

Vervolgens gaan we na waarom ondernemingen beslissen al dan niet gebruik te maken van e-rekrutering 

en werpen we ook een blik op de effectiviteit ervan. We sluiten af met enkele implicaties van e-

rekrutering. 

 

5.1: De voor- en nadelen van e-rekrutering 

5.1.1: De voordelen van e-rekrutering 

5.1.1.1: Kostenbesparing 

Eén van de meest aangehaalde voordelen van het on-line rekruteren is het kostenvoordeel ten opzichte 

van de traditionele kanalen zoals print-media, wervingskantoren, jobbeurzen en headhunters. 

 

On-line rekruteren via de eigen bedrijfswebsite vergt het ontwikkelen en onderhouden van een jobsectie, 

maar het posten van vacatures daarop kost quasi niks. Het adverteren op jobsites kost meer en is 

afhankelijk van het bereik van de site. Deze bedragen blijven echter klein ten opzichte van 

krantenadvertenties (Achieving…, 2000, blz. 2; Galanaki E., 2002, blz. 244; Thomas S. en Ray K., 2000, 

blz. 45). Volgens Cappeli (2001, blz. 140) is het ongeveer twintig keer goedkoper om iemand on-line aan 

te trekken dan via krantenadvertenties en andere traditionele middelen. iLogos Research (Achieving…, 

2000, blz. 2) houdt het op een kostenreductie van 80% per aangeworvene. Ernst M. (2000, blz. 22) 

spreekt dan weer van een kostenbesparing van 90%. Wat nu de juiste veelvouden of percentages ook zijn, 

in het algemeen is men het er over eens dat e-rekrutering heel wat goedkoper is dan de traditionele 

rekruteringskanalen (Cober R. et al., 2000; Fister S., 2001; Kwint J., 2001, blz. 39; Lievens F. en Harris 

M., 2003, blz. 133; Walker A., 2001, blz. 62; Zusman R. en Landis R., 2001). Er kan bespaard worden op 

tussenpersonen, het vermindert de werklast voor het HR-departement, het opmaken van advertenties 

verloopt vlotter, en er is een sterke verminderding van de directe mediakosten (Achieving.., 2000, blz. 9; 

Koninckx B., 2001). 

 

De mate waarin men kostenvoordelen kan realiseren hangt sterk af van de ervaring die een organisatie 

heeft in on-line rekruteren, het aantal aanwervingen en het gebruik van ondersteunende software 
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(Achieving..., 2000, blz. 8). Sommige organisaties spreken namelijk van een verhoging van de kosten en 

een zwaardere werklast voor het HR-departement. Het louter gebruiken van het internet als extra kanaal 

kan tot een verhoging van de kosten leiden. Goed opgeleid personeel, ondersteunende softwarepaketten 

en de integratie van het internet in de gehele rekruteringsstrategie zijn dus noodzakelijke voorwaarden om 

tot kostenbesparingen te komen (Achieving..., 2000, blz. 8; van de Bunt-Kokhuis, 2003, blz. 123; Ernst 

M., 2001; Galanaki E., 2002, blz. 244; Walker A., 2001, blz. 62). 

 

Vanuit het standpunt van de kandidaat zien we dat de opportuniteitskost voor het zoeken naar een job 

drastisch gedaald is. Informatie kan gemakkelijk en snel bekomen worden en on-line sollicitaties vereisen 

slechts een muisklik meer (Cober R. et al., 2000; Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 132 - 133). Ook van 

de Bunt-Kokhuis (2003, blz. 124) en Walker (2001, blz. 53) vermelden dat e-recruitment voor de 

kandidaat tot kostenbesparingen leidt, met name op de zoek- en de sollicitatiekosten. Het internet biedt 24 

uur per dag, 7 dagen op 7, toegang tot informatie over een grote waaier aan jobmogelijkheden (Feldman 

D. en Klaas B., 2002, blz. 176). 

 

5.1.1.2: Tijdbesparing 

Naast de financiële kostenbesparing heeft men ook de energiebesparing: het kost de werkgever en de 

kandidaat minder tijd. Volgens Kwint (2001, blz. 40) besparen werkgevers 8000 euro per 

internetaanwerving: 2000 euro vanwege een directe besparing aan advertentiekosten en 6000 euro 

vanwege de tijdbesparing. Tijdwinst zal veelal tot kostenbesparing leiden, waardoor beide meestal in één 

adem genoemd worden (Adam H. en van den Berg R., 2001, blz. 57; Cober R. et al., 2000; Fister S., 

2001; Galanaki E., 2002, blz. 244; Thomas S. en Ray K., 2000, blz. 45; van de Bunt-Kokhuis, 2003, blz. 

123; Walker A., 2001, blz. 62; Zusman R. en Landis R., 2001).  

 

On-line rekruteren leidt dus tot een sterke verkorting van de wervings- en de sollicitatiecyclus. Simoens 

(2003, blz. 57) stelt dat de forse tijdwinst die e-rekrutering oplevert hét grote voordeel is voor de 

werkzoekende. Volgens Koninckx (2001) spreken de meeste onderzoeken van een tijdwinst voor de 

rekruteerder tot 60% – op voorwaarde dat ook het achterliggende proces op een behoorlijke manier 

geautomatiseerd is. Volgens iLogos Research (Achieving..., 2000, blz. 11) kan een bedrijf dat gebruik 

maakt van internettechnologie en ondersteunende software gemiddeld 12 dagen besparen op de 

wervingscyclus. E-rekrutering vereenvoudigt en versnelt een groot deel van het wervingsproces, zoals het 

opstellen en plaatsen van een advertentie, het ontvangen van on-line sollicitatiebrieven en het elektronisch 

verwerken van de sollicitaties (cfr. supra: Hoofdstuk 4: De back office) (Achieving …, 2000, blz. 11; 

Cappelli P., 2001, blz. 140; Koninckx B., 2001).  
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5.1.1.3: Bereik 

Waar een krant slechts lokaal of nationaal bereik heeft, kan men via het internet mensen bereiken waar 

ook ter wereld. Het internet kent geen geografische grenzen. Met de tendens naar globalisering past het 

internet dan ook perfect in het plaatje om werknemers eender waar ter wereld te bereiken en aan te 

trekken. Organisaties kunnen 24 uur per dag medewerkers rekruteren uit een ‘global pool’ van 

kandidaten, los van plaats en tijd (Galanaki E., 2002, blz. 244; Kwint J., 2001, blz. 39; van de Bunt-

Kokhuis, 2003, blz. 124; Walker A., 2001, blz. 56; Zusman R. en Landis R., 2001).  

Naast globaal rekruteren kan men ook heel gericht rekruteren. Door gebruik te maken van nichesites, die 

de arbeidsmarkt fragmenteren, kan men een specifieke doelgroep benaderen (Galanaki E., 2002, blz. 244; 

van der Heijden en van den Bos, 2000, blz. 11). 

Tot slot heeft het internet ook heel wat nieuwe mogelijkheden voor het aantrekken van passieve 

werkzoekenden (cfr. supra: 1.4.2: Actief rekruteren) (Achieving …, 2000, blz. 12; Cober R. et al., 2000; 

Feldman D. en Klaas B., 2002, blz. 176; Fister S., 2001; Galanaki E., 2002, blz. 244; Walker A., 2001, 

blz. 53). 

 

Net zoals bedrijven dankzij e-rekrutering kunnen zoeken naar kandidaten waar ook ter wereld, kunnen 

ook de kandidaten op zoek gaan en solliciteren naar een job in geografisch verspreide locaties, zonder hun 

bureau hiervoor te verlaten (Cober R. et al., 2000; van de Bunt-Kokhuis, 2003, blz. 124). Feldman en 

Klaas (2002, blz. 182) vonden in hun onderzoek dat hoe breder het geografische bereik is waarbinnen 

kandidaten op zoek gaan naar een job, hoe meer men hiervoor geneigd is tot het gebruiken van het 

internet.  

 

5.1.1.4: Meer informatie 

Een advertentie op het internet kan veel meer informatie bevatten dan een krantenadvertentie.  

Er zijn geen beperkingen meer in woorden en beelden, of zoals Galanaki (2002, blz. 244) het uitdrukt: 

“On-lineadvertenties hebben belangrijke schaalvoordelen in termen van het aantal gebruikte woorden, 

omdat er via het internet geen limiet of kosten verbonden zijn aan deze parameter.” 

On-lineadvertenties laten toe om gedetailleerde informatie te geven over de job en de organisatie, en deze 

veel aantrekkelijker te maken dan de statische advertentie in de krant. (Cober R. et al., 2000; Fister 

S.,2001; Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 133; Simoens K., 2003, blz. 57; van de Bunt-Kokhuis 2003; 

Walker A., 2001, blz. 52; Zusman R. & Landis R., 2002). Bijgevolg kan de organisatie een realistischer 

beeld ophangen van de werkomgeving waarin kandidaten terecht zullen komen. Hierdoor kunnen 

kandidaten beter inschatten of zij binnen die omgeving passen, wat een zekere pre-screening met zich 

meebrengt, en de rekruteerder tijd en inspanning bespaart aan ongeschikte kandidaten (Cober R. et al., 

2000; Galanaki E., 2002, blz. 244; Walker A., 2001, blz. 58). 
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5.1.1.5: Efficiënt 

In het onderzoek van Buyens et al. (2003, blz. 140) gaven heel wat ondernemingen de efficiëntie van het 

e-rekruteren als voordeel aan. Daaronder verstaat men de administratieve ontlasting, de eenvoud van het 

e-rekruteren, de directere communicatie, en de flexibiliteit die on-linerekrutering organisaties biedt. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze voordelen vooral gerealiseerd worden bij het inzetten van 

kandidaat-beheersystemen (Koninckx B., 2001). 

 

5.1.1.6: Imago 

Een laatste noemenswaardig voordeel van e-rekrutering vormt de invloed op het imago van de 

onderneming. Organisaties die gebruik maken van het internet bij het zoeken naar nieuwe medewerkers 

genereren volgens verschillende auteurs een imago van innovativiteit en flexibiliteit, en versterken de 

perceptie van een moderne organisatie (Adam H. en van den Berg R., 2001, blz. 57; Fister S., 2001; 

Galanaki E., 2002; van der Heijden H. en van den Bos M., 2000, blz. 13). 

 

5.1.1.7: Andere 

Verder vermeldden de respondenten uit het onderzoek van Buyens et al. (2003, blz. 140) ook de 

objectiviteit, de uniformiteit en de standaardisatie, de betere service die via e-rekrutering geleverd kan 

worden, de lagere sollicitatiedrempel en de lagere arbeidsintensiteit als mogelijke voordelen van e-

rekrutering. 

 

5.1.2: De nadelen van e-rekrutering 

5.1.2.1: Kwaliteit van de respons 

 “Aangezien het relatief eenvoudig wordt om een sollicitatie door te sturen via e-mail, worden 

organisaties soms overspoeld met een groot aantal cv’s, waar heel wat ongekwalificeerde sollicitanten 

tussen zitten” (Buyens D. en Meganck A., 2001, blz. 2). Ook van de Bunt-Kokhuis (2003, blz. 123) 

meent dat, doordat het solliciteren nu veel gemakkelijker en sneller kan, kandidaten sneller geneigd zullen 

zijn om een gok te wagen, ook al zijn ze maar half geïnteresseerd. “De forse groei van het elektronisch 

solliciteren heeft een even sterke toename van minder tot totaal niet relevante cv’s als ongewenst maar 

onvermijdelijk gevolg. E-rekruteren is immers laagdrempelig en erg gemakkelijk” (Ernst M., 2002, blz. 

3). De auteurs stellen dan ook dat het gebruik van ondersteunende systemen of softwarepakketten 

onontbeerlijk is (Buyens D. en Meganck A., 2001, blz. 2; Ernst M., 2002, blz. 3; van de Bunt-Kokhuis S., 

2003, blz. 123). 
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Indien men er echter van uitgaat dat internetgebruikers juist beter opgeleid en computerkundiger zijn dan 

niet-gebruikers, kan men stellen dat het internet wel een kwalitatief goede respons oplevert (Achieving..., 

2000, blz. 12; Elgin P. en Clapham M. in Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 138; Galanaki E., 2002).  

 

5.1.2.2: Discriminatie 

Niettegenstaande het internet een hoge penetratiegraad heeft, wordt het nog lang niet door iedereen 

gebruikt (Thomas S. en Ray K., 2000, blz. 45; van der Heijden H. en van den Bos M., 2000, blz. 13).  

Uit het laatste BIM-onderzoek van april 2003 (BIM-studies, 2003) zou nog steeds slechts 44% van de 

Belgische bevolking minstens éénmaal per maand het internet gebruiken om te surfen. Zuiver gebruik 

maken van het internet bij het rekruteren sluit dus een grote groep potentiële kandidaten uit.  

Daarnaast is de internetpopulatie geen perfecte weerspiegeling van de bevolking. Waar oorspronkelijk de 

meerderheid bestond uit hoger opgeleide mannen, zien we wel een evolutie naar meer evenwichtige 

verhoudingen, maar van een representatief staal van de bevolking is er tot op heden nog geen sprake en is 

het internet niet geschikt voor het aantrekken van alle mogelijke doelgroepen (Galanaki E., 2002, blz. 

244; Overzicht…, 2002; van de Bunt-Kokhuis S., 2003, blz. 125; van der Heijden H. en van den Bos M., 

2000, blz. 13). 

Ten slotte moeten organisaties die softwaretoepassingen inzetten er extra over waken dat ze geen 

onevenredige aantallen vrouwen, ouderen, minderheden of gehandicapten diskwalificeert, wat tegen de 

anti-discriminatiewetgeving zou ingaan (cfr. supra: 4.5: Wetgeving) (Buyens D. en Meganck A., 2001, 

blz. 4; Cappelli P., 2001, blz. 144; Flynn G., 2000).  

Het internet mag dan wel het geografische bereik vergroot hebben, in demografische termen van ras, 

inkomen, geslacht of leeftijd blijft ze nog steeds gelimiteerd. Flynn (2000) en Galanaki (2002, blz. 250) 

geven daarom de raad om het internet te gebruiken in combinatie met meer traditionele 

rekruteringstechnieken. Indien een organisatie dan een discriminatieclaim tegen zich zou krijgen, dan kan 

zij haar kansen om zich te verdedigen vergroten door aan te tonen dat ze ook andere bronnen gebruikt dan 

het internet.  

 

5.1.2.3: Groter personeelsverloop 

 “Als het voor u veel gemakkelijker is om ervaren medewerkers aan te nemen, dan is het ook veel 

gemakkelijker voor uw concurrenten om uw eigen mensen weg te kopen” (Cappelli P., 2001, pg 143). 

Zowel werknemers als werkgevers hebben gemakkelijker dan vroeger toegang tot meer informatie. De 

arbeidsmarkt is transparanter geworden, wat een daling van de zoekkosten meebrengt voor de 

werkzoekende. Hierdoor wordt de kans groter voor werknemers om nieuwe opportuniteiten te ontdekken 

en de stap kleiner om te veranderen van werkgever (Adam H. en van den Berg R., 2001, blz. 12; Capelli 

P., 2001, blz. 143; Feldman D. en Klaas B., 2002, blz. 176; Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 133; 
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Thomas S. en Ray K., 2000, blz. 45; van der Heijden H. en van den Bos M., 2000, blz. 12; Walker A., 

2001, blz. 63). Specifiek vermelden Feldman en Klaas (2002, blz. 176) dat e-rekrutering de mogelijkheid 

biedt aan werknemers om op zoek te gaan naar een nieuwe job zonder ook maar enige zichtbare actie te 

ondernemen. Hierdoor kan een persoon die zijn huidige job wil verlaten, op zoek gaan naar een nieuwe 

job zonder de woede van zijn misnoegde baas op de nek te halen als gevolg van openlijke daden van 

gebrek aan loyaliteit. 

 

5.1.2.4: Andere 

In het onderzoek van Buyens et al. (2003, blz. 142-143) verwezen de bevraagde bedrijven verder nog naar 

de arbeidsintensiviteit, de onpersoonlijkheid, de twijfels rond de betrouwbaarheid, de kwaliteit van de 

advertenties, de investering die het vraagt, de vereiste naambekendheid om kandidaten naar een website 

te lokken, de technische problemen en de moeilijke beheersbaarheid van het e-rekruteren. 

 

5.2: Redenen om wel of niet aan e-rekrutering te doen 

In 2001 ondervroeg de IESE Business School van de universiteit van Navarra 167 internationale 

bedrijven rond de beweegredenen om al dan niet te kiezen voor e-rekrutering (Simoens K., 2003, blz. 57). 

De belangrijkste redenen die de respondenten aanhaalden waren tijdwinst, lagere rekruteringskosten en de 

mogelijkheid om dag en nacht, 7 dagen op 7, het internet te raadplegen. We zien dus dat de voordelen de 

belangrijkste drijfveer is bij organisaties om aan e-rekrutering te doen. In figuur 5.1 wordt een overzicht 

gegeven van alle aangehaalde redenen. 

 
Figuur 5.1: Waarom kiezen internationale bedrijven voor e-rekrutering? 

(Bron: Simoens K.,2003,blz. 57) 
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Buyens D. et al. (2003, blz. 110-111) vroegen ook in hun onderzoek in 2003 aan 325 van de grootste 

ondernemingen in België waarom zij gebruik maakten van het internet om nieuwe medewerkers te 

rekruteren. Hier gaven 39% van de respondenten eveneens de voordelen die e-rekrutering kan bieden als 

belangrijkste drijfveer. Figuur 5.2 geeft een overzicht van alle gegenereerde antwoorden. 

 

39%

18%
18%

14%
5% 4% 2% de voordelen

trend volgen
keuze opgelegd
weet niet
nieuw (bijkomend) medium
doelgroep internetpopulatie
(toenmalige) arbeidsmarktschaarste

 
Figuur 5.2: De belangrijkste redenen bij Belgische organisaties om van start te gaan met e-rekrutering 

(Bron: Buyens D. et al., 2003, blz. 111) 

 

De IESE Business School van de universiteit van Navarra vroeg bovendien ook aan de bedrijven die 

antwoordden niet aan e-rekrutering te doen, waarom zij hier niet voor kozen (Simoens K., 2003, blz. 57). 

Nu klonk als de belangrijkste reden dat dit meer onbruikbare cv’s opleverde, gevolgd door het gebrek aan 

menselijk contact en de laagdrempeligheid van het on-line rekruteren. In figuur 5.3 wordt een overzicht 

gegeven van alle antwoorden. 

 
 

Figuur 5.3: Waarom kiezen internationale bedrijven niet voor e-rekrutering? 

(Bron: Simoens K.,2003,blz. 57) 
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5.3: De effectiviteit van e-rekrutering 

In 2000, toen het internet voor de eerste keer werd opgenomen als rekruteringskanaal in het onderzoek 

van Delmotte et al. (2001), stelde men vast dat de effectiviteit van het internet zeer laag was. Zij vonden 

dat de mate waarin het internet geleid had tot de effectieve aanwerving van een kandidaat slechts een 

marginaal verschijnsel was, met een marktaandeel van 2,9% ten opzichte van de advertenties, het 

belangrijkste kanaal, dat 26,7% van de aanwervingen voor z’n rekening nam. De effectiviteit van het 

internet, berekend door dit marktaandeel te plaatsen ten opzichte van het marktbereik of de mate waarin 

het kanaal was ingezet om vacatures bekend te maken (voor het internet was dit 11,1%, voor de 

advertenties was dit 36,7%), lag met 52 % eveneens het laagst van alle rekruteringskanalen. De meest 

effectieve kanalen bleken de spontane sollicitaties (80%) en de advertenties (73%). 

 

Volgens Galanaki (2002, blz. 245) zou e-rekrutering effectiever zijn voor bedrijven die reeds enige 

bekendheid genieten. Dit zou te danken zijn aan de positieve correlatie tussen de effectiviteit van het 

on-line rekruteren en het gebruik van advertenties om de bedrijfswebsite te promoten (cfr. infra: 5.4.1: De 

rol van de traditionele media). 

 

In 2002 onderzochten Feldman en Klaas (2002) de gepercipieerde effectiviteit van e-rekrutering bij 

sollicitanten. Op de vraag welke strategie het nuttigst was geweest voor de werkzoekenden, kreeg het 

internet een tweede plaats na de persoonlijke relaties. Daarnaast werd aan de respondenten ook gevraagd 

welke zij de meest en de minst effectieve manier vonden om aan een job te geraken. Als meest effectieve 

kanaal werden de persoonlijke relaties het meest aangehaald, vervolgens headhunters en professionele 

rekruteerders, en daarna het internet. Het internet kreeg echter ook een tweede plaats als minst effectieve 

kanaal, na de krantenadvertenties. 

 

5.4: De gevolgen van e-rekrutering 

5.4.1: De rol van de traditionele media 

Met de opkomst van het internet en het succes van het on-line rekruteren hebben velen zich de vraag 

gesteld of de traditionele media, en dan hoofdzakelijk de krantenadvertenties, aan het einde van hun 

levensdagen zijn. Verschillende auteurs, en ook de realiteit, bevestigen dat de beide media zullen blijven 

bestaan. Het zijn bovendien complementaire instrumenten, die gezamenlijk gebruikt moeten worden 

(Delmotte J. et al., 2001, blz. 91; Claeys J., 2004; Goossens J., 2004; Kemeling A., 2004; Koninckx B., 

2001; Salkey J., 2003; van de Bunt-Kokhuis S., 2003; van der Heijden H. en van den Bos M., 2000, blz. 

12; Walker A., 2001, blz. 53; Zusman R. en Landis R., 2002).  
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Steeds vaker stelt men vast dat organisaties een ‘en-en’-benadering volgen. Zij maken enerzijds gebruik 

van de bedrijfswebsite en externe jobsites, en wordt anderzijds de gedrukte pers ingeschakeld om 

advertenties in te plaatsen die verwijzen naar de bedrijfswebsite (cfr. supra: 2.2.2: Indirecte kanalen) 

(Achieving… , 2003, blz. 14; Duhamel T., 2000, blz. 54; Koninckx B., 2001; Simoens K., 2003, blz. 57; 

van de Bunt-Kokhuis S., 2003, blz. 123). De twee belangrijkste redenen die de on-line 

krantenadverteerders aanhalen waarom de printmedia niet zullen verdwijnen, is de betere ondersteuning 

van het bedrijfsimago en het beter bereiken van passieve werkzoekenden (Claeys J., 2004; Kemeling A., 

2004).  

 

Elgin en Clapham (in Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 138; in Van Rooy D. et al., 2003, blz. 171) 

gingen in 2000 na of werkgevers sollicitanten anders bekijken, naarmate deze hun cv elektronisch 

doorstuurden dan wel op de traditionele manier, in papieren vorm en per post. Hieruit bleek dat men de 

kandidaten die elektronisch solliciteerden kwalitatief beter vond. Wie zijn cv per post opstuurde, zou in 

de ogen van de rekruteerders een gebrek hebben aan technologische vaardigheden. Anderzijds werden 

deze kandidaten wel als vriendelijker aangezien.  

 

5.4.2: Snelheid telt 

Zoals we reeds eerder vermeldden (cfr. supra: 4.2: Employer image), is het belangrijk om snel te reageren 

op de on-line sollicitatiebrieven. Vandaag zijn kandidaten vertrouwd met de snelheid van het internet, 

waardoor het een vereiste wordt dat ook de organisaties snel een antwoord geven aan de kandidaat 

(Buyens D. en Meganck A., 2001, blz. 6; Thomas S. en Ray K., 2000, blz. 45; Walker A., 2001, blz. 58). 

Anderzijds moeten bedrijven ook sneller reageren, willen zij de geschikte kandidaten voor zich winnen. 

Vermits de meeste bedrijven de weg gevonden hebben naar het internet, is de concurrentie ook daar 

groot, en kan men potentieel interessante kandidaten verliezen als men te lang wacht met reageren. 

(Cappelli P., 2001, blz. 142; Thomas S. en Ray K., 2000, blz. 45; Walker A., 2001, blz. 58). 

 

5.4.3: Meer marketing 

Een derde implicatie van e-rekrutering vormt de sterkere nadruk op een marketingbenadering. Waar de 

wervingsfunctie vroeger een reactieve, administratieve functie was, maakte de komst van het internet er 

als het ware een marketingfunctie van (Cappelli P., 2001, blz. 140). Deze auteur vergelijkt het aantrekken 

van kandidaten dan ook met het benaderen van potentiële klanten. Ook in het wervingsproces moet de 

kandidaat zorgvuldig worden geïdentificeerd, op een gerichte manier benaderd, en vervolgens 

aangetrokken worden door het bedrijf en het HR-merk, om de kandidaat ten slotte een job te verkopen. 

Volgens Galanaki (2002, blz. 248) zou het genereren van een positief effect op het imago van de 

onderneming (cfr. supra: 5.1.1.6: Imago) door heel wat bedrijven in overweging genomen worden in de 
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beslissing tot het toepassen van e-rekrutering. Daaraan voegt de auteur toe dat deze marketingdoelstelling 

meestal wel van ondergeschikt belang is. 

 

5.4.4: Decentralisatie 

Een ander belangrijk aspect is het feit dat on-line rekrutering decentralisatie van de wervingsfunctie in de 

hand werkt. Hierbij denkt men enerzijds aan de uitbesteding van de rekruteringsfunctie, anderzijds kan 

men ook de verantwoordelijkheid doorgeven aan lijnmanagers. Hierdoor kan de HR-afdeling zich beter 

toeleggen op de strategische kant van rekrutering (Buyens D. en Meganck A., 2001, blz. 4; Buyens D. et 

al., 2003, blz. 136; Cappelli P., 2001, blz. 142).  

 

5.4.5: Machtsverschuiving 

Zoals hoger aangegeven zijn werknemers door de komst van het internet veel beter geïnformeerd dan 

vroeger en hebben ze toegang tot informatie die niet eerder voor hen toegankelijk was (cfr. supra 5.1.2.3: 

Groter personeelsverloop). De informatie die kandidaten via verschillende on-line kanalen zoals 

chatruimtes en jobsites verkrijgen, heeft een deel van de macht doen verschuiven naar de werknemer 

(Cappelli P., 2001, blz. 143; Lievens F. en Harris M., 2003, blz. 133; van der Heijden H. en van den Bos 

M., 2000, blz. 12). Ook Adam en Van den Berg (2001, blz. 12) wijzen op de evolutie naar toenemende 

onafhankelijkheid van de medewerkers en stellen dat werknemers niet langer loyaal blijven aan de 

werkgever, maar aan de eigen loopbaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk, die de literatuurstudie van deze scriptie afsluit, maakten we een evaluatie op van  

e-rekrutering. In het volgende hoofdstuk volgt het empirisch onderzoek naar het gebruik van 

e-rekrutering door interimkrachten. 
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    HOOFDSTUK 6: Empirisch onderzoek 
 

 

In dit deel bespreken we de resultaten die voortvloeien uit het empirisch onderzoek naar het gebruik van 

e-rekrutering door interimkrachten. Hierin gaan we na in welke mate het internet bij deze werkzoekenden 

reeds is doorgedrongen als hulpmiddel bij het zoeken en solliciteren naar een job, en wat hun mening de 

hieromtrent is. We beginnen met de formulering van het doel van het onderzoek. Vervolgens wordt de 

onderzoeksmethode uiteengezet. Daarna volgt een analyse en interpretatie van de bekomen resultaten. 

 

6.1: Doel van het onderzoek 

Tijdens het bestuderen van de wetenschappelijke literatuur omtrent e-rekrutering werd al vlug duidelijk 

dat onderzoek met betrekking tot dit onderwerp hoofdzakelijk naar de kant van de rekruteerder kijkt. Uit 

onderzoek van Buyens et al. (2003) stelden we bovendien vast dat in de grootste ondernemingen in België 

e-rekrutering van alle deeldomeinen binnen e-HRM het meest wordt toegepast (cfr. supra: 1.3. Ontstaan 

en evolutie van e-rekrutering).  

 

Met dit exploratief onderzoek willen we daarentegen de kant van de werkzoekende bekijken en nagaan of 

ook hier e-rekrutering al in dergelijke mate is doorgedrongen. Onze doelstelling is nagaan in welke mate 

werkzoekenden gebruik (willen) maken van het internet bij het zoeken en solliciteren naar een job. 

Hierbij peilen we enerzijds naar het gebruik en anderzijds naar de mening over het internet als 

rekruteringsmedium. Op die manier willen we tot de vaststelling komen in welke mate vraag en aanbod 

op dezelfde golflengte liggen en op elkaar zijn afgestemd. 

 

6.1.1: Algemene onderzoeksvraag 

 

“In welke mate is e-rekrutering doorgedrongen bij de werkzoekende?” 

 

In het eerste hoofdstuk gaven we een omschrijving van het begrip e-rekrutering (cfr. supra: 1.1: 

Begripsafbakening). Daarbij werd het standpunt van de werkgever ingenomen. In dit onderzoek wordt 

e-rekrutering geïnterpreteerd vanuit het standpunt van de werkzoekende en kan men een onderscheid 

maken tussen enerzijds het zoeken naar een job via het internet en anderzijds het solliciteren naar een job 

via het internet. 
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6.1.2: Specifieke onderzoeksvragen 

Aangezien men vanuit het standpunt van de werkzoekende e-rekrutering kan opsplitsen in het zoeken en 

het solliciteren naar een job, kunnen we eveneens de algemene onderzoeksvraag opsplitsen in 2 specifieke 

onderzoeksvragen: 

 

“In welke mate is het zoeken naar een job via het internet doorgedrongen bij de werkzoekende?” 

“In welke mate is het solliciteren naar een job via het internet doorgedrongen bij de werkzoekende?” 

 

6.2: Methodologie 

Om de onderzoeksvragen te toetsen werd geopteerd om dit onderzoek uit te voeren in de vorm van een 

gestructureerde, directe vragenlijst met gesloten vragen (zie bijlage 2). Deze werd opgesteld op basis van 

de literatuur enerzijds en een kwalitatief vooronderzoek anderzijds. 

 

6.2.1: Verkennend vooronderzoek 

Bij het opstellen van een vragenlijst met gesloten vragen is het belangrijk dat de antwoordmogelijkheden 

exhaustief en mutueel exclusief zijn (De Pelsmacker P. en Van Kenhove P., 2002, blz. 241). Daarom 

werd ook geopteerd om de vragen en antwoorden die we op basis van de literatuur hadden verkregen aan 

te vullen met een kort kwalitatief vooronderzoek in de vorm van diepte-interviews.  

6.2.1.1: Populatie en steekproef 

In dit vooronderzoek richtten we ons tot ‘bevoorrechte getuigen’ of respondenten die in het recente 

verleden op zoek geweest waren naar een (nieuwe) job.  

 

Als steekproefkader werd in eerste instantie gebruik gemaakt van de eigen kennissenkring. Hieruit 

kwamen 3 respondenten voort. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van het ‘sneeuwbaleffect’ door aan 

de respondenten ook te vragen naar de coördinaten van andere nuttige leden van de doelgroep (De 

Pelsmacker P. en Van Kenhove P., 2002, blz. 104). Deze beoordelings- en sneeuwbalsteekproef leverden 

uiteindelijk 5 respondenten op. 

6.1.2.2: Gegevensverzameling 

Bij de 5 respondenten werd een klassiek diepte-interview afgenomen van gemiddeld 20 minuten. Deze 

vonden plaats in de eerste week van februari 2004. Bij het afnemen van deze interviews werd gebruik 

gemaakt van een topicgids. Deze topicgids werd in bijlage 1 opgenomen. 

HOOFDSTUK 6: Empirisch onderzoek 71



6.1.2.3: Gegevensanalyse 

Het doel van het verkennende vooronderzoek was hoofdzakelijk te weten komen welke aspecten en 

antwoordmogelijkheden in de uiteindelijke vragenlijst niet mochten ontbreken. De antwoorden van de 

respondenten in het vooronderzoek werden daarom naast de elementen gelegd die we reeds uit de 

literatuur haalden, en waar nodig dienden de antwoorden uit het vooronderzoek als aanvulling.  

 

6.2.2: Hoofdonderzoek 

6.2.2.1: Populatie en steekproef 

We hebben ervoor gekozen om dit onderzoek af te nemen bij interimkrachten omdat in economisch 

slechtere tijden heel wat werkzoekenden onder andere via de interimsector (en ook via andere kanalen) 

trachten aan een job te geraken die hen mogelijks op termijn een vaste baan oplevert. De voornaamste 

reden van het gebruik van deze steekproef was de beschikbaarheid van een groter aantal respondenten dan 

via, bijvoorbeeld, kleinere rekruteringsbureaus, die in dezelfde periode veelal een kleiner aantal 

kandidaten zien. 

 

De respondenten werden geselecteerd op basis van een ‘convenience sample’ of gemakkelijkheids-

steekproef. Dit houdt in dat elke werkzoekende die een deelnemend interimkantoor binnenstapte de 

medewerking werd gevraagd aan dit onderzoek. Buiten de taalvereiste (Nederlandstalig), werden verder 

geen beperkingen of voorwaarden opgelegd aan de getrokken elementen, het betreft hier een niet-

restrictief onderzoek. Meteen moeten we ook opmerken dat deze steekproeftrekking ook enkele 

beperkingen met zich meebrengt. Zo is het niet uitgesloten dat bepaalde leden van de populatie niet in de 

steekproef zijn opgenomen omdat zij tijdens de uitvoering van het onderzoek niet op de plaats van 

onderzoek aanwezig waren. We hebben dus te maken met een niet-probabilistische steekproef die noch 

gegarandeerd accuraat, noch gegarandeerd precies is, en bijgevolg niet toelaat om enige uitspraak te doen 

over de representativiteit van de steekproef. Wij willen hier dan ook enkel een ruw antwoord formuleren 

op de gestelde onderzoeksvragen. 

 

In totaal werden er 250 vragenlijst ter beschikking gesteld. Van deze 250 werden 192 exemplaren 

ingevuld. Dit brengt ons bij een responsgraad van 76,8%. Van deze 192 ingevulde vragenlijsten waren er 

14 onbruikbaar wegens ontbrekende identificatiegegevens, waardoor we uiteindelijk op een totaal komen 

van 178 respondenten. In een volgend onderdeel geven we een beschrijving van deze steekproef (cfr. 

infra: 6.1.3: Profiel van de respondent). 
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6.2.2.2: Gegevensverzameling 

Het onderzoek gebeurde aan de hand van een schriftelijke en anonieme bevraging van de respondenten. 

De vragenlijst was gestructureerd, direct en bestond uit gesloten vragen. 

 

In totaal werden 12 interimkantoren in 2 grote Vlaamse steden bezocht en vrijblijvende medewerking 

gevraagd. 9 kantoren waren bereid aan het onderzoek mee te werken en de vragenlijst aan de 

werkzoekenden voor te leggen. Van deze 9 kantoren waren er 5 gericht naar arbeiders en bedienden, 2 

uitsluitend naar arbeiders en 1 focuste enkel op bedienden. 

 

Het onderzoek startte op woensdag 11 februari 2004. Bij aanvang lag de respons beduidend laag, 

waardoor na 2 weken werd besloten om zelf actief in enkele kantoren de werkzoekenden te verzoeken om 

de vragenlijst in te vullen. Het onderzoek werd beëindigd op dinsdag 6 april 2004 en heeft dus 8 weken 

gelopen. 

 

6.2.2.3: Gegevensanalyse 

De gegevens werden verwerkt met het programma SPSS 11.0 for Windows. Eerst werd het demografisch 

profiel van de steekproef bepaald aan de hand van beschrijvende analyses. Daarna werden de vragen stap 

voor stap geanalyseerd. Daarbij werd bij relevante onderdelen eerst een globaal resultaat bepaald en 

vervolgens gekeken of er verschillen waren waar te nemen naargelang de leeftijd, het geslacht, de 

opleiding en de beroepscategorie. 

 

Een belangrijke opmerking die we hier willen formuleren betreft de wijze waarop de gegevens moeten 

geïnterpreteerd worden. Aangezien het onderzoek werd afgenomen aan de hand van een vragenlijst in 

cascadevorm, werden ook de resultaten op deze manier geanalyseerd. Dit houdt in dat respondenten die 

niet langer aan de gestelde voorwaarden voldeden om de vragenlijst verder in te vullen telkens buiten 

beschouwing worden gelaten. Bijgevolg wordt de steekproef steeds enger en hebben de weergegeven 

resultaten steeds betrekking op een kleinere groep respondenten. Voor een verduidelijking van de 

structuur en opbouw van de vragenlijst en de analyse van de resultaten, alsook de beschouwde 

respondenten voor elk onderdeel, verwijzen we naar figuur 6.1. Na de analyse van de resultaten zal een 

overzicht gegeven worden van alle kernresultaten ten opzichte van elke groep respondenten. 
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n1 = 178 

 

Hebt u al gebruik gemaakt van het internet? 

 

ja: n2 = 160                neen: n3 = 18 

 

Maakte u al gebruik van het internet bij het zoeken naar een job? 

 

ja: n4 = 139     neen: n5 =21 

 

Hebt u al eens effectief gesolliciteerd of gereageerd op een vacature via het internet? 

 

ja: n6 = 96      neen: n7 = 43 

 
Figuur 6.1: Structuur en aantal respondenten per onderdeel 

 

6.3: Profiel van de respondent 

6.3.1: Leeftijd 

De respondenten werden in 5 leeftijdscategorieën verdeeld: respondenten jonger dan 21 jaar, tussen 21 en 

25 jaar, tussen 26 en 30 jaar, tussen 31 en 45 jaar en ten slotte een groep van respondenten ouder dan 45. 

In tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van de vertegenwoordiging van elke leeftijdscategorie.  

 

 ABSOLUUT RELATIEF 

< 21 jaar 16 9 % 

21 - 25 jaar 79 44,4 % 

26 - 30 jaar 47 26,4 % 

31 - 45 jaar 26 14,6 % 

> 45 jaar 10 5,6 % 

Totaal 178 100 % 
 

Tabel 6.1: Profiel van de respondent volgens de leeftijd 

 

De grootste groep van respondenten is tussen 21 en 25 jaar oud (44,4%), gevolgd door de respondenten 

tussen 26 en 30 jaar oud (26,4%) en de respondenten tussen 31 en 45 jaar oud (14,6%). De respondenten 

jonger dan 21 jaar en ouder dan 45 jaar zijn ondervertegenwoordigd, met respectievelijk 9% en 5,6%. 
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6.3.2: Geslacht 

Ongeveer 55% van de respondenten zijn mannen en 45% zijn vrouwen (zie tabel 6.2). 

 

 ABSOLUUT RELATIEF 

Man 97 54,5 % 

Vrouw 81 45,5 % 

Totaal 178 100 % 

 

Tabel 6.2: Profiel van de respondent volgens het geslacht 

 

6.3.3: Hoogst behaalde diploma 

Zoals in tabel 6.3 weergegeven, houden de meeste respondenten een diploma technisch (20,8%), 

algemeen secundair (19,7%) of hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (19,7%).  

Vervolgens heeft 12,4% van de respondenten beroepsonderwijs gevolgd, bezit 10,1% van de 

respondenten een diploma lager onderwijs, en bezit 9,6% van de respondenten een universitair diploma.  

Een kleine groep respondenten volgde hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (5,1%), en 

amper 2,8% houdt een post-universitair diploma. 

 

 ABSOLUUT RELATIEF 

Lager onderwijs 18 10,1 % 

Beroepsonderwijs 22 12,4 % 

Technisch onderwijs 37 20,8 % 

Algemeen Secundair onderwijs 35 19,7 % 

Hoger niet-universitair onderwijs Kort Type 35 19,7 % 

Hoger niet-universitair onderwijs Lange Type 9 5,1 % 

Universitair onderwijs 17 9,6 % 

Post-universitair onderwijs 5 2,8 % 

Totaal 178 100% 

 

Tabel 6.3: Profiel van de respondent volgens het hoogst behaalde diploma 
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6.3.4: Professionele situatie 

6 op 10 respondenten (61,8%) is werkloos en actief op zoek naar een job. 3 op 10 respondenten zijn 

werkzaam en zijn actief (16,9%) of passief (13,5%) op zoek naar een nieuwe job. Een minderheid van de 

respondenten is student (5,6%) of is op zoek naar een tweede, bijkomstige job (2,2%) (zie tabel 6.4). 

 

ABSOLUUT RELATIEF 

Student 10 5,6 % 

Werkloos 110 61,8 % 

Actief werkende werkzoekende 30 16,9 % 

Passief werkende werkzoekende 24 13,5 % 

Andere 4 2,2 % 

Totaal 178 100% 

 

Tabel 6.4: Profiel van de respondent volgens de professionele situatie 

 

6.3.5: Beroepscategorie 

Zoals in tabel 6.5 weergegeven bestaat 48,9% van de groep respondenten uit bedienden, en 47,2% uit 

arbeiders. Slechts 1 respondent geeft aan op zoek te zijn naar een kaderfunctie. De overige 3,4% van de 

respondenten zoeken een job in de artistieke of de gezondheids- en verzorgingssector. 

 

ABSOLUUT RELATIEF 

Arbeider 84 47,2 % 

Bediende 87 48,9 % 

Kaderfunctie 1 0,6 % 

Andere 6 3,4 % 

Totaal 178 100% 

 

Tabel 6.5: Profiel van de respondent volgens de beroepsactiviteit 
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6.4: Analyse en interpretatie van de resultaten 

6.4.1: Internetgebruik 

6.4.1.1: Internetpenetratie 

We stellen bij interimkrachten een internetpenetratie vast van 89,9% (zie figuur 6.2).  

10,1% van alle bevraagde respondenten geeft aan nog nooit gebruik gemaakt te hebben van het internet. 

Zoals we in de literatuur stelden (cfr. supra: 5.1.2.2: Discriminatie), moeten organisaties dus ook andere 

rekruteringskanalen blijven inzetten om geen potentiële groep kandidaten uit te sluiten. 

 
10,1%

89,9%

geen internet
wel internet

 

Figuur 6.2: Hebt u al gebruik gemaakt van 

 

 

 Onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, opleiding en beroepsca

Op basis van de chikwadraattoets (χ²-toets) gingen we na of er ee

geslacht, opleiding of beroepscategorie tussen respondenten 

gebruiken en zij die nog nooit het internet gebruikten. 

 

o Men stelt geen verschil vast in leeftijd.  

o Men stelt geen verschil vast in internetpenetratie naargelang h

o Men stelt een significant verschil vast in opleiding. Hierv

categorieën in lager onderwijs, middelbaar (beroeps-, technis

en hogere studies (niet-universitair onderwijs korte en lange

onderwijs). De helft van de respondenten die nog geen gebru

diploma lager onderwijs en 9,6% heeft een diploma middelb

hogere studies volgden hebben reeds de weg naar het internet 
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 lager 

onderwijs 
middelbaar 
onderwijs 

hogere 
studies totaal 

Wel internet      ABSOLUUT 9 85 66 160 

                                  RELATIEF 50 % 90,4 % 100 % 89,9 % 

Geen internet    ABSOLUUT 9 9  18 

                                  RELATIEF 50 % 9,6 %  10,1 % 

Totaal                   ABSOLUUT 18 94 66 178 

                                  RELATIEF 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Tabel 6.6: Gebruik van het internet, volgens opleiding 

 

Hierbij moeten we wel opmerken dat we, ondanks het samennemen van de verschillende 

categorieën, de resultaten van de χ²-toets niet mogen veralgemenen. Zij zijn slechts indicatief 

aangezien we met een te kleine steekproef werken om dergelijke interpretaties te maken. Deze 

significantieniveaus moeten dus met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

 

o Men stelt een significant verschil vast in beroepscategorie. Voor deze analyse werd de ene 

respondent die verklaarde te solliciteren naar een kaderfunctie opgenomen bij de bedienden.  

Volgens de χ²-toets mag men opnieuw geen veralgemening doorvoeren omwille van een te beperkt 

aantal waarnemingen, maar zoals we zien in tabel 6.7 ligt in onze steekproef de internetpenetratie 

lager bij arbeiders dan bij bedienden, kaderfuncties of andere beroepscategorieën.  
 

 arbeider bediende andere totaal 

Wel internet    ABSOLUUT 68 86 6 160 
                               RELATIEF 81 % 97,7 % 100 % 89,9 % 
Geen internet  ABSOLUUT 16 2  18 
                               RELATIEF 19 % 2,3 %  10,1 % 
Totaal                ABSOLUUT 84 88 6 178 
                               RELATIEF 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel 6.7: Gebruik van het internet, volgens beroepscategorie 

 

 

 

In het verdere verloop van de analyse laten we de groep respondenten die nog geen gebruik maakten van 

het internet buiten beschouwing. Indien we spreken over respondenten bedoelen we van nu af de 160 

respondenten die reeds de weg naar het internet gevonden hebben. Deze groep duiden we voortaan aan 

met n2, zijnde 160 personen of 89,9% van alle bevraagde respondenten. 
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6.4.1.2: Internetactiviteiten 

Aan de respondenten werd gevraagd aan te geven waarvoor zij regelmatig het internet gebruiken.  
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Grafiek 6.1: Voor welke activiteiten maakt u regelmatig gebruik van het internet? 

 

Zoals we in grafiek 6.1 kunnen waarnemen, is van alle activiteiten die men regelmatig op 

uitvoert, het zoeken naar een job de derde belangrijkste activiteit (70%), na het opzoeken van

(84,4%) en communicatie (73,8%). 

 

 

 

6.4.1.3: Plaats van internetgebruik 

Op de vraag waar men hoofdzakelijk gebruik maakt van het internet antwoordt 75% van de re

dat dit thuis is. 25% raadpleegt het internet in openbare plaatsen zoals een internetcafé, bib

werkwinkel. 21,9% doet dit op het werk, 20% bij vrienden of kennissen en 13,1% bij familie.

doet dit op nog andere plaatsen, zoals de school of de jeugdvereniging (zie grafiek 6.2). 
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Grafiek 6.2: Waar gebruikt u hoofdzakelijk het internet? 
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6.4.2: Zoekkanalen 

Met het volgende onderdeel willen we in kaart brengen welke kanalen interimkrachten gebruiken bij het 

zoeken van een job, en in welke mate zij die gebruiken.   
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Grafiek 6.11: Gebruik teletekst  

 

 

Uit de grafieken 6.3 t.e.m. 6.12 doen w

♦ 30,8% van de respondenten maakt

het enige kanaal waarvan zo’n aant

23,4% maakt altijd gebruik van d
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♦ Indien we ook de regelmatige gebr

de personeelsadvertenties heeft vo

tegenover 61,3% het klassieke kana

Ook ten opzichte van interimkanto

locatie vormden voor de uitvoering

behaalt het internet met z’n 68,5% 

 

♦ Minder frequent wordt gebruik gem

werkzoekende. Ook op wervings- e

 

♦ De zoekkanalen die het zeker niet

rekrutering. 
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6.4.3: Zoeken naar een job via het internet 

Indien we concreet de vraag stellen of men al gebruik maakte van het internet bij het zoeken naar een job, 

dan antwoordt 86,9% van de respondenten bevestigend (zie figuur 6.3). 

 

13,1%

86,9%

niet zoeken
wel zoeken

 

Figuur 6.3: Maakte u al gebruik van het internet bij het 

 

 

 Onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, opleiding en beroepscate

Op basis van de χ²-toets gingen we na of er een verschil is waar te n

of beroepscategorie tussen respondenten die al via het internet op zo

nog niet deden. 

 

o Men stelt een significant verschil vast in leeftijd. Om voor deze 

te bereiken, werden alle respondenten ouder dan 25 jaar in één c

ziet men dat naarmate de respondenten ouder zijn, zij meer geb

zoek te gaan naar een job (zie tabel 6.8). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 < 21 jaar 21 - 25 > 25

Zoeken             ABSOLUUT 12 63 64
                                 RELATIEF 75 % 85,1 % 91,4
Niet zoeken      ABSOLUUT 4 11 6
                                 RELATIEF 25 % 14,9 % 8,6
Totaal                  ABSOLUUT 16 74 70
                                 RELATIEF 100 % 100 % 100

 

Tabel 6.8: Gebruik van het internet bij het zoeken naar een job,

 

o Men stelt een significant verschil vast in geslacht. 9 op 10 vrou

bij het zoeken naar een job. Bij de mannen is dat 8 op 10 (zie tab
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 man vrouw totaal 

Zoeken             ABSOLUUT 70 69 139 
                                 RELATIEF 82,4 % 92 % 86,9 % 
Niet zoeken      ABSOLUUT 15 6 21 
                                 RELATIEF 17,6 % 8 % 13,1 % 
Totaal                  ABSOLUUT 85 75 160 
                                 RELATIEF 100 % 100 % 100 % 

Tabel 6.9: Gebruik van het internet bij het zoeken naar een job, volgens geslacht 
 

o Men stelt een significant verschil vast in opleiding. Opnieuw werden de verschillende opleidingen 

gehergroepeerd in lager onderwijs, middelbaar onderwijs en hogere studies. Zoals we in tabel 6.10 

kunnen zien, zal men meer gebruik maken van het internet om op zoek te gaan naar een job 

naarmate men een hoger diploma behaalde. 
 

 lager 
onderwijs 

middelbaar 
onderwijs 

hogere 
studies totaal 

Zoeken          ABSOLUUT 5 73 61 139 

                             RELATIEF 55,6 % 85,9 % 92,4 % 89,9 % 

Niet zoeken   ABSOLUUT 4 12 5 21 

                             RELATIEF 44,4 % 14,1 % 7,6 % 13,1 % 

Totaal              ABSOLUUT 9 85 66 160 

                             RELATIEF 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Tabel 6.10: Gebruik van het internet bij het zoeken naar een job, volgens opleiding 
 

o Tot slot stellen we ook een significant verschil vast in de beroepscategorie. Volgens de χ²-toets mag 

men geen veralgemenisering doorvoeren omwille van een te beperkt aantal waarnemingen, maar 

zoals tabel 6.11 aangeeft, blijkt in onze steekproef dat bijna alle bedienden op het internet op zoek 

gaan naar een job, waar dit bij de arbeiders zakt tot minder dan drievierde.  
 

 arbeider bediende andere totaal 

Zoeken              ABSOLUUT 50 84 5 139 
                                   RELATIEF 73,5 % 97,7 % 83,3 % 86,9 % 
Niet zoeken       ABSOLUUT 18 2 1 21 
                                   RELATIEF 26,5 % 2,3 % 16,7 % 13,1 % 
Totaal                    ABSOLUUT 68 86 6 160 
                                   RELATIEF 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel 6.11: Gebruik van het internet bij het zoeken naar een job, volgens beroepscategorie 
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6.4.3.1: Waarom niet zoeken naar een job via het internet 

13,1% of 21 van de 160 respondenten die al de weg gevonden hebben naar het internet, geeft aan dit niet 

in te zetten bij het zoeken naar een job. De redenen hiertoe zijn weergegeven in grafiek 6.13. 
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Grafiek 6.13: Waarom maakte u nog geen gebruik van het internet bij het zoeken naar een

 

Bijna de helft van de respondenten (47,6%) die aangeven nog geen gebruik gemaakt te hebb

internet om op zoek te gaan naar een job, vindt andere kanalen hiervoor gemakkelijker. Vervo

het niet weten hoe men hiervoor te werk moet gaan of er nog niet aan gedacht hebben 

daarvoor te gebruiken telkens door 23,8% als reden opgegeven. Daarna ligt volgens 19% de v

het feit dat men te weinig ervaring heeft met het internet. Een minderheid denkt dat men op 

niet het type job zal vinden die men zoekt (9,5%) en slechts 1 respondent stelt het thuis ni

computer beschikken als verklaring. 

 

6.4.3.2: Zoeken via het internet in de toekomst 

Aan de respondenten die nog niet via het internet op zoek gingen naar een job werd eveneens 

zij van plan waren dit in de toekomst wel te doen. Iets meer dan de helft (52,4%) geeft aan

toekomst geen gebruik te willen maken van het internet bij het zoeken naar een job (zie figuur 

47,6 %

52,4 %

niet zoeken in toekomst
wel zoeken in toekomst

Figuur 6.4: Bent u van plan om in de toekomst wel via het internet te zoeken naar een jo

 

In het verdere verloop van de analyse laten we de groep respondenten die nog geen gebruik m

het internet bij het zoeken naar een job buiten beschouwing. Indien we spreken over re

bedoelen we van nu af de 139 respondenten die reeds van het internet gebruik maakten bij

naar een job. Deze groep duiden we voortaan aan met n4, zijnde 139 personen of 86,6

respondenten die reeds de weg naar het internet gevonden hebben. 
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6.4.3.3: Waarom zoeken naar een job via het internet 

Aan de respondenten die reeds van het internet gebruik maakten bij het zoeken naar een job, werd 

gevraagd aan te geven wat hen hiertoe aanzette.  
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Grafiek 6.14: Waarom maakte u gebruik van het internet bij het zoeken naar

 

Zoals we in grafiek 6.14 zijn de drie belangrijkste drijfveren:  

1 het sneller ontdekken van vacatures (64,7%) 

2 de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een job wanneer men het wil (61,2%) 

3 een groter aanbod aan jobs (51,8%) 

 

Het gemakkelijker ontdekken van vacatures (38,8%), meer informatie vinden over de 

en meer informatie over de job (32,4%) worden ook als redenen opgegeven, maar vo

afstand van de 3 meest genoemde.  

 

Tot slot worden ook nog andere redenen opgegeven (7,2%) zoals de overzichtelijkhei

jobs, de mogelijkheid om gerichter te zoeken, de complementariteit met andere 

kostprijs. 

 

6.4.3.4: Welke websites bezoekt men 

Zoals we in grafiek 6.15 zien maakt 84,9% van de respondenten bij het zoeken naar e

overheidsjobsites (VDAB,…). Op een tweede plaats komen de on-line krantenadver

Jobat,…) met 74,8% en na een grote kloof sluiten de websites van organisaties de top

 

Pas na de bedrijfswebsites doen de respondenten ook een beroep op de commerciële

Stepstone,…) (41,7%). Vervolgens worden de websites van interimkantoren door 36

28,1% zegt ook naar gespecialiseerde websites met specifieke jobaanbiedingen te kijke
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Niettegenstaande ook nieuwsgroepen in de vragenlijst werden opgenomen, gaf geen enkele respondent 

aan hierin op zoek te gaan naar een job. Wel geven enkele respondenten aan hiervoor gebruik te maken 

van chatruimtes, zoekertjessites, forums of portaalsites (2,9%). 
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Grafiek 6.15: Welke websites bezocht u wanneer u op het internet op zoek ging naar een j

 

Nemen we enkel de jobsites, dan zitten werkgevers en werkzoekenden op dezelfde golfleng

we deze resultaten namelijk naast het in de literatuur besproken onderzoek van Buyens e

waarin men de grootste bedrijven in België bevroeg over het gebruik van jobsites, dan stelden 

dat werkgevers de overheidsjobsites het meest gebruiken om vacatures op bekend te maken 

3.8.1: Gebruik van jobsites door werkgevers). Vervolgens maakt men gebruik van 

krantenadverteerders, en pas dan komen de commerciële jobsites.  

 

Nemen we de eigen websites van organisaties erbij, dan stellen we vast dat deze sterk aan bel

en, nu reeds, door bijna de helft van de respondenten bezocht worden bij het zoeken naar een j

 

6.4.3.5: Hoe komt men op een website terecht 

Aansluitend bij de vraag waar men op het internet zoekt naar een job, werd ook gepeild na

daar terechtkomt. Ongeveer drievierde (76,1%) van de respondenten zoekt op het internet n

door bewust naar een website te surfen. Bijna de helft van de respondenten (48,6%) geeft a

een zoekopdracht uit te voeren. Een volgende aanzet zijn vrienden of andere personen (37

verwijzingen uit advertenties zetten verschillende respondenten aan een website te bezoeken (3

 

Een minderheid komt toevallig op een site terecht (10,9%) en het bezoeken van een website d

van een elektronische nieuwsbrief (5,1%) of door een banner, pop-up of link op een and

(2,9%) komt slechts marginaal voor bij de respondenten van dit onderzoek (zie grafiek 6.16). 
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Grafiek 6.16: Hoe kwam u op die websites terecht? 
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We kunnen het een opvallende vaststelling noemen dat meer dan drievierde van de responde

bewust naar een website te surfen bij het zoeken naar een job.  

 

Zoals in de literatuur besproken, bestaat de eerste stap in het e-rekruteringsproces erin kandi

website aan te trekken (cfr. supra: 2.2: Het aantrekken van kandidaten naar de bedrijfsw

belangrijke manier om dit te bewerkstelligen is via marketingcampagnes naambekendhe

opbouwen. Dit vermindert de zoekkosten voor de kandidaat en leidt hem rechtstre

bedrijfswebsite. Bovendien zijn kandidaten die rechtstreeks op de bedrijfswebsite zoek

intrinsiek geïnteresseerder in de organisatie (cfr. supra: 2.7.2: De voordelen van bedrijfsw

brengt een kwalitatievere respons met zich mee tegenover kandidaten die via een jobsite bij 

solliciteren en eerder solliciteren omwille van een bepaalde functie, dan wel voor 

organisatie. 

 

Vermits het merendeel van de kandidaten bewust naar een website surft, kunnen we naar or

dan ook de aanbeveling formuleren om meer nadruk te leggen op het voeren va

marketingcampagne en het opbouwen van een ‘HR-merk’. In tegenstelling tot de

personeelsadvertenties die hoofdzakelijk nadruk leggen op de functies, wordt het belang

opbouwende advertenties en campagnes te voeren die een langetermijneffect genereren e

rechtstreeks naar de bedrijfswebsite aantrekken.  

 

6.4.3.6: Belangrijke elementen op een website 

Om de werkzoekende op een bedrijfswebsite te houden zagen we in de literatuur enkele elem

te ondersteunen (cfr. supra 2.3: Het behouden van de kandidaten op de bedrijfswebsite). W

de respondenten naar het belang van enkele elementen bij het bezoeken van een (willekeu

tijdens het zoeken naar een job.  
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 heel 
belangrijk

eerder 
belangrijk neutraal 

eerder  
niet 

belangrijk 

helemaal 
niet 

belangrijk
uitgebreide informatie over job 69 % 24,5 % 5,8 % 0 % 0 % 

informatie is up-to-date, recent 64,4 % 22,2 % 12,6 % 0,7 % 0 % 

site werkt zonder technische problemen 36,8 % 38,2 % 18,4 % 4,4 % 2,2 % 

uitgebreide informatie over organisatie  31,8 % 50 % 13,6 % 4,5 % 0 % 

rechtstreeks solliciteren via de site 27 % 33,6 % 28,5 % 9,5 % 1,5 % 

op een persoonlijke manier behandeld 8,8 % 17,6 % 58,1 % 11 % 4,4 % 

site komt mooi over  7,4 % 12,5 % 39,7 % 22,8 % 17,6 % 

 
n4 = 139  

 

Tabel 6.12: Hoe belangrijk vindt u volgende elementen wanneer u, tijdens het zoeken naar een job, een 

website bezoekt? 

 

Zoals we in tabel 6.12 kunnen aflezen vormen uitgebreide informatie over de jobaanbiedingen en recente 

informatie de belangrijkste elementen.  

 

Vervolgens hechten de respondenten belang aan een site die zonder technische problemen werkt en  

uitgebreide informatie geeft over de organisatie die een job aanbiedt. Ook het rechtstreeks kunnen 

solliciteren via de website stellen de respondenten op prijs.  

 

De minder belangrijke aspecten aan een website vinden respondenten de persoonlijke behandeling en het 

mooi overkomen van de site (kleuren, beelden, lay-out,…). 

 

6.4.3.7: Gebruik van jobsites 

Zoals we eerder al konden vaststellen (cfr. supra: 6.3.4.3: welke websites bezoekt men), komen de VDAB 

en de on-line krantenadverteerders ook hier naar voor als de meest gebruikte jobsites (zie tabel 6.13). 

 

De VDAB neemt het voortouw en wordt door bijna 40% van de respondenten meerdere keren per week 

bezocht. De website van de publieke arbeidsbemiddelaar is bovendien door bijna alle respondenten 

gekend,  wat ook bevestigt dat deze mensen naast hun interim-jobs ook op zoek zijn naar een vaste job, 

wat het gebruik van deze steekproef rechtvaardigt.  

 

Bij de on-line krantenadverteerders haalt Vacature de bovenhand. Deze jobsite wordt in deze steeproef 

met een grotere intensiteit bezocht dan haar directe concurrent Jobat.  
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De commerciële jobsites worden daarentegen door het merendeel van de respondenten nooit bezocht. 

Opvallend is ook het feit dat Jobscareer.be, naar de werkgever toe een onderdeel van de Vacature-groep, 

maar naar de werkzoekende toe een afzonderlijke jobsite, door 51,8% van de respondenten nooit gebruikt 

wordt.  

 

Daar er ook een duidelijk verschil te merken is in de bekendheid van commerciële jobsites en on-line 

krantenadverteerders, kunnen we concluderen dat het printmedium een belangrijke invloed heeft op de 

bekendheid en het gebruik van jobsites.  

 

 
enkele 
keren 

per week 

 
1 keer 

per week 

enkele 
keren 

per maand

 
1 keer 

per maand

minder 
dan 1 keer 
per maand 

 
 

nooit 

 
ken ik 
niet 

VDAB 39,7 % 19,9 % 18,4 % 3,7 % 9,6 % 8,8 % 2,2 % 

Vacature.com 19,5 % 26 % 19,5 % 8,9 % 6,5 % 19,5 % 11,5% 

Jobat.be 17,3 % 21,3 % 16,5 % 15 % 14,2 % 15,7 % 8,6 % 

Stepstone 9,9 % 14,4 % 12,6 % 11,7 % 9 % 42,3 % 20,1 % 

Monster 7,2 % 14,4 % 10,8 % 9,9 % 10,8 % 46,8 % 20,1 % 

Jobscareer.be 8 % 8 % 13,4 % 5,4 % 13,4 % 51,8 % 19,4 % 

Andere 0% 0,7 % 7,9 % 5 % 17,3 % 64 % 5,1 % 

 
n4 = 139  

 

Tabel 6.13: Hoe vaak bezoekt u volgende jobsites? 

 

 

6.4.3.8: Achterlaten van het cv op een jobsite 

In aansluiting met de peiling naar het gebruik van jobsites werd ook gevraagd of men al eens zijn cv had 

achtergelaten op een jobsite. Tweederde van de respondenten antwoordde hierop bevestigend (zie figuur 

6.5). 

66,2 %

33,8 %
geen CV achtergelaten
wel CV achtergelaten

 

 
n4 = 139  

Figuur 6.5: Liet u al eens uw CV achter op een jobsite? 
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6.4.4: Solliciteren naar een job via het internet 

In een volgende fase van het onderzoek werd aan de respondenten gevraagd of zij ook al eens effectief 

gesolliciteerd of gereageerd hadden op een vacature via het internet. 7 op 10 respondenten die al gebruik 

maakten van het internet bij het zoeken naar een job, hebben ook al eens gesolliciteerd via het internet 

(zie figuur 6.6). 

 

30,9%

69,1%

niet solliciteren
wel solliciteren

 

 
 n4 = 139  

Figuur 6.6: Hebt u al eens effectief gesolliciteerd of gereageerd op een vacature via het internet? 

 

 

 Onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, opleiding en beroepscategorie 

Op basis van de χ²-toets gingen we nogmaals na of er een verschil is waar te nemen in leeftijd, geslacht, 

opleiding of beroepscategorie tussen respondenten die verklaren reeds via het internet gesolliciteerd te 

hebben en zij die dit nog niet deden. 

 

o Men stelt een significant verschil vast in leeftijd. Om enig significantieniveau te mogen aannemen, 

hergroeperen we net zoals in de voorgaande analyses alle respondenten ouder dan 25 jaar in één 

categorie. Meteen wordt duidelijk dat, net zoals bij het zoeken via het internet (cfr. supra: 6.3.4: 

Zoeken naar een job via internet), naarmate de respondenten ouder zijn zij meer gebruik maken van 

het internet om ook effectief te solliciteren (zie tabel 6.14). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 < 21 jaar 21 - 25 > 25 jaar totaal 

Solliciteren          ABSOLUUT 7 40 49 96 
                                      RELATIEF 58,3 % 63,5 % 76,6 % 69,1 % 
Niet solliciteren   ABSOLUUT 5 23 15 43 
                                      RELATIEF 41,7 % 36,5 % 23,4 % 30,9 % 
Totaal                       ABSOLUUT 12 63 64 139 
                                      RELATIEF 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Tabel 6.14: Solliciteren via het internet, volgens leeftijd 

 

o Men stelt geen significant verschil vast in geslacht 
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o Men stelt een significant verschil vast in opleiding. Ondanks de hergroepering in lager onderwijs, 

middelbaar onderwijs en hogere studies, is onze steekproef echter te klein om volgens de χ²-toets 

een veralgemening door te voeren van onze vaststelling. Toch tonen we in tabel 6.15 dat in onze 

steekproef de respondenten met een diploma middelbaar (beroeps-, technisch of algemeen 

secundair) onderwijs minder solliciteren via het internet dan wie een diploma lager onderwijs heeft 

of hogere studies volgde. 

 

 lager 
onderwijs 

middelbaar 
onderwijs 

hogere 
studies totaal 

Solliciteren            ABSOLUUT 4 44 48 96 

                                        RELATIEF 80 % 60,3 % 78,7 % 69,1 % 

Niet solliciteren      ABSOLUUT 1 29 13 43 

                                        RELATIEF 20 % 39,7 % 21,3 % 30,9 % 

Totaal                         ABSOLUUT 5 73 61 139 

                                        RELATIEF 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Tabel 6.15: Solliciteren via het internet, volgens opleiding 

 

o Tot slot stellen we ook een significant verschil vast in beroepscategorie. Opnieuw mag volgens de 

χ²-toets geen veralgemening doorgevoerd worden omwille van een te beperkt aantal waarnemingen, 

maar zoals we in tabel 6.16 zien, geldt in onze steekproef dat meer dan 80% van de bedienden reeds 

effectief solliciteerden via het internet, tegenover minder dan de helft van de arbeiders. 

 

 arbeider bediende andere totaal 

Solliciteren            ABSOLUUT 24 69 3 96 
                                        RELATIEF 48 % 82,1 % 60 % 69,1 % 
Niet solliciteren     ABSOLUUT 26 15 2 43 
                                        RELATIEF 52 % 17,9 % 40 % 30,9 % 
Totaal                         ABSOLUUT 50 83 5 139 
                                        RELATIEF 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel 6.16: Gebruik van het internet volgens beroepscategorie 

HOOFDSTUK 6: Empirisch onderzoek 91



6.4.4.1: Waarom niet solliciteren via internet  

30,9 % of 43 van de 139 respondenten die al gebruik maakten van het internet bij het zoeken naar een job, 

geeft aan nog niet via deze weg gesolliciteerd te hebben. De redenen zijn weergegeven in grafiek 6.17. 
 

50
50
60
    % 
38,1

7,1
11,9

28,6

0
10
20
30
40

    soort job        
niet te vinden

te onpersoonlijk minder zeker
reactie

  weet niet hoe    
te werk gaan

niet betrouwbaar

Grafiek 6.17: Waarom maakte u nog geen gebruik van het internet om effectief te sollici

 

De helft van de respondenten die al via het internet zochten naar een job gebruikten dit echte

te solliciteren omdat het soort job dat zij zochten via deze weg niet te vinden was. Een tweed

reden, aangegeven door 38,1 % van de respondenten, is dat men solliciteren via he

onpersoonlijk vindt. Een derde verklaring legt 28,6% van de respondenten in het feit dat

internet minder zeker is of men reactie zal krijgen. In mindere mate verklaren de respond

weten hoe zij hiervoor te werk moeten gaan (11,9%), vinden zij solliciteren via 

onbetrouwbaar (7,1%) of waren zij nooit eerder op zoek geweest naar een job (4,8%). 
 

6.4.4.2: Solliciteren via het internet in de toekomst 

Aan de respondenten die nog niet via het internet solliciteerden werd eveneens gevraagd o

waren dit in de toekomst wel te doen. Bijna drievierde van de respondenten (72,1%) ge

toekomst wel gebruik te willen maken van het internet om te solliciteren (zie figuur 6.7). 

72,1%

27,9%

niet solliciteren in toeko

wel solliciteren in toeko

Figuur 6.7: Bent u van plan om in de toekomst wel te solliciteren via het internet?

 

In het verdere verloop van de analyse laten we de groep respondenten die nog niet sollicite

internet buiten beschouwing. Indien we spreken over respondenten bedoelen we van 

respondenten die reeds via het internet solliciteerden naar een job. Deze groep duiden we

met n6, zijnde 96 personen of 69,1% van alle respondenten die reeds van het internet gebrui

het zoeken naar een job. 

 
n7 = 43  
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6.4.4.3: Manier van solliciteren via het internet 

Aan de respondenten die al via het internet solliciteerden, werd gevraagd op welke manier zij dat gedaan 

hadden. 

88,5

32,3 3

0

20

40
60

80

e-mail met CV via website organisatie via 

 
100

Grafiek 6.18: Op welke manieren hebt u gesolliciteerd via

 

Zoals we in grafiek 6.18 kunnen zien solliciteerde bijna 9 op 10 responde

sturen naar de organisatie met zijn of haar CV. Daarnaast solliciteerde een

de website van de organisatie en iets minder dan een derde (30,2%) deed d

 

6.4.4.4: Percepties over het solliciteren via het internet 

Tot slot werd bij de respondenten gepeild naar enkele percepties over h

8 uitspraken over het solliciteren via het internet werden in vraag gestel

kostenbesparing, de laagdrempeligheid, de betrouwbaarheid, de verwacht

objectiviteit en de efficiëntie van de gegevensinvoer. In tabel 6.17 ge

verkregen antwoorden. 

 

 Helemaal 
akkoord 

Eerder 
akkoord Neutra

Sneller 49 % 31,3 % 13,5 %

Bespaart kosten 39,4 % 28,7 % 25,5 %

Lage drempel om te reageren 31,6 % 33,7 % 23,2 %

Betrouwbaar 28,7 % 40,4 % 23,4 %

Minder zeker van reactie 8,6 % 12,9 % 33,3 %

Onpersoonlijk 7,4 % 9,6 % 42,6 %

Objectiever 6,4 % 10,6 % 60,6 %

Omslachtig m.b.t. gegevensinvoer 4,3 % 13,8 % 31,9 %

 
 n6 = 96 

 

Tabel 6.17: Percepties over het solliciteren via het i
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Zoals men kan zien, zijn ook de respondenten overtuigd van het internet als een sneller en goedkoper 

medium met een lage drempel om te reageren (cfr. supra: 5.1: De voor- en nadelen van e-rekrutering). 

Bovendien vertrouwt men er ook op dat de gegevens die men via het internet doorstuurt vertrouwelijk 

gebruikt worden.  

 

In tegenstelling tot wat we in de literatuur zagen (cfr. supra: 4.2: Employer image), vinden de 

respondenten uit onze steekproef niet dat men via het internet minder zeker is van een reactie dan via 

andere kanalen. Ook het onpersoonlijke karakter van het internet wordt door deze respondenten weerlegd.  

Vervolgens zien we dat het merendeel van de respondenten neutraal staat tegenover de stelling dat 

solliciteren via het internet objectiever is dan via andere kanalen.  

 

Tot slot zien we dat de helft van de respondenten eerder niet of helemaal niet akkoord gaat met de stelling 

dat het solliciteren via het internet een omslachtige manier is met betrekking tot de gegevensinvoer. Het 

feit dat de meeste sollicitaties via e-mail gebeuren (cfr. supra 6.3.5.3: Manier van solliciteren via het 

internet), kan hiervoor een verklaring bieden. 

6.4.5: Kerncijfers 

Zoals men doorheen de uiteenzetting kon waarnemen, verliep zowel de vragenlijst als de analyse van de 

resultaten in cascadevorm. Om een duidelijke weergave te hebben van de voornaamste gegevens die we 

hebben vastgesteld, geven we in tabel 6.18 een overzicht van de verschillende kernresultaten in relatie tot 

de steekproef en elke subgroep die we gevormd hebben. 
 

  t.o.v. 
steekproef 

n1 = 178 

t.o.v. 
internetgebruikers 

n2 = 160 

t.o.v. 
internetzoekers 

n4 = 139 
Internet Ja       ABSOLUUT 160   

              RELATIEF 89,9 %   

 Neen  ABSOLUUT 18   

              RELATIEF 10,1 %   

Zoeken Ja       ABSOLUUT 139 139  

              RELATIEF 78,1 % 86,9 %  

 Neen  ABSOLUUT 21 21  

             RELATIEF 11,8 % 13,3 %  

Solliciteren Ja       ABSOLUUT 96 96 96 

              RELATIEF 53,9 % 60 % 69 % 

 Neen  ABSOLUUT 43 43 43 

              RELATIEF 24,2 % 26,9 % 31 % 

 

 

Tabel 6.18: Overzicht kerncijfers 
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6.5: Conclusie 

In dit empirisch onderzoek gingen we na in welke mate e-rekrutering is doorgedrongen bij de 

werkzoekende. Concreet voerden we hierover onderzoek bij interimkrachten en bevroegen hen over het 

gebruik en de mening omtrent het internet als hulpmiddel bij het zoeken en solliciteren naar een job. De 

analyse van het onderzoek had betrekking op 178 respondenten. 

 

De internetpenetratie bij de respondenten ligt op 89,9%. Dit medium heeft bij deze respondenten een 

waardige plaats veroverd tussen de verschillende zoekkanalen die zij hanteren. Hierbij kwamen we tot de 

vaststelling dat het internet zelfs vaker gebruikt wordt dan de klassieke kanalen, zijnde de publieke 

bemiddelingsdienst VDAB, de interimkantoren en de traditionele personeelsadvertenties. 

 

Van de internetgebruikers maakte 86,9% ook al gebruik van het internet bij het zoeken naar een job. Dit 

is 78,1% van alle bevraagde respondenten.  

 

De voornaamste reden van zij die nog geen gebruik maakten van het internet om een job te zoeken, is dat 

zij het gemakkelijker vinden om dit via andere kanalen te doen. Opvallend is ook dat meer dan de helft 

van deze respondenten ook in de toekomst niet van plan is een beroep te doen op het internet bij het 

zoeken naar een job. 

 

De belangrijkste drijfveren bij de respondenten die wel al gebruik maakten van het internet bij het zoeken 

naar een job, vormen de snelheid waarmee men vacatures kan ontdekken, de mogelijkheid te zoeken 

wanneer men wil en het grote aanbod aan jobs. Hiervoor gaan zij vooral op zoek op de website van de 

publieke bemiddelingsdiensten, gevolgd door de on-line krantenadverteerders en de websites van 

organisaties. Een verrassende vaststelling was dat drievierde van de respondenten aangaven bewust naar 

deze websites te surfen. Dit impliceert dat organisaties meer nadruk moeten leggen en verwijzen naar hun 

bedrijfswebsite, ook in hun algemene communicatie en marketingcampagnes die de naambekendheid en 

het imago van de organisatie ondersteunen, eerder dan traditionele wervingsadvertenties te gebruiken. Bij 

gebruik van deze laatste moeten zij zeker het on-line reageren via hun website aanmoedigen.  

Op de website zelf is het dan weer van primair belang om uitgebreide informatie te verlenen over de 

jobaanbieding, alsook erover te waken dat de informatie recent is. Tot slot werd in het onderdeel over het 

zoeken via het internet ook gepeild naar het gebruik van jobsites. Opnieuw zien we hier op de eerste 

plaats de VDAB opduiken, gevolgd door de on-line krantenadverteerders Vacature en Jobat, en pas 

daarna de commerciële jobsites Stepstone, Monster en Jobscareer. Tweederde van de respondenten heeft 

naast het bezoeken van jobsites ook al zijn cv hierop achtergelaten. 
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Het effectief solliciteren naar een job via het internet is nog niet zo sterk doorgedrongen als het zuiver 

zoeken naar een job via het internet, maar toch geven al 69,1% van de respondenten die al gebruik 

maakten van het internet bij het zoeken naar een job, ook aan al gesolliciteerd te hebben via het internet. 

Dit is 60% van de internetgebruikers of 53,9% van alle respondenten.  

 

De helft van de respondenten die nog niet via het internet solliciteerden gaven als reden dat zij op het 

internet het type job niet vonden waarnaar zij gezocht hadden. Een andere belangrijke reden vormde de 

onpersoonlijkheid van het internet, gevolgd door de onzekerheid omtrent een reactie vanwege de 

rekruteerder. Drievierde van deze respondenten geven echter wel aan in de toekomst via het internet te 

solliciteren.  

 

Bij de respondenten die al solliciteerden via het internet, werd in de meeste gevallen een e-mail gestuurd 

naar de organisatie met daarbij het cv. Deze respondenten vinden het solliciteren via het internet sneller 

en goedkoper dan via andere kanalen, en zien hierin een lage drempel om te reageren op vacatures. In 

tegenstelling tot de literatuur en de respondenten die niet via het internet solliciteerden, stellen zij niet dat 

men via het internet minder zeker is van een reactie van de rekruteerder en weerleggen zij ook de 

onpersoonlijkheid ervan. 

 

Niettegenstaande we in dit onderzoek getracht hebben een zo volledig mogelijk beeld te scheppen over 

het gebruik en de mening van werkzoekenden over e-rekrutering, moeten we toch op enkele beperkingen 

wijzen. Enerzijds zochten wij een antwoord op de onderzoeksvragen bij interimkrachten. Dit gaf ons de 

zekerheid dat de bevraagde personen effectief werkzoekend waren, wat niet gegarandeerd een 

representatieve steekproef is voor alle werkzoekenden. Anderzijds betreft het een niet-probabilistische en 

beperkte steekproef, waardoor we deze resultaten niet zonder enige omzichtigheid mogen veralgemenen. 

Een grootschaliger onderzoek bij een representatief en genuanceerder staal van de werkzoekende 

bevolking moet uitwijzen in welke mate we deze resultaten mogen veralgemenen naar alle 

werkzoekenden toe. 
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    Algemeen besluit 
 

 

E-rekrutering is een term waarvoor geen éénduidige definitie voor handen is. Talrijke varianten zorgen 

ervoor dat deze praktijk verschillende definities toebedeeld kan krijgen naargelang de toepassing die men 

in acht neemt. Voor de ene auteur gaat het enkel om het webgebaseerd of on-line rekruteren, voor de 

andere behoort elke computergebaseerde ondersteuning van het rekruteringsproces eveneens daartoe.  

Wij hebben ons in deze uiteenzetting beperkt tot de eerste benadering. Vervolgens beslisten we ook een 

duidelijk onderscheid te maken tussen het rekruteren dan wel het selecteren van kandidaten via het 

internet, en dit laatste niet in beschouwing te nemen. Bovendien stelden we om e-rekrutering in de ruime 

zin te bekijken. Dit houdt in dat we ons niet beperkten tot het louter bekendmaken van vacatures, maar 

ook de geautomatiseerde ondersteuning van het rekruteringsproces behandelden. 

 

E-rekrutering is een vrij recent fenomeen dat omstreeks 1994-1995 ontstond in de Verenigde Staten en 

kort daarna ook in België opdook. De spectaculaire groei van het internet met z’n wereldwijd bereik 

vormde een belangrijke drijfveer, alsook het feit dat steeds meer potentiële werknemers vandaag de dag 

hiermee opgegroeid zijn. Aansluitend vormde de arbeidsmarktschaarste die men vanaf het einde van de 

jaren ’90 kende een periode waarin bedrijven maximaal kanalen inzetten in hun zoektocht naar geschikte 

kandidaten. In België stelde men in 2003 bij de grootste ondernemingen vast dat, van alle deeldomeinen 

binnen e-HRM, e-rekrutering het meest wordt toegepast en het internet zich een vaste plaats heeft 

veroverd tussen alle rekruteringskanalen. 

 

E-rekrutering vormt één van de vele methodes die werkgevers ter beschikking staan om op zoek te gaan 

naar nieuwe medewerkers en behoort tot de informele rekruteringskanalen. Naargelang de praktische 

toepassing vormt het een passieve of actieve vorm van rekruteren. Wanneer een organisatie actief wil 

rekruteren en zelf via het internet op zoek gaat naar nieuwe medewerkers, kan zij daarvoor onder andere 

gebruik maken van zoekmachines, nieuwsgroepen en cv-databanken. Kiest de organisatie ervoor het 

initiatief aan de werkzoekende over te laten en passief te rekruteren, dan kan zij haar vacatures onder 

andere bekendmaken op haar eigen website, op jobsites of op nieuwsgroepen.  

 

De meest gekende vormen van e-rekrutering vormen het gebruiken van bedrijfswebsites en jobsites, die 

we in de hoofdstukken 2 en 3 uitvoerig bespraken. Bij de bedrijfswebsites konden we verschillende 

stappen onderscheiden die werkgevers in acht moeten nemen willen zij hiervan een succesvol 

rekruteringsmedium maken. 
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In een eerste stap moet de kandidaat naar de bedrijfswebsite aangetrokken worden. Een belangrijke 

drijfveer hiertoe is het bezitten van een sterk werkgevers- of ‘HR-merk’, waardoor kandidaten 

rechtstreeks naar de website aangetrokken worden. Anderzijds kan men via een mediamix ook een beroep 

doen op talrijke indirecte kanalen om de website bij de werkzoekenden te promoten. We denken daarbij 

aan krantenadvertenties, reclamespots, t-shirts, petjes en andere creatieve benaderingen. Ook op het 

internet zelf kan men de kandidaten naar de website aantrekken aan de hand van banners en pop-ups, het 

registreren van de site op een zoekmachine, of het adverteren op jobsites. 

 

De tweede stap bestaat erin de kandidaten op de bedrijfswebsite te behouden, een proces waarin we nog 

eens drie stadia kunnen onderscheiden. Ten eerste moet men de interesse van de kandidaat bemachtigen. 

Hiervoor kan men gebruik maken van dynamische afbeeldingen, videofragmenten of geluiden. Ten 

tweede moet men de interesse van de kandidaat behouden. Hierin speelt zowel de inhoud als de kwaliteit 

van de website een belangrijke rol. Wat de inhoud betreft zal het uitgebreid communiceren van alle 

aspecten aan de job en de bedrijfscultuur die de organisatie kenmerkt, een positieve invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van de organisatie. Wat de kwaliteit van de website betreft is het van primair belang om 

te voorzien in een gebruiksvriendelijke website met gemakkelijke navigatiemogelijkheden. Daarnaast 

zullen aantrekkelijke kleuren, afbeeldingen en een gestructureerde presentatie van de informatie eveneens 

de aantrekkelijkheid van de organisatie beïnvloeden. Ten derde moet men aan de hand van 

werknemersgetuigenissen en realistische beschrijvingen van de job en de organisatie relaties opbouwen 

met de potentiële kandidaat.  

 

De derde stap bestaat erin om de kandidaat aan te zetten bij de organisatie te solliciteren. Het komt erop 

aan om het sollicitatieproces voor de kandidaat te vergemakkelijken. Een zoekrobot helpt de kandidaat op 

een eenvoudige manier vacatures te ontdekken, een on-line applicatieformulier biedt kandidaten de 

mogelijkheid om op een gestructureerde manier hun cv door te geven, en men kan ook het 

sollicitatieproces initiëren via een ‘job agent’ of e-mailbericht die de kandidaat op de hoogte brengt van 

nieuwe vacatures. 

 

De laatste stap bestaat uit het stroomlijnen van de verwerking van de sollicitaties, de ‘back office’ van het 

rekruteringsproces. Omwille van de vele mogelijkheden die rekruteerders hiervoor ter beschikking staan, 

wijdden we daar een afzonderlijk hoofdstuk aan, nadat we in hoofdstuk 3 eerst de tweede vorm van e-

rekrutering behandelden die veel bekendheid geniet, de jobsites. 
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Jobsites kan men indelen naargelang het gaat om een website van een publieke bemiddelingsdienst 

(VDAB), een on-line krantenadverteerder (Vacature en Jobat), of een commerciële jobsite die niet gelinkt 

is aan een printmedium (Monster en Stepstone). Wij spraken met deze belangrijkste vertegenwoordigers 

voor de Belgische markt.  

 

Aangezien jobsites vraag – de werkgevers – en aanbod – de werkzoekenden – samenbrengen, keken we 

naar de verschillende diensten en standpunten die de gesprekspartners hadden naar elk van deze partijen 

toe. Het eerste deel van het hoofdstuk richtte zich naar de diensten die men aanbiedt aan de klanten-

rekruteerders. We kwamen tot de vaststelling dat verschillende jobsites steeds meer belang hechten aan en 

investeren in het aanbieden van een breed gamma aan back office systemen. De commerciële jobsites 

bieden elke organisatie naargelang diens draagkracht en noden een toepassing aan om enerzijds te 

adverteren en anderzijds de instroom van kandidaten te beheren. De on-line krantenadverteerders gaan 

niet zo ver. Waar Vacature wel de commerciële jobsites in volgt, is het publiek openstellen van een 

cv-database zodat haar klanten actief kunnen zoeken naar kandidaten. Jobat daarentegen laat niet in de 

cv’s van haar bezoekers kijken en houdt de diensten naar bedrijven toe heel beperkt. 

Een andere evolutie in het dienstenaanbod is de mogelijkheid die sommige jobsites bieden om ook al 

enkele stappen op gebied van e-selectie uit te voeren. We hebben het dan over Monster die beschikt over 

geavanceerde screening-vragenlijsten, en Vacature die binnenkort toelaat dat kandidaten de resultaten van 

een ‘Competence Indicator’-test aan hun cv toevoegen en die van plan is in de toekomst nog meer tests te 

ontwikkelen om als dienst aan de bedrijven aan te bieden. Stepstone en Jobat kiezen er echter resoluut 

voor uitsluitend het e-rekruteringspad te bewandelen. 

 

Het tweede deel van het hoofdstuk over jobsites keek naar de evolutie en profilering naar werkzoekenden 

toe. Meteen werd duidelijk dat de term carrièresites hier beter op zijn plaats is. Via allerlei bijkomende 

diensten en informatie wil men niet enkel de actief werkzoekende bereiken, maar wil men ook de passief 

werkzoekende, zij die reeds een job hebben maar op de hoogte willen blijven van de arbeidsmarkt en 

open staan voor nieuwe opportuniteiten, in hun doelpubliek betrekken. Wat het publiek van de 

verschillende jobsites betreft, hoort men bij de commerciële jobsites en de on-line krantenadverteerders 

dat zij hoofdzakelijk de hoger opgeleiden aantrekken. Dit bracht ons bij de discussie over het imago van 

de VDAB als zou die vooral laaggeschoolden aantrekken. Enkel Jobat, die in augustus 2003 een 

samenwerking startte met de VDAB en sindsdien haar vacatures doorplaatst op de website van de VDAB, 

beseft ten gronde dat dit een verkeerde opvatting is en de VDAB beschikt over een brede mix aan 

bezoekersprofielen. Vermits de website van de VDAB haar basisdiensten gratis aanbiedt, vindt men hier 

wel meer vacatures terug voor lager opgeleide werkzoekenden, omdat bedrijven niet bereid zijn om voor 

het zoeken naar ‘blue collar’ of arbeider evenveel te betalen als voor een ‘white collar’ of bediende. 

 

Algemeen besluit 99



In een derde onderdeel die we in het hoofdstuk over jobsites konden onderscheidden, zagen we dat de 

traditionele off-line krantenadverteerders naast het nastreven van complementariteiten tussen hun on-line 

en off-line producten, in de pure on-line, commerciële jobsites geen vijanden zien en een samenwerking 

tussen deze groepen van jobsites in de toekomst geen illusie hoeft te zijn. 

 

In het laatste onderdeel van het hoofdstuk wierpen we een blik op enkele kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens over de jobsites. Hiervoor doen alle besproken jobsites een beroep op twee onafhankelijke 

organen. Het eerste orgaan, het Centrum voor Informatie over de Media (CIM), doet onderzoek naar het 

gebruik van jobsites door internetgebruikers. Hierbij wordt enerzijds nagegaan hoeveel en in welke mate 

elke jobsite gebruikt wordt, anderzijds brengen zij ook gegevens uit over de dekking door elke jobsite van 

de jobzoekersmarkt. Het tweede orgaan, InSites Consulting, biedt dan weer kwalitatief onderzoek aan en 

stelt voor elke jobsite een profiel op van de bezoekers. Een onderzoek die de effectiviteit van de 

verschillende jobsites nagaat is echter niet voor handen. Daar zij slechts een onderdeel zijn in de mix van 

rekruteringskanalen, heeft geen enkele jobsite een zicht op de mate waarin zij succesvol zijn in het 

bezorgen van nieuwe werknemers aan hun klanten-rekruteerders. 

 

In het vierde hoofdstuk kwamen we uiteindelijk terecht bij de uiteenzetting over de verschillende 

mogelijkheden die organisaties ter beschikking staan om de verwerking van de sollicitaties te 

stroomlijnen. Het bekendmaken van vacatures op bedrijfswebsites of op jobsites biedt dan wel 

verschillende voordelen voor organisaties, zij zullen pas echt voordeel halen uit e-rekrutering als ze ook 

de back office ervan automatiseren. Bovendien is deze automatisering ook nodig om tegemoet te komen 

aan de toenemende vraag vanwege de kandidaten, alsook het besef, dat organisaties sneller respons 

moeten leveren op de sollicitaties die zij via de elektronische ‘snelweg’ ontvangen. 

 

Hiervoor kan de HR-afdeling enerzijds steunen op algemene pakketten zoals een Human Resources 

Management System (HRMS) die de verschillende HR-processen stroomlijnt, of op een Enterprise 

Resource Planning -systeem (ERP-systeem) die alle informatie die door een bedrijf vloeit, inclusief 

personeelsinformatie, integreert. Anderzijds bestaan er ook specifieke pakketten voor het automatiseren 

van het rekruteringsproces. Daarin hadden wij het over een Applicant Tracking System (ATS), een Hiring 

Management System (HMS), of wat men algemeen kandidaatbeheersystemen kan noemen.  

 

Deze systemen moeten niet altijd door een organisatie zelf ontworpen worden. Men kan dit ook 

‘outsourcen’ en een beroep doen op externe leveranciers. Zo profileren de meeste grote jobsites zich 

steeds meer als Application Service Providers (ASP’s) die instaan voor het beheer van applicaties die zij 

via het internet of andere datanetwerken ter beschikking stellen van verschillende afnemers. Hierdoor 

moeten organisaties minder investerings- en onderhoudskosten dragen, is de implementatietijd van deze 

gestandaardiseerde applicaties doorgaans geringer, en wordt er minder beslag gelegd op de capaciteit van 
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de eigen server. Anderzijds worden er bedrijfsgegevens buiten de organisatie beheerd, wat de 

vertrouwelijkheid ervan in het gedrang kan brengen. Bovendien laat het weinig ruimte toe voor maatwerk 

en worden er vragen gesteld bij de variabele kosten ervan die hoog kunnen oplopen.  

 

Een belangrijke nota die we opstelden bij de automatisering van de back office vormde de verhoogde 

aandacht voor enkele wettelijke aspecten. Het elektronisch bewaren van personeelsgegevens mag immers 

maar onder bepaalde voorwaarden gebeuren. Zo mogen de gegevens enkel betrekking hebben op zaken 

die relevant zijn voor de werksfeer, die voor gerechtvaardigde doeleinden verzameld zijn, en die geen 

inmenging hebben in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. 

 

In het laatste hoofdstuk maakten we een evaluatie van e-rekrutering. De belangrijkste voordelen die we 

aanhaalden betroffen de kosten- en tijdbesparing die men hiermee kan realiseren, het grote bereik dat het 

internet biedt, de mogelijkheden om veel meer informatie aan de kandidaat te verschaffen, de efficiëntie 

die organisaties hiermee kunnen realiseren, en de positieve invloed op het imago van de onderneming.  

 

Daarnaast moesten we echter ook een aantal nadelen vermelden zoals de twijfels die men vaak stelt over 

de kwaliteit van de kandidaten, de risico’s op discriminatie van bepaalde groepen kandidaten – enerzijds 

inherent aan het internet en anderzijds geïnduceerd door het automatiseren van de rekruteringsfunctie –, 

en het grotere personeelsverloop dat het met zich meebrengt door een daling van de zoekkosten voor de 

werknemers. 

 

We keken ook naar enkele onderzoeken waarin duidelijk werd waarom organisaties kiezen om wel of niet 

aan e-rekrutering te doen. De redenen hiertoe waren veelal terug te leiden naar de aangehaalde voor- en 

nadelen van deze rekruteringsvorm. Over de effectiviteit van het on-line rekruteren vindt men dan weer 

tegenstrijdige verhalen, zowel bij werkgevers als bij werkzoekenden. 

 

Tot slot noteerden we ook vijf belangrijke gevolgen die deze moderne vorm van rekruteren met zich 

meebrengt. Ten eerste stellen we vast dat bedrijven steeds meer een ‘en-en’-benadering volgen, waarbij 

zij enerzijds gebruik maken van de bedrijfswebsite en externe jobsites, en anderzijds de gedrukte pers 

inschakelen om advertenties in te plaatsen die verwijzen naar de bedrijfswebsite. Zodoende ziet men een 

verschuiving in de rol van de traditionele media.  Ten tweede brengt het internet met zich mee dat men 

sneller moet reageren op sollicitaties. Enerzijds omwille van de verwachtingen die het internet schept bij 

de kandidaat, anderzijds omwille van de concurrentie tussen de bedrijven om de beste kandidaten. Ten 

derde vergt deze rekruteringsvorm ook meer dan vroeger een marketinggeoriënteerde benadering. Een 

vierde belangrijk gevolg is de decentralisatie van de wervingsfunctie, en een laatste gevolg ziet men in de 

verschuiving van de macht van werkgever naar werknemer, die via het internet toegang heeft tot meer 

informatie dan vroeger. 
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Na de literatuurstudie werd in het empirisch onderzoek het standpunt van de werkzoekende onderzocht. 

Daarin gingen we na in welke mate e-rekrutering is doorgedrongen bij de werkzoekende. Hiertoe 

bevroegen we 178 interimkrachten. Daarbij werd enerzijds gepeild naar het gebruik en anderzijds naar de 

mening die deze respondenten hebben over het internet als hulpmiddel bij hun zoektocht naar een job. 

 

Het onderzoek gebeurde op 3 niveaus. Ten eerste werd de penetratiegraad van het internet bij deze 

respondenten vastgelegd. Dit was 89,9%. Dit medium heeft bij deze respondenten een waardige plaats 

veroverd tussen de verschillende zoekkanalen die zij hanteren. Hierbij kwamen we tot de vaststelling dat 

het internet zelfs vaker gebruikt wordt dan de klassieke kanalen, zijnde de publieke bemiddelingsdienst 

VDAB, de interimkantoren en de traditionele personeelsadvertenties. 

 

Op het tweede niveau werd nagegaan hoeveel en in welke mate de respondenten die reeds de weg naar 

het internet vonden, hierop ook op zoek gaan naar een job. We vonden dat 86,9% van hen dit reeds deden. 

Dit is 78,1% van alle bevraagde respondenten.  

 

De voornaamste reden van zij die nog geen gebruik maakten van het internet om een job te zoeken, is dat 

zij het gemakkelijker vinden om dit via andere kanalen te doen. Opvallend is ook dat meer dan de helft 

van deze respondenten ook in de toekomst niet van plan is een beroep te doen op het internet bij het 

zoeken naar een job. 

 

De belangrijkste drijfveren bij de respondenten die wel al gebruik maakten van het internet bij het zoeken 

naar een job, vormen de snelheid waarmee men vacatures kan ontdekken, de mogelijkheid te zoeken 

wanneer men wil en het grote aanbod aan jobs. Hiervoor gaan zij vooral op zoek op de website van de 

publieke bemiddelingsdiensten, gevolgd door de on-line krantenadverteerders en de websites van 

organisaties. Een verrassende vaststelling was dat drievierde van de respondenten aangaven bewust naar 

deze websites te surfen. Dit impliceert dat organisaties meer nadruk moeten leggen en verwijzen naar hun 

bedrijfswebsite, ook in hun algemene communicatie en marketingcampagnes die de naambekendheid en 

het imago van de organisatie ondersteunen, eerder dan traditionele wervingsadvertenties te gebruiken. Bij 

gebruik van deze laatste moeten zij zeker het on-line reageren via hun website aanmoedigen.  

Op de website zelf is het dan weer van primair belang om uitgebreide informatie te verlenen over de 

jobaanbieding, alsook erover te waken dat de informatie recent is.  

 

Tot slot werd op dit niveau ook gepeild naar het gebruik van jobsites. Opnieuw kwam hier op de eerste 

plaats de VDAB, gevolgd door de on-line krantenadverteerders Vacature en Jobat, en pas daarna de 

commerciële jobsites Stepstone, Monster en Jobscareer. Tweederde van de respondenten heeft naast het 

bezoeken van jobsites ook al zijn cv hierop achtergelaten. 
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Op het derde niveau peilden we naar het solliciteren via internet. Dit is nog niet zo sterk doorgedrongen 

als het zoeken via internet, maar toch al door 69,1% van zij die al op zoek gingen via het internet ooit 

gedaan. Dit is 60% van de internetgebruikers of 53,9% van alle respondenten.  

 

De helft van de respondenten die nog niet via het internet solliciteerden gaven als reden dat zij op het 

internet het type job niet vonden waarnaar zij gezocht hadden. Een andere belangrijke reden vormde de 

onpersoonlijkheid van het internet, gevolgd door de onzekerheid omtrent een reactie vanwege de 

rekruteerder. Drievierde van deze respondenten geven echter wel aan in de toekomst via het internet te 

solliciteren.  

 

Bij de respondenten die al solliciteerden via het internet, werd in de meeste gevallen een e-mail gestuurd 

naar de organisatie met daarbij het cv. Deze respondenten vinden het solliciteren via het internet sneller 

en goedkoper dan via andere kanalen, en zien hierin een lage drempel om te reageren op vacatures. In 

tegenstelling tot de literatuur en de respondenten die niet via het internet solliciteerden, stellen zij niet dat 

men via het internet minder zeker hoeft te zijn van een reactie van de rekruteerder en weerleggen zij ook 

de onpersoonlijkheid ervan. 

 

Niettegenstaande we in dit onderzoek getracht hebben een zo volledig mogelijk beeld te scheppen over 

het gebruik en de mening van werkzoekenden over e-rekrutering, moeten we toch op enkele beperkingen 

wijzen. Enerzijds zochten wij een antwoord op de onderzoeksvragen bij interimkrachten. Dit gaf ons de 

zekerheid dat de bevraagde personen effectief werkzoekend waren, wat niet gegarandeerd een 

representatieve steekproef is voor alle werkzoekenden. Anderzijds betreft het een niet-probabilistische en 

beperkte steekproef, waardoor we deze resultaten niet zonder enige omzichtigheid mogen veralgemenen. 

Een grootschaliger onderzoek bij een representatief en genuanceerder staal van de werkzoekende 

bevolking moet uitwijzen in welke mate we deze resultaten mogen veralgemenen naar alle 

werkzoekenden toe. 

Algemeen besluit 103



Lijst van geraadpleegde werken 

Artikels 

♦ Achieving results with internet recruiting 1998 survey, 2000, 

URL <https://www.ilogos.com/en/ilogosreports/iLogosReport1998/secure/index.php>. (12/09/2003) 

 

♦ Ashbaugh S. & Miranda R., 2002, Technology for human resources management:  

seven questions and answers, Public Personnel Management, jrg. 31, nr. 1, lente 2002, blz. 7-20. 

 

♦ Behr A., 2003, HRMS made easy, Infoworld, San Mateo, April 7, vol. 25, nr. 14, blz. 30-32. 

 

♦ Biemans P., 2000, Lessen in arbeidsmarktcommunicatie. Werven in de ICT,  

Gids voor Personeelsmanagement, jrg. 79, nr. 10, blz. 40-49. 

 

♦ BIM-studies, Belgian Internet Mapping, 2003,  

URL: < http://www.insites.be/bim10/nl/archive.asp>. (20/12/2003) 

 

♦ Boehle S., 2000, Online recruiting gets sneaky, Training, vol. 37, nr. 5, mei 2000, blz. 66-71. 

 

♦ Bracke P., 2003a, Rekruteren in geode en kwade dagen, Human Resources Magazine,  

september 2003, blz. 26-29. 

 

♦ Bracke P., 2003b, De missing hyperlink, Human Resources Magazine, september 2003, blz. 32-33. 

 

♦ Braddy P., Thompson L., Wuensch K. & Grossnickle W., 2003, Internet recruiting: the effects of web 

page design features, Social Science Computer Review, vol. 21, nr. 3, herfst 2003, blz. 374-385. 

 

♦ Buyens D. & Meganck A., 2001, e-HRM in België:modewoord of realiteit? Een empirisch onderzoek 

bij de 100 grootste Belgische organisaties, Vlerick Leuven Gent Management School, 19 blz. 

 

♦ Cappelli P., 2001, Making the most of on-line recruiting, Harvard Business Review, vol.79, nr.3, 

maart 2001, blz. 139-146. 

 

♦ CIM MetriWeb, maart 2004, gegevens Vacature. 

 

 X

https://www.ilogos.com/en/ilogosreports/iLogosReport1998/secure/index.php
http://www.insites.be/bim10/nl/archive.asp


♦ Cober R., Brown D., Blumental A., Doverspike D. & Levy P., 2000, The quest for the qualified job 

surfer: it’s time the public sector catches the wave, Public Personnel Management, jrg. 29, nr. 4, 

winter 2000, blz. 479-494. 

 

♦ Cober R., Brown D., Levy P., Cober A. & Keeping L., 2003, Organisational web sites: web site 

content and style as determinants of organisational attraction, International Journal of Selection  

and Assessment, vol. 11, nrs. 2-3, juni-september 2003, blz. 158-169. 

 

♦ Davenport T., 1998, Putting the enterprise into the enterprise system, Harvard Business Review, 

vol.76, nr.4, juli-augustus 1998, blz. 121-131. 

 

♦ Delmotte J.,Van Hootegem G. & Dejonckheere J., 2001, Hoe werven bedrijven in België in 2000?, 

URL: <http://www.hiva.be/docs/rapport/R744a.pdf>. (22/10/2003) 

 

♦ Dijkink M., 2003, Door de e-HRM-bomen het bos blijven zien, Gids voor Personeelsmanagement, 

jrg. 82, nr. 10, blz. 26-31. 

 

♦ Duhamel T., 2000, Hop met die job, Human Resource Magazine, november 2000, blz. 52-55. 

 

♦ Ernst M., 2000, E-recruiting: het spel en de knikkers, CED Samson, Diegem, 96 blz. 

 

Ernst M., 2001, E-rekrutering in België: vaststellingen en bedenkingen, HRM News, 

URL: <http://www.hrm.net/nederlands/agora_001_08.htm>. (20/10/2003) 

♦ 

 

Ernst M., 2002, Tools voor e-recruitment automation: Overzicht en analyse van het aanbod, 

HRMReport, nr.1, maart 2002, 14 blz. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

 

Feldman D. & Klaas B., 2002, Internet job hunting: a field study of applicant experiences with  

on-line recruiting, Human Resources Management, vol. 41, nr.2, zomer 2002, blz. 175-192. 

 

Fister S., 2001, Internet recruiting: better, cheaper, faster, workforce, volume 80, nr. 12,  

december 2001, blz. 74-77. 

 

Flynn G., 2000, Internet recruitment limits demographic scope, Workforce, vol. 79, nr. 4,  

april 2000, blz. 85-87. 

 

 XI

http://www.hiva.be/docs/rapport/R744a.pdf
http://www.hrm.net/nederlands/agora_001_08.htm


Galanaki E., 2002, The decision to recruit online: a descriptive study, Career Development 

International, vol. 7, nr. 4, blz. 243-251. 

♦ 

 

♦ Global 500 web site recruiting 2003 survey, 2003, 

URL: <https://www.ilogos.com/en/ilogosreports/iLogosReport2003/secure/index.php>. (26/9/2003) 

 

♦ Global 500 web site recruiting 2002 survey, 2002, URL: 

<https://www.ilogos.com/en/ilogosreports/iLogosReport2002/secure/index.php#Form>. (26/9/2003) 

 

♦ Gutmacher G., 2000, Secrets of online recruiters exposed!, Workforce, vol. 79, nr. 10, oktober 2000, 

blz. 44-48. 

 

♦ Hays S., 1999, Hiring on the web, Workforce, vol. 79, nr. 8, blz. 76-81. 

 

♦ Henkens K., Remery C. & Schippers J., 2003, Op zoek naar geschikt personeel: wervingsgedrag van 

Nederlandse werkgevers, M & O, Tijdschrift voor Management & Organisatie, jrg.57, nr.4, blz. 5-21. 

 

♦ Hilberdink N., 2001, Ontmaskerd. Vacaturesites laten het afweten, Personeelsbeleid, jrg. 37, nr. 12, 

blz. 32-36. 

 

♦ Jattuso M. & Sinar E., 2003, Source effects in Internet-based screening procedures, International 

Journal of Selection and Assessment, volume 11, nrs. 2-3, juni-september 2003, blz. 137-140. 

 

♦ Kerkhoven D. & Evers G., 2000, Human resource informatie management: de ruggengraat van 

modern HRM, Tijdschrift voor HRM, 2000, nr. 3, blz. 67-90. 

 

♦ Koninckx B, 2001, E-rekruteren: de lange weg naar volwassenheid, HRM News, 

URL: <http://www.hrm.net/nederlands/ehrm_001_03.htm>. (18/08/2003) 

 

♦ Kwint J., 2001, Gids voor Personeelsmanagement, jrg. 80, nr. 10, blz. 39-44. 

 

♦ Lievens F. and Harris M., 2003, Research on Internet recruiting and testing: current status and future 

directions, International Review of Industrial and Organizational Psychology, vol. 18, blz. 131-165. 

 

♦ Online werving is pioniersfase nog niet voorbij, 2003,  

URL: <http://www.vea.nl/vak/downloads/artikel-onderzoek-online%20werving.pdf >. (09/09/2003) 

 XII

https://www.ilogos.com/en/ilogosreports/iLogosReport2003/secure/index.php
https://www.ilogos.com/en/ilogosreports/iLogosReport2002/secure/index.php
http://www.hrm.net/nederlands/ehrm_001_03.htm
http://www.vea.nl/vak/downloads/artikel-onderzoek-online werving.pdf


 

♦ Overzicht van drie jaar Belgian Internet Mapping, 2002, 

URL < http://www.insites-consulting.be/freeff/press/3yearsBIM_nl.pdf >. (18/11/2003) 

 

Rozelle A. & Landis R., 2002, An examination of the relationship between use of the Internet as  

a recruitment source and student attitudes, Computers in human behavior, vol. 18, nr. 5,  

september 2002, blz. 593-604. 

♦ 

♦ 

 

Salkey J., 2003, How to maximize online recruitment, Strategic HR Review, vol. 2, nr. 2,  

januari–februari 2003, blz. 5. 

 

♦ Simoens K., 2003, Een job vinden via internet: Hengelen naar een job bij de Top 100 in België, 

Bizz, nr. 36, april 2003, blz. 52-83. 

 

♦ Spierings J., 2001, Hosted Learning Management Solutions, Mnet Special Report, 9,  

Ten Hagen & Stam. 

 

♦ Thomas S. & Ray K., 2000, Recruiting and the web: High-tech hiring, Business Horizons, vol. 43,  

nr. 3, mei-juni 2000, blz. 43-52. 

 

♦ Types of jobsites, 2001, URL: <www.internet-recruitment.info>. (12/02/2004) 

 

♦ van de Bunt-Kokhuis S., 2003, E-recruitment, hoe werven kan werken, Maandblad voor Accountancy 

en Bedrijfseconomie, 2003, nr. 3, blz. 122-129. 

 

♦ Vereecken H., 2000, De krant of internet?, Human Resources Magazine, februari 2000, blz. 30-32. 

 

♦ Van Rooy D., Alonso A. & Fairchild Z., 2003, In with the new, out with the old: Has the 

technological revolution eliminated the traditional job search process?, International journal of 

selection and assessment, vol. 11, nrs. 2-3, juni-september 2003, blz. 170-174. 

 

♦ Zusman R. & Landis R., 2001, Applicant preferences for web-based versus traditional job postings, 

Computers in Human Behavior, vol. 18, blz. 285-296. 

 

 XIII

http://www.insites-consulting.be/freeff/press/3yearsBIM_nl.pdf
http://www.internet-recruitment.info/


Boeken 

♦ Adam H. & van den Berg R., 2001, e-HRM: inspelen op veranderende organisaties en medewerkers, 

Academic Service, Schoonhoven, 155 blz. 

 

♦ Buyens D., Brysse I. & Van Bree J., 2003, E-HRM in kaart. Een brug tussen theorie en praktijk, 

Kluwer uitgevers, Mechelen, 278 blz. 

 

♦ De Pelsmacker P. & Van Kenhove P., 2002, Marktonderzoek. Methoden en toepassingen, Garant 

Uitgevers n.v., Antwerpen/Apeldoorn, 836 blz. 

 

♦ van der Heijden H. & van den Bos M., 2000, Leerboek personeelsmanagement, hoofdstuk e-HRM, 

Twynstra Gudde, Amersfoort, 39 blz. 

 

♦ Walker A., 2001, Web-based human resources: the technologies and trends that are transforming HR, 

McGraw-Hill, New York, 305 blz. 

 

♦ Zambos G., 2000, Internet Recruiting: a human resources guide to global sourcing, second edition, 

Pearson Custom Publishers, Boston, 113 blz. 

 

Gesprekken 

♦ gesprek met mevrouw Claeys J., 5 april 2004, Groot-Bijgaarden 

♦ gesprek met de heer Goossens J., 1 april 2004, Brussel 

♦ gesprek met de heer Kemeling A., 6 april 2004, Groot-Bijgaarden 

♦ gesprek met de heer Rycx R., 10 september 2003, Oostende 

♦ gesprek met de heer Stael D., 6 april 2004, Gent 

 

 XIV



Bijlage 1: Topicgids verkennend vooronderzoek 
 

 Demografische gegevens:  

o Leeftijd 

o Opleiding, 

o Beroepscategorie 

 

 Zoeken naar een job: 

o Waar ging je zoeken / welke kanalen gebruikte je? 

o Wat zette je ertoe aan om dat kanaal te gebruiken?  

o Waarom ging je daar zoeken / wat waren de voordelen? 

o Vond je er ook nadelen aan om op die manier te zoeken? 

o Ken je ook andere manieren / kanalen om te zoeken naar een job? 

o Waarom maakte je geen gebruik van die andere manieren? 

 

 Solliciteren naar een job: 

o Op welke manier solliciteerde je / welke kanalen gebruikte je? 

o Waarom gebruikte je deze methode? 

o Vond je er ook nadelen aan om op die manier te solliciteren? 

o Ken je ook andere manieren / kanalen om te solliciteren? 

o Waarom maakte je geen gebruik van die andere manieren? 

 

 Zoeken via het internet  (indien van toepassing – indien NVT: waarom niet?): 

o Waarom via het internet? 

o Waar ging je zoeken? 

o Waarom ging je daar zoeken? 

o Wat vond je er belangrijk? 

 

 Solliciteren via het internet (indien van toepassing – indien NVT: waarom niet?): 

o Hoe precies? 

o Ervaringen / meningen hierover? 

 XV



Bijlage 2: Vragenlijst hoofdonderzoek 
 Beste, 
 
 Als laatstejaarsstudente aan de universiteit Gent werk ik aan een eindverhandeling over het gebruik van het  
 Internet bij het zoeken naar een job. Heel wat organisaties maken hier al gebruik van. Met deze vragenlijst  
 wil ik echter nagaan wat uw mening is over het Internet als hulpmiddel in uw zoektocht naar een job. 
 
 Het invullen van deze vragenlijst zal slechts een 10-tal minuten van uw tijd vragen. Wilt u de vragen zo precies 
 en zo eerlijk mogelijk beantwoorden. Uw antwoorden worden strikt anoniem verwerkt. U kunt uw antwoorden 
 aanduiden door telkens een kruisje te plaatsen in de passende hokjes. 
 Indien u nog vragen hebt, kunt u terecht op het volgende e-mailadres: fienboedt@hotmail.com 
 
 Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
1) Hebt u al gebruik gemaakt van het Internet? 

1   Ja → ga naar vraag 2        

2   Neen → ga naar vraag 19 (laatste pagina) 

    
INDIEN U AL GEBRUIK MAAKTE VAN HET INTERNET: 
 
2) Voor welke activiteiten maakt u regelmatig gebruik van het Internet? 

1   Toerisme / Reizen 

2   Communicatie (chatten, mailen,…) 

3   Entertainment (online games,...) 

4   Shopping 

5   Zoeken naar een job 

6   Opzoeken van informatie 

7   Nieuws- en weerberichten 

8   Andere: …………………

 
3) Waar gebruikt u hoofdzakelijk het Internet? 

1   Thuis 

2   Op het werk  

3   Bij familie 

4   Bij vrienden of kennissen 

5   In openbare plaatsen (internetcafé, bibliotheek,…) 

     6   Andere: …………………………………………..

 
4) In welke mate hebt u volgende kanalen al gebruikt bij het zoeken naar een job? 

     Altijd Regelmatig Soms Zelden Nooit 
  1. Advertenties 5  4  3  2  1  

  2. Persoonlijke relaties  5  4  3  2  1  

  3. Campusrekrutering 5  4  3  2  1  

  4. Jobbeurzen - jobevenementen 5  4  3  2  1  

  5. Interimkantoren 5  4  3  2  1  

  6. VDAB  5  4  3  2  1  

  7. Wervings- en selectiekantoren 5  4  3  2  1  

  8. Teletekst 5  4  3  2  1  

  9. Spontane sollicitaties 5  4  3  2  1  

10. Internet 5  4  3  2  1  

11. Andere: ……………………. 5  4  3  2  1  
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5) Maakte u al gebruik van het Internet bij het zoeken naar een job? 

1   Ja → ga naar vraag 6 

2   Neen → ga naar vraag 17 

 

INDIEN U AL GEBRUIK MAAKTE VAN HET INTERNET BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN JOB:       

 
6) Geef aan waarom u van het Internet gebruik maakte bij het zoeken naar een job.  
     (U kan meerdere antwoorden aankruisen)  

      1   Omdat ik op het Internet meer informatie vind over een vacature dan via andere kanalen 

      2   Omdat ik op het Internet een groter aanbod aan jobs vind dan via andere kanalen 

      3   Omdat ik op het Internet sneller vacatures kan ontdekken dan via andere kanalen 

      4   Omdat ik op het Internet op zoek kan gaan naar een job wanneer ik maar wil 

      5   Omdat ik het gemakkelijker vind om via het Internet vacatures te ontdekken  
               dan via andere kanalen 

      6   Omdat ik op het Internet meer informatie vind over een organisatie die een vacature plaatst  
    dan via andere kanalen 

      7   Andere: ………………………………………………………………….    

 
7) Welke websites bezocht u wanneer u op het Internet op zoek ging naar een job?  
    (U kan meerdere antwoorden aankruisen) 

1   Websites van organisaties 

2   Jobsites waarvan een krantenbijlage bestaat  (Job@, Vacature, ...) 

3   Jobsites waarvan geen krantenbijlage bestaat  (Monster, Stepstone,…) 

4   Overheidsjobsites (VDAB,…) 

5   Websites van interimkantoren 

6   Gespecialiseerde sites met specifieke jobaanbiedingen 

7   Nieuwsgroepen 

     8   Andere: …………………………………… 

 
8) Hoe kwam u op die websites terecht?   
    (U kan meerdere antwoorden aankruisen) 

1   Door een verwijzing uit een advertentie 

2   Via een banner of pop-up op een andere website 

3   Via een elektronische nieuwsbrief  

4   Via een zoekopdracht op het Internet 

5   Door vrienden 

6   Door bewust naar die site te surfen 

7   Tijdens het surfen toevallig op terechtgekomen 

8   Andere: ………………………………………. 
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9) Hoe belangrijk vindt u volgende elementen wanneer u, tijdens het zoeken naar een job, een website bezoekt? 
    5 betekent dat u dit heel belangrijk vindt; 1 betekent dat u dit helemaal niet belangrijk vindt. 
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1. De site bevat uitgebreide informatie over de jobaanbiedingen 5  4  3  2 1

2. Ik word op een persoonlijke manier behandeld 5  4  3  2 1

3. De informatie op de site is up-to-date, recent 5  4  3  2 1

4. Ik kan rechtstreeks via de site solliciteren voor een vacature 5  4  3  2 1

5. De site komt mooi over (kleuren, beelden, lay-out, …) 5  4  3  2 1

6. De site werkt zonder technische problemen 5  4  3  2 1

7. De site bevat uitgebreide informatie over de organisatie die een job aanbiedt 5  4  3  2 1

8. Andere: ………………………………………………………………………      

 
 
10) Hoe vaak bezoekt u volgende jobsites?  

 Enkele 
keren 

per week 

1 keer 
per week 

Enkele 
keren 
per 

maand 

1 keer 
per 

maand 

Minder dan 
1 keer  

per maand 
Nooit 

 
Ken ik 

niet 

1. Job@ 6  5  4  3  2  1  0  
2. Jobscareer 6  5  4  3  2  1  0  
3. Monster 6  5  4  3  2  1  0  
4. Stepstone 6  5  4  3  2  1  0  
5. Vacature 6  5  4  3  2  1  0  
6. VDAB 6  5  4  3  2  1  0  
7. Andere: ……………... 6  5  4  3  2  1  0  

 

11) Liet u al eens uw CV achter op een jobsite? 

  1   Ja 

  2   Neen 
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12) Hebt u al eens effectief gesolliciteerd of gereageerd op een vacature via het Internet? 

  1   Ja → ga naar vraag 13 

  2   Neen → ga naar vraag 15 

 

   INDIEN U AL EENS EFFECTIEF SOLLICITEERDE OF REAGEERDE VIA HET INTERNET: 
 
13) Op welke manier hebt u dit gedaan? (U kan meerdere antwoorden aankruisen) 

  1   Ik heb een e-mail gestuurd naar de organisatie met mijn CV 

  2   Ik heb gereageerd via de website van de organisatie 

  3   Ik heb gesolliciteerd via een jobsite 

  4   Andere: …………………………………………... 

 
 
14) Geef aan in welke mate u akkoord gaat met volgende uitspraken. 
       5 betekent dat u helemaal akkoord gaat; 1 betekent dat u helemaal niet akkoord gaat 
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1. Solliciteren via het Internet gaat sneller dan via andere kanalen 5 4  3  2  1

2. Het Internet vormt voor mij een lage drempel om te reageren  
    op vacatures 5 4  3  2  1

3. Ik vind solliciteren via het Internet onpersoonlijk  5 4  3  2  1

4. Solliciteren via het Internet bespaart mij kosten  
    (verplaatsing, postzegels, tijd, …) 5 4  3  2  1

5. Ik vind solliciteren via het Internet een omslachtige manier,  
    ik moet steeds opnieuw mijn gegevens invoeren 5 4  3  2  1

6. Ik vertrouw erop dat mijn gegevens die ik via het Internet doorstuur  
    vertrouwelijk gebruikt zullen worden  5 4  3  2  1

7. Als ik solliciteer via het Internet, dan ben ik minder zeker  
    of ik een reactie zal krijgen dan via andere kanalen 5 4  3  2  1

8. Ik vind solliciteren via het Internet objectiever dan via andere kanalen 5 4  3  2  1

 
 → ga nu naar vraag 19 (laatste pagina)
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INDIEN U NOG NOOIT EFFECTIEF SOLLICITEERDE OF REAGEERDE VIA HET INTERNET: 
 
15) Waarom maakte u nog geen gebruik van het Internet om effectief te solliciteren? 
      (U kan meerdere antwoorden aankruisen) 

1   Omdat ik niet weet hoe ik te werk moet gaan om via het Internet te solliciteren 

2   Omdat het soort job dat ik zocht niet te vinden was via het Internet 

3   Omdat ik solliciteren via het Internet niet betrouwbaar vind 

4   Omdat ik solliciteren via het Internet te onpersoonlijk vind 

5   Omdat ik minder zeker ben of ik een reactie zal krijgen als ik via het Internet solliciteer 

6   Andere: ……………………………………………………………… 

 

16) Bent u van plan om in de toekomst wel te solliciteren via het Internet? 

1   Ja 

2   Neen 

 

→ ga nu naar vraag 19 (laatste pagina) 

 
 
 
 
 
 
 

   INDIEN U NOG GEEN GEBRUIK MAAKTE VAN HET INTERNET BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN JOB: 
 
17) Waarom maakte u nog geen gebruik van het Internet bij het zoeken naar een job? 
      (U kan meerdere antwoorden aankruisen) 

      1   Omdat ik te weinig ervaring heb met het Internet 

      2   Omdat ik niet weet hoe ik te werk moet gaan om via het Internet naar een job te zoeken 

      3   Omdat ik er nog niet aan gedacht heb om op het Internet naar een job te zoeken 

      4   Omdat ik ervan overtuigd ben dat het soort job dat ik zoek niet te vinden is via het Internet 

      5   Omdat ik het gemakkelijker vind om via andere kanalen naar een job te zoeken 

      6   Andere: ………………………………………………………………….    

 

18) Bent u van plan om in de toekomst wel via het Internet te zoeken naar een job? 

      1   Ja  

      2   Neen 

 

→ ga nu naar vraag 19 (laatste pagina) 
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UW GEGEVENS  
 
Uw antwoorden en uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk gebruikt worden.  
Toch zijn er een aantal gegevens nodig om de verwerking van deze vragenlijst mogelijk te maken.  
Mag ik u daarom vragen om ook onderstaande gegevens in te vullen; uw anonimiteit blijft gegarandeerd. 
 

19) Wat is uw geboortejaar? 

     19 _ _  

 

20) Wat is uw geslacht? 

     1   Man    2   Vrouw  

 

21) Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

     1   Lager onderwijs 

     2   Beroepsonderwijs 

     3   Technisch onderwijs 

     4   Algemeen secundair onderwijs 

     5   Hoger niet-universitair onderwijs korte type 

     6   Hoger niet-universitair onderwijs lange type 

     7   Universitair onderwijs 

     8   Post-universitair onderwijs

 

22) Welke omschrijving is op u van toepassing? 

     1   Ik ben student en op zoek naar een job 

     2   Ik ben werkloos en actief op zoek naar een job 

     3   Ik ben werkend en actief op zoek naar een andere job 

     4   Ik ben werkend en niet actief op zoek naar een andere job, maar sta wel open voor nieuwe mogelijkheden 

     5   Andere: ……………………………………….. 

 

23) Naar welk type beroepsactiviteit solliciteert u?  

    1   Arbeider  

    2   Bediende 

    3   Kaderfunctie 

    4   Andere: ……………………………………….. 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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