
Inzet gedrukte en online media, mobiele 
werving, events en externe bureaus

Arbeidsmarktmonitor 2014

PALET WERVINGSMETHODEN VERBREEDT ZICH

Conclusr Research | HRM presenteert haar nieuwe onderzoek:

Onderzoeksrapporten
Arbeidsmarktmonitor 2014

• Kernmodule Werving in Nederland •
1 • Marktverkenningsmodules •

2 • Modules Naamsbekendheid & imago •
3 • Modules Benchmark & Performance •

4 • Netto 1000 online interviews •

optioneel:

additionele vragen •
additionele interviews •

In de zoektocht naar talent volstaat niet meer een globaal 

wervings-beleid voor de hele organisatie. Iedere vacature 

dient op eigen wijze ingevuld te worden. Soms is plaat-

sing van de vacature in een huis-aan-huis-blad de opti-

male methode en soms    vereist het vinden van de juiste 

kandidaat inspanningen in sociale media door persoonlijk 

contact met hen te zoeken of door hen zelfs aan zich te 

binden via een mobiele applicatie. Personeelswerving is 

een veelkleurig  palet geworden en in de komende tijd 

komen er alleen nog maar kleurschakeringen bij.

In deze studie worden de twee basis onderzoeken de 

ArbeidsmarktMonitor en Webweving van Conclusr Research 

samengevoegd tot een integrale studie die de inzet van 

alle middelen, kanalen en methoden voor personeelswerv-

ing in Nederland in kaart brengt.

De ‘Arbeidsmarktmonitor’ geeft onderbouwd inzicht in 
welke methoden beslissers binnen Nederlandse organi-
saties kiezen en gebruiken, hoeveel zij hieraan besteden 
en wat het succes van de verschillende methoden is. 
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De ‘Wervingsmonitor’ biedt antwoorden en richtlijnen voor belangrijke strategische vraagpunten op het gebied van per-

soneelswerving: 

• hoeveel besteedt het Nederlandse bedrijfsleven anno 2014 aan de verschillende methoden voor personeelswerving? 

• waar plaatst men de vacatures/verzamelt men kandidaten, (bv. gedrukte media, vacaturesites, databases, sociale 

media, mobiele applicaties, events)? 

• welke diensten van vacaturesites worden ingezet? 

• welke vacaturesites hebben een voorkeurspositie? 

• hoe benut de Nederlandse werkgever de mogelijkheden van social media en andere online media? 

• hoe staat men tegenover inzet van applicaties voor de mobiele telefoon of tablet voor werving?

• hoe hoog is het slagingspercentage om een goede werknemer te vinden via het internet? 

• maakt men gebruik van banners, bedrijfspresentaties, CV-databanken, enz.?

belangrijkste kenmerken van het onderzoek 
• kwalitatieve en kwantitatieve gegevens o.b.v. grootschalig onderzoek onder (potentiële) adverteerders

• grootschaliger aanpak kwantitatief onderzoek: 1.000 interviews (alle vestigingen) 

• segmentatie van de onderzoeksresultaten naar 10 branches en 5 werknemersklassen

• de interviews van dit onderzoek worden gehouden bij vestigingen uit alle branches

• de respondent is de functionaris die (mede) verantwoordelijk voor het personeels- en organisatiebeleid binnen de 

organisatie is 

• de stand van zaken op het gebied van sociale media, mobiele werving, en ander online recruitment

Deze studie biedt diverse onderzoeksrapportages, te weten: per wervingsmethode een module Marktverkenning, 

Naamsbekendheid & Imago en Benchmark & Performance
Daarnaast bestaat er een centrale kernmodule die de inzet van alle onderzochte wervingsmethoden in kaart brengt.

INZICHT IN DE MARKT VOOR WERVINGSMETHODEN

ONDERDELEN ONDERZOEKSRAPPORTAGE
Kernmodule Werving in Nederland •

Inzet wervingsmethoden in Nederland • 

1 • Marktverkenningmodules •
Werving via vacaturesites en overige 

online werving •
Werving via sociale media en mobiele apparaten •

Werving & Selectie in Nederland •
Uitzending in Nederland •

Detachering in Nederland •
voor Finance Professionals

IT Professionals
Engineering Professionals

2 • Modules Naamsbekendheid & imago •
Naamsbekendheid & imago vacaturesites •

Naamsbekendheid & imago vakbladen •
Naamsbekendheid & imago sociale media •

Naamsbekendheid & imago uitzendbureaus •
Naamsbekendheid & imago detacheringbureaus •

Naamsbekendheid & imago werving- en 
selectiebureaus •

3 • Modules Benchmark & performance •
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De onderzoeksresultaten worden in de diverse modules zoveel mogelijk gesegmenteerd naar onderstaande categorieën en 

subcategorieën.

SEGMENTATIE RESULTATEN *

SEGMENTATIE RESULTATEN

10 branches • 
5 werknemerscategorieën • 

14 functiecategorieën • 
5 opleidingsniveaus • 

* Deze segmentatie wordt alleen 

toegepast indien het aantal waarnemingen 

per segment betrouwbaar is.

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl

HRM | Arbeidsmarktmonitor 2014 • 3

naar branches 
industrie

bouw

handel

horeca

vervoer en opslag

financiële dienstverlening

overige zakelijke dienstverlening

gezondheidszorg en welzijn

onderwijs

overheid/non-profit

naar werknemersklassen
2-20 medewerkers

20-50 medewerkers

50-100 medewerkers

100-200 medewerkers

200 of meer medewerkers

naar functiegroep personeel
Directie / Bestuur

Administratie & Financieel

Verkoop / Sales

Marketing & Communicatie

Secretariaat / Receptie

P&O/HRM

IT

Productie & Techniek/Engineering

Logistiek

Juridisch & Legal

naar opleidingsniveau
Ongeschoold (alleen lagere school)

VMBO (lager beroeps onderwijs)

MBO/ HAVO/ VWO (middelbaar beroepsonderwijs)

HBO (hoger beroepsonderwijs)

WO (universitair)



KERNMODULE • WERVING IN NEDERLAND

Arbeidsmarktmonitor 2014

Kernmodule Werving in Nederland •
Inzet wervingsmethoden in Nederland • 

PRIJS
Kernmodule Werving in Nederland: € 3.990

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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algemeen
• # werknemers in loondienst (vast en tijdelijk)

• # oproepkrachten

• # uitzendkrachten

• # detacheerkrachten 

• # zzp-ers 

• # vakantiewerkers en overige flexrachten 

inzet wervingsmethoden
• mate van inzet afgelopen 12 maanden 

• aantal vacatures afgelopen 12 maanden 

• wijze van oriëntatie t.a.v. methoden 

• mate van inzet komende 6 maanden

In het hele onderzoek komen de volgende wervings-

methoden (middelen en kanalen) aan bod.

1. gedrukte media
 (landelijke, regionale, gratis dagbladen, tijdschrif-

 ten, vakbladen, h-a-h-bladen, jaarboeken)

2. vacaturesites
 algemeen, branche- of vakspecifiek, dagbladsite, 

 sites van werving- en selectiebureaus

3. CV databanken
4. bedrijvensites
 recruitmentsites, ‘gewone’ bedrijvensites

5. sociale media
6. mobiele apparaten
7. overige online media
 zoekmachinemarketing, videowebsites, bannering,

 interactieve games, viral marketing, e-mail-

 marketing, SEO (zoek-machineoptimalisatie)

8. externe bureaus
 bureaus o.g.v. uitzending, detachering werving-   

 en selectie, headhunting

9. UWV Werkbedrijf
10. wervingsevenementen
11. overige wervingsmethoden
 inzet eigen personeel (referral recruitment),

 allochtonen, 45+ plussers, gedeeltelijk abeidsge- 

 schikten, arbeidsmigranten uit Midden - en Oost -   

 Europese landen, open sollicitaties



MARKTVERKENNING • WERVING VIA VACATURESITES EN OVERIGE ONLINE WERVING

Arbeidsmarktmonitor 2014

1 • Marktverkenningsmodules •
Werving via vacaturesites en overige 

online werving •
Werving via sociale media en mobiele apparaten •

Werving & Selectie in Nederland •
Uitzending in Nederland •

Detachering in Nederland •
voor Finance Professionals

IT Professionals
Engineering Professionals

 

PRIJS
Module Marktverkenning: € 2.990

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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per medium 
1.  gedrukte media
2.  vacaturesites 
3.  eigen website 
4.  recrutementsites
• aantal geplaatste vacatures afgelopen 12 maanden

• aantal vacatures naar soorten functies

• opleidingsniveau vacatures

• aantal ontvangen reacties

• kwaliteit reacties

• bestedingen

overige wervingsmethoden 
• zoekmachinemarketing

• videowebsites

• bannering

• interactieve games

• viral marketing

• e-mailmarketing

• SEO (zoekmachineoptimalisatie)

• inzet eigen personeel (referral recruitment)

• open sollicitaties

• wervingsevents (beurzen, bedrijvendagen, carriere-

events)

mate van gebruik van diensten vacaturesites 
• gebruik cv-databank

• bedrijfspresentaties plaatsen

• zoektechnologie/ondersteuning inkopen

• advertorial in nieuwsbrief

• banner plaatsen

• doorplaatsing naar gedrukte media

• koppeling met sociale media

verwachtingen komende 12 maanden 
• aantal vacatures

• inzet media

online recruitment 
• beleid m.b.t. online recruitment

• gepercipieerde voordelen/nadelen

• inzet talentpools: wel/niet, binnen welk medium

• grootte professionele netwerk, per medium

• lengte investeringsperiode voor plaatsing van 

 vacatures

• belang online recruitment voor de komende twee jaar

Nieuw in de meting is dat naast de online wervingsvormen uitgebreid aandacht wordt besteed aan gedrukte media. O.a. 

de volgende vraagpunten worden aan de orde gesteld:



MARKTVERKENNING • WERVING VIA SOCIALE MEDIA EN MOBIELE APPLICATIES

Arbeidsmarktmonitor 2014

1 • Marktverkenningsmodules •
Werving via vacaturesites en overige 

online werving •
Werving via sociale media en mobiele 

apparaten •
Werving & Selectie in Nederland •

Uitzending in Nederland •
Detachering in Nederland •
voor Finance Professionals

IT Professionals
Engineering Professionals

 

PRIJS
Module Marktverkenning: € 2.990

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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algemeen
• bekendheid met sociale media

• aantal geplaatste vacatures afgelopen 

 12 maanden

• aantal vacatures naar soorten functies

• opleidingsniveau vacatures

• grootte professionele netwerk

• aantal ontvangen reacties

• kwaliteit reacties

• bestedingen

• lengte investeringsperiode voor plaatsing 

 vacatures

• wijze van oriënteren o.g.v. sociale media

mobiele werving 
• mate waarin ingezet afgelopen 12 maanden

• aantal vacatures

• welke toepassing (applicatie voor smartphone, tablet 

en/of mobiele site, anders)

• voor- en nadelen

• beleid m.b.t. online referral recruitment

• lengte investeringsperiode voor plaatsing vacatures

• bestedingen

Verwachtingen t.a.v. werving via sociale media in de 
komende 12 maanden
• belang mobiele werving komende 24 maanden

• Sociale media

• mate waarin ingezet komende 12 maanden

• verwacht aantal vacatures

• inzet media

In de meting van 2014 worden onder andere de volgende vraagpunten worden aan de orde gesteld:



MARKTVERKENNING • WERVING EN SELECTIE IN NEDERLAND

Arbeidsmarktmonitor 2014

1 • Marktverkenningsmodules •
Werving via vacaturesites en overige 

online werving •
Werving via sociale media en mobiele apparaten •

Werving & Selectie in Nederland •
Uitzending in Nederland •

Detachering in Nederland •
voor Finance Professionals

IT Professionals
Engineering Professionals

 

PRIJS
Module Marktverkenning: € 2.990

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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inzet werving- en selectiebureaus
• gebruik werving- en selectiebureau(s) in afgelopen 

 12 maanden

• gebruik executive search bureau / headhunters in 

afgelopen 12 maanden

• aantal personen dat via werving- en selectiebureau in 

dienst is getreden (plaatsingen)

• functieniveaus waarvoor werving- selectiebureaus 

zijn ingeschakeld

• opleidingsniveau personeel

• ingeschakelde werving- en selectiebureau(s)

• selectiecriteria bij inschakeling werving- en 

selectiebureau(s)

• honoreringsniveau waarvoor men een werving         

selectiebureau inschakelt

• acceptabele doorlooptijd wervingsproces in weken

• bestedingen aan ingeschakelde werving- en 

selectiebureau(s) in afgelopen 12 maanden

• wijze waarop fee betaald is

• acceptabele hoogte van de fee

succes en evaluatie
• mate waarin personeel is aangenomen n.a.v. vacature 

via een werving- en selectiebureau

• mate waarin het resultaat van het werving- en 

 selectiebureau structureel wordt gemeten

• wijze van meten

• gebruik informatiebronnen bij oriëntatie werving- en 

selectiebureau(s)

• verwacht gebruik werving- en selectiebureau(s) 

 komende 12 maanden

De volgende vraagpunten zullen onder andere aan de orde komen:

DE INSCHAKELING VAN EXTERNE BUREAUS IN KAART GEBRACHT

Op basis van een grootschalig onderzoek onder 1.000 HR-managers en directeuren worden zowel kwantitatieve als kwali-

tatieve gegevens omtrent de inschakeling van diverse externe bureaus, te weten werving- en selectiebureaus, uitzendbu-

reaus en detacheringsbureaus verzameld. 



MARKTVERKENNING • UITZENDING IN NEDERLAND

Arbeidsmarktmonitor 2014

1 • Marktverkenningsmodules •
Werving via vacaturesites en overige 

online werving •
Werving via sociale media en mobiele apparaten •

Werving & Selectie in Nederland •
Uitzending in Nederland •
Detachering in Nederland •
voor Finance Professionals

IT Professionals
Engineering Professionals

 

PRIJS
Module Marktverkenning: € 2.990

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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inzet uitzendbureaus
• gebruik uitzendkrachten afgelopen 12 maanden

• aantal ingeschakelde uitzendkrachten in afgelopen 12 

maanden

• gebruik verschillende diensten van uitzendbureaus

• gemiddelde uitzendduur

• functieniveau uitzendkrachten

• opleidingsniveau uitzendkrachten

• ingeschakelde uitzendbureau(s)

• selectiecriteria bij inschakeling uitzendbureau(s)

• aantal uitzendkrachten dat na uitzendperiode in 

vaste dienst is getreden

• bereidheid plaatsing moeilijke doelgroepen

succes detachering en evaluatie
• mate waarin uitzendkrachten geplaatst zijn voor alle 

gewenste functies

• mate waarin het resultaat van het uitzendbureau 

structureel wordt gemeten

• wijze van meten

• bestedingen aan ingeschakelde uitzendbureaus in 

afgelopen 12 maanden

• gebruik informatiebronnen bij oriëntatie uitzendbu-

reaus

• bekendheid en belang keurmerk SNA voor uitzendbu-

reaus

• verwacht gebruik uitzendkrachten komende 12 

maanden 

De volgende vraagpunten zullen onder andere aan de orde komen:



MARKTVERKENNING • DETACHERING FINANCE PROFESSIONALS IN NEDERLAND

Arbeidsmarktmonitor 2014

1 • Marktverkenningsmodules •
Werving via vacaturesites en overige 

online werving •
Werving via sociale media en mobiele apparaten •

Werving & Selectie in Nederland •
Uitzending in Nederland •

Detachering in Nederland •
voor Finance Professionals

IT Professionals
Engineering Professionals 

PRIJS
Module Marktverkenning: € 2.990

voor Finance Professionals
IT Professionals

Engineering Professionals

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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inzet detacheringbureaus
• aantal ingeschakelde detacheringkrachten afgelopen 

12 maanden

• gemiddelde detacheringtermijn

• functieniveaus bij inschakeling detacheringkrachten

• opleidingsniveau detacheringpersoneel

• gebruik ZZP’ers

• ingeschakelde detacheringbureau(s)

• selectiecriteria bij inschakeling detacheringbureau(s)

• aantal detacheringkrachten dat in afgelopen 12 

maanden in vaste dienst is genomen

• opleidingsniveau personeel dat na detacheringperiode 

in dienst is getreden

succes detachering en evaluatie
• mate waarin detacheringkrachten geplaatst zijn voor 

alle gewenste functies

• mate waarin het resultaat van het detacheringbureau 

structureel wordt gemeten

• wijze van meten

• bestedingen aan ingeschakelde detacheringbureau(s) 

in afgelopen 12 maanden

• verwacht gebruik detacheringpersoneel komende 

 12 maanden

• gebruik informatiebronnen bij oriëntatie detachering-

bureaus

De volgende vraagpunten zullen onder andere aan de orde komen:



MARKTVERKENNING • DETACHERING IT PROFESSIONALS IN NEDERLAND

Arbeidsmarktmonitor 2014

1 • Marktverkenningsmodules •
Werving via vacaturesites en overige 

online werving •
Werving via sociale media en mobiele apparaten •

Werving & Selectie in Nederland •
Uitzending in Nederland •

Detachering in Nederland •
voor Finance Professionals

IT Professionals
Engineering Professionals 

PRIJS
Module Marktverkenning: € 2.990

voor Finance Professionals
IT Professionals

Engineering Professionals

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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inzet detacheringbureaus
• aantal ingeschakelde detacheringkrachten afgelopen 

12 maanden

• gemiddelde detacheringtermijn

• functieniveaus bij inschakeling detacheringkrachten

• opleidingsniveau detacheringpersoneel

• gebruik ZZP’ers

• ingeschakelde detacheringbureau(s)

• selectiecriteria bij inschakeling detacheringbureau(s)

• aantal detacheringkrachten dat in afgelopen 12 

maanden in vaste dienst is genomen

• opleidingsniveau personeel dat na detacheringperiode 

in dienst is getreden

succes detachering en evaluatie
• mate waarin detacheringkrachten geplaatst zijn voor 

alle gewenste functies

• mate waarin het resultaat van het detacheringbureau 

structureel wordt gemeten

• wijze van meten

• bestedingen aan ingeschakelde detacheringbureau(s) 

in afgelopen 12 maanden

• verwacht gebruik detacheringpersoneel komende 

 12 maanden

• gebruik informatiebronnen bij oriëntatie detachering-

bureaus

De volgende vraagpunten zullen onder andere aan de orde komen:



MARKTVERKENNING • DETACHERING ENGINEERING PROFESSIONALS IN NEDERLAND

Arbeidsmarktmonitor 2014

1 • Marktverkenningsmodules •
Werving via vacaturesites en overige 

online werving •
Werving via sociale media en mobiele apparaten •

Werving & Selectie in Nederland •
Uitzending in Nederland •

Detachering in Nederland •
voor Finance Professionals

IT Professionals
Engineering Professionals 

PRIJS
Module Marktverkenning: € 2.990

voor Finance Professionals
IT Professionals

Engineering Professionals

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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inzet detacheringbureaus
• aantal ingeschakelde detacheringkrachten afgelopen 

12 maanden

• gemiddelde detacheringtermijn

• functieniveaus bij inschakeling detacheringkrachten

• opleidingsniveau detacheringpersoneel

• gebruik ZZP’ers

• ingeschakelde detacheringbureau(s)

• selectiecriteria bij inschakeling detacheringbureau(s)

• aantal detacheringkrachten dat in afgelopen 12 

maanden in vaste dienst is genomen

• opleidingsniveau personeel dat na detacheringperiode 

in dienst is getreden

succes detachering en evaluatie
• mate waarin detacheringkrachten geplaatst zijn voor 

alle gewenste functies

• mate waarin het resultaat van het detacheringbureau 

structureel wordt gemeten

• wijze van meten

• bestedingen aan ingeschakelde detacheringbureau(s) 

in afgelopen 12 maanden

• verwacht gebruik detacheringpersoneel komende 

 12 maanden

• gebruik informatiebronnen bij oriëntatie detachering-

bureaus

De volgende vraagpunten zullen onder andere aan de orde komen:



MODULE • Naamsbekendheid EN IMAGO VACATURESITES

Arbeidsmarktmonitor 2014

2 • Modules Naamsbekendheid & imago •
Naamsbekendheid & imago vacaturesites •

Naamsbekendheid & imago vakbladen •
Naamsbekendheid & imago sociale media •

Naamsbekendheid & imago uitzendbureaus •
Naamsbekendheid & imago detacheringbureaus •

voor Finance Professionals
IT Professionals

Engineering Professionals
Naamsbekendheid & imago werving- en selectie-

bureaus •
 

PRIJS
Module Naamsbekendheid & imago: € 3.500

Voor max. 3 eigen merknamen + in totaal 
5 andere concurrenten meer merknamen 

en/of concurrenten = per naam € 490

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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bekendheid met vacaturesites 
• top-of-mind

• spontaan

• geholpen

• voorkeur gebruik = preferente site 

Naamsbekendheid en positionering 

• spontane associaties 

• aspect meest van toepassing 

• aspect minst van toepassing 

imago
(voorbeeldschema’s, zie op pagina 13)
• gemiddelde score per imagoaspect 

• gemiddelde score per vacaturesite 

• gemiddelde score per aspect per vacaturesite 

op basis van imagoaspecten 
(beoordeling o.b.v. rapportcijfer) 
• overzichtelijk 

• gemakkelijk/vriendelijk in gebruik 

• biedt extra diensten (zoals CV-databank en respons-

meting) 

• website is bekend bij doelgroep 

• de vacature kan aantrekkelijk worden gepresenteerd 

• het vacatureaanbod is actueel 

• het vacatureaanbod is omvangrijk 

• het vacatureaanbod is divers 

• zoekfunctie: selectie kandidaten is nauwkeurig 

• informatie over kenmerken van de kandidaten is 

kwalitatief goed 

• betrouwbaar 

• sollicitanten hebben de vereiste kwaliteit 

• goede verhouding prijs/kwaliteit 

• innovatief 

• professioneel 

• aantrekkelijke vormgeving/kleurstelling 

• duurzaam ondernemend



MODULE • NAAMSBEKENDHEID EN IMAGO OVERIGE WERVINGSMETHODEN

Arbeidsmarktmonitor 2014

2 • Modules Naamsbekendheid & imago •
Naamsbekendheid & imago vacaturesites •
Naamsbekendheid & imago vakbladen •

Naamsbekendheid & imago sociale media •
Naamsbekendheid & imago uitzendbureaus •

Naamsbekendheid & imago detacheringbureaus •
voor Finance Professionals

IT Professionals
Engineering Professionals

Naamsbekendheid & imago werving- en selectie-
bureaus •

PRIJS
Module Naamsbekendheid & imago: € 3.500

Voor max. 3 eigen merknamen + in totaal 
5 andere concurrenten meer merknamen 

en/of concurrenten = per naam € 490

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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bekendheid met blad/medium/bureau
• top-of-mind

• spontaan

• geholpen

• voorkeur gebruik = preferent blad/medium/event

Naamsbekendheid en positionering 
• spontane associaties

• aspect meest van toepassing

• aspect minst van toepassing

imago 
(voorbeeldschema’s, zie op pagina 13) 
• gemiddelde score per imagoaspect

• gemiddelde score per blad/medium/event 

• gemiddelde score per aspect per blad/medium/event

op basis van imagoaspecten 
(beoordeling o.b.v. rapportcijfer), 
bijvoorbeeld 
• overzichtelijk

• blad/medium/event is bekend bij doelgroep

• de vacature kan aantrekkelijk worden gepresenteerd

• het vacatureaanbod is actueel

• het vacatureaanbod is omvangrijk

• het vacatureaanbod is divers

• betrouwbaar

• sollicitanten hebben de vereiste kwaliteit

• goede verhouding prijs/kwaliteit

• innovatief

• professioneel

• aantrekkelijke vormgeving/kleurstelling

• duurzaam ondernemend

In deze module wordt naamsbekendheid en imago gemeten van overige wervingsmethoden, te weten: vakbladen, sociale 
media en wervingevents.



MODULE • NAAMSBEKENDHEID EN IMAGO INGESCHAKELDE EXTERNE BUREAUS

(WERVING EN SELECTIE, UITZENDING, DETACHERING)Arbeidsmarktmonitor 2014

2 • Modules Naamsbekendheid & imago •
Naamsbekendheid & imago vacaturesites •

Naamsbekendheid & imago vakbladen •
Naamsbekendheid & imago sociale media •

Naamsbekendheid & imago uitzendbureaus •
Naamsbekendheid & imago detacheringbureaus •

voor Finance Professionals
IT Professionals

Engineering Professionals
Naamsbekendheid & imago werving- en selectie-

bureaus •
 

PRIJS
Module Naamsbekendheid & imago: € 3.500

Voor max. 3 eigen merknamen + in totaal 
5 andere concurrenten meer merknamen 

en/of concurrenten = per naam € 490

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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bekendheid met bureau
• top-of-mind

• spontaan

• geholpen

• voorkeur gebruik = preferent bureau

Naamsbekendheid en positionering 
• spontane associaties

• aspect meest van toepassing

• aspect minst van toepassing

imago 
(voorbeeldschema’s, zie op pagina 13) 
• gemiddelde score per imagoaspect

• gemiddelde score per bureau

• gemiddelde score per aspect per bureau

op basis van imagoaspecten 
(beoordeling o.b.v. rapportcijfer), 
bijvoorbeeld 
• betrouwbaarheid

• kwaliteit van kandidaten

• prijs-/kwaliteitverhouding

• toonaangevend

• klantgericht

• innovatief

• levert maatwerk

• omvang kandidatenbestand

• specialistisch

• deskundig

• professioneel

• snelheid aanleveren personeel

• duurzaam ondernemend

In deze module wordt naamsbekendheid en imago gemeten van externe bureaus te weten: uitzendbureaus, 

detacheringbureaus en werving- en selectiebureaus. 

Deze module is alleen te bestellen in combinatie met de marktverkenningsmodules Uitzending, Detachering of Werving 
en selectie in Nederland.



MODULE • BENCHMARK PERFORMANCE VACATURESITES

Arbeidsmarktmonitor 2014

3 • Modules Benchmark & performance •
Benchmark & performance vacaturesites •

Benchmark & performance uitzendbureaus •
Benchmark & performance detacheringbureaus •

voor Finance Professionals
IT Professionals

Engineering Professionals
Benchmark & performance werving- en 

selectiebureaus •
 

PRIJS
Module Benchmark & performance: € 3.490

Voor max. 3 eigen merknamen + 
in totaal 5 andere vacaturesites 

meer merknamen = per naam € 490

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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tevredenheid (voorbeeld)

tevredenheid naar deelaspecten
• kwaliteit respons/sollicitaties

• prijs/kwaliteitverhouding

• administratieve afhandeling

• overzichtelijkheid

• gebruiksgemak

• het aanbod van extra diensten (zoals CV-databank en 

responsmeting)

• de bekendheid van de website bij doelgroep

• mogelijkheid om de vacature aantrekkelijk te kunnen 

presenteren

• betrouwbaarheid

tevredenheid per dienst (indien gebruikt) 
• gebruik cv-databank

• bedrijfspresentaties plaatsen

• advertorial in nieuwsbrief

• zoektechnologie/ondersteuning inkopen

• banner plaatsen

• doorplaatsing naar gedrukte medi

• koppeling aan sociale media

• invloed van de aspecten op de algehele tevredenheid

• meest effectieve verbeterpunten om de tevredenheid 

te verhogen

klantverklaring beoordelingcijfers lager dan 6 en hoger 
dan 8 

• waarom wel/niet tevreden (algemeen of over een 

bepaald aspect)?



Arbeidsmarktmonitor 2014

3 • Modules Benchmark & performance •
Benchmark & performance vacaturesites •

 
optioneel

additionele vragen •
additionele interviews •

PRIJS
Module Benchmark & performance: € 3.490

Voor max. 3 eigen merknamen + 
in totaal 5 andere vacaturesites 

meer merknamen = per naam € 490

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl
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belang van de volgende aspecten 
• omvang van het aanbod vacatures

• diversiteit van het aanbod vacatures

• actualiteit van het aanbod vacatures

• gebruiksgemak

• aantrekkelijkheid van de vormgeving/kleurstelling

• aantal bezoekers 

• nauwkeurigheid waarmee geselecteerd kan worden

• de bekendheid van de website bij de doelgroep

• mate waarin de website zich gespecialiseerd heeft

• kosten per vacature                                                          

verbeterpunten per vacaturesite 
• waargenomen verbeterpunten door klant 

• verbeterpunten vacaturesites

mate van aanbeveling Net Promoter Score (NPS) van de 
vacaturesite bij collega-bedrijven
• per vacaturesite



MEER INFORMATIE
Conclusr Research | HRM

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis.vassiliadis@conclusr.nl

MAATWERKMOGELIJKHEDEN

Voor al uw onderzoeksvragen waarvoor onze multiclient studies niet direct een sluitend antwoord bieden, leveren 
wij maatwerkonderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klanttevredenheidsonderzoek, naamsbekendheidonder-
zoek, marktverkenningen, campagnetests, etc.

Wat betreft de gehanteerde onderzoeksmethodiek biedt Conclusr Research ondermeer de mogelijkheid tot telefonisch, 

schriftelijk en online onderzoek, face-to-face interviews en groepsdiscussies. Ook voor internationaal onderzoek kunt u 

bij Conclusr Research terecht.

Uw informatiebehoefte staat centraal bij het bepalen van de onderzoeksopzet en -methodiek. In een persoonlijk gesprek 

vertellen wij u graag wat Conclusr Research voor u kan betekenen. Wij maken dan op basis van een uitgebreide briefing, 

kosteloos en geheel vrijblijvend, een uitgebreid onderzoeksvoorstel.
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onderzoeksrapport

Arbeidsmarktmonitor 2014

MEER INFORMATIE EN BESTELLEN

Wij vertrouwen erop u een goede indruk te 

hebben gegeven van dit onderzoek.

Wilt u het rapport direct na verschijning in uw 

bezit krijgen, retourneer dan het ingevulde 

bestelformulier. Natuurlijk kunt u ook eerst 

contact met ons opnemen voor meer informatie 

over dit of andere van onze onderzoeken.

Conclusr Research | HRM

c : de heer Th. Vassiliadis

e : thanassis.vassiliadis@conclusr.nl

t : +31629595029

Conclusr Research

Lage Mosten 3  Postbus 38

4822 NJ Breda 4840 AA Prinsenbeek

PLANNING EN PRIJZEN*

planning

•  voorbereiden onderzoek: februari / maart

•  meeloopvragen en afstemmen benchmarkmodule 

   mogelijk tot en met: begin maart

•  interviews: april

•  rapport beschikbaar: begin juni 2014

prijs*

1 • Marktverkenningsmodules

• Kernmodule Werving in Nederland € 3.990

• Werving via sociale media en 

 mobile apparaten   € 2.990

• Werving en selectie in Nederland € 2.990

• Uitzending in Nederland  € 2.990

• Detachering finance professionals 

 in nederland       € 2.990

• Detachering it professionals 

 in nederland          € 2.990

•  Detachering engineering 

 professionals in nederland  € 2.990

2 • Modules Naamsbekendheid & imago

• Naamsbekendheid & imago vacaturesites  

     € 3.500

• Naamsbekendheid & imago vakbladen  

     € 3.500

• Naamsbekendheid & imago sociale media  

     € 3.500

• Naamsbekendheid & imago werving-                  

en selectiebureaus   € 3.500

• Naamsbekendheid & imago uitzendbureaus  

     € 3.500

• Naamsbekendheid & imago detacheringbureaus

     € 3.500

• toevoeging merknaam/concurrenten, per 
 naam, per module**  € 490



onderzoeksrapport
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3 • Modules Benchmark & performance

• Benchmark performance vacaturesites   

    € 3.490

• tabellenboek in Excel naar branches en 

werknemersklassen  € 400

• additionele vragen  offerte

• additionele interviews offerte

* bedragen zijn exclusief btw 

**  prijs voor maximaal 3 eigen + 5 andere

 merknamen

ONDERZOEK OP MAAT?

De ‘Arbeidsmarktmonitor 2014’ is één van de vele 

multiclient-onderzoeken van Conclusr Research. Wij 

verzorgen ook marktonderzoeken geheel op maat: 

onze singlecliënt-onderzoeken. Waarover u wilt, 

wederkerend (monitorend) of eenmalig.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden voor u? 

Wij informeren u graag.



Kernmodule Werving in Nederland € 3.990

Werving via vacaturesites en overige online werving € 2.990

Werving via sociale media en mobile apparaten € 2.990

Werving en selectie in Nederland € 2.990

Uitzending in Nederland € 2.990

2140x1
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Naamsbekendheid & imago vacaturesites € 3.500

Naamsbekendheid & imago vakbladen € 3.500

Naamsbekendheid & imago sociale media € 3.500

Naamsbekendheid & imago werving- en selectiebureaus € 3.500

Naamsbekendheid & imago uitzendbureaus € 3.500

Naambekendheid en imago Detacheringbureaus   € 3.500

Benchmark performance vacaturesites € 3.490

Detachering finance professionals in nederland € 2.990

Detachering it professionals in nederland € 2.990

Detachering engineering professionals in nederland € 2.990

toevoeging merk/concurrent, per naam/per module **  € 490

additionele vragen offerte

additionele interviews offerte

* prijzen zijn exclusief btw en 7,95 verzendkosten, 
factuur volgt bij opdrachtbevestiging, betaling binnen 14 dagen

**  prijs voor maximaal 3 eigen + 5 andere merknamen


