
  

 

 

Tilburg University

Creatief solliciteren

Koolen, Ruud; Van Wilgenburg, F.

Published in:
Tekstblad

Publication date:
2018

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Koolen, R., & Van Wilgenburg, F. (2018). Creatief solliciteren: Hoe de lay-out van je CV moet passen bij de
aangeboden functie. Tekstblad, 24(05/06), 20-23.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/02124325-1b61-46dc-8acf-107c12fe3925


te
k

stb
la

d
 0

5/0
6

 – 2
0

1
8

2120

> de beschouwing
 d

e b
es

ch
o

u
w

in
g

O
peens heb je het: je wilt wisse-
len van baan. Je bent klaar met 
die vervelende manager, met 
de werkdruk, of je wilt jezelf 

simpelweg ontplooien in een nieuwe om-
geving. De hoogste tijd dus om je cv eens 
af te stoffen. Natuurlijk staat de inhoud 
voorop: die moet passen bij de nieuwe 
functie die je op het oog hebt. Maar met 
inhoud alleen kom je er niet. Uit een ex-
ploratief onderzoek van het Amerikaanse 
recruitmentbedrijf The Ladders blijkt 
bijvoorbeeld dat HR-medewerkers soms al 
na slechts zes seconden beslissen of een 
sollicitant past bij de aangeboden functie, 
of niet. De sollicitant die zich niet onder-
scheidt, belandt dus al gauw in de prullen-
bak, zelfs in tijden waarin de economie 
hoogtij viert.
Een goed cv volstaat dus niet altijd; er is 
vaak meer nodig om boven het maaiveld 

informatie te accentueren. In het middel-
ste cv is al wat meer aandacht besteed aan 
de lay-out: hier ziet u bijvoorbeeld twee 
kolommen in plaats van één, en door te 
variëren met kleuren worden zowel de 
kolommen als de kopjes duidelijk voor het 
voetlicht gebracht. Verder valt op te mer-
ken dat de foto van de sollicitant nu rond is 
in plaats van vierkant, wat zorgt voor een 
wat speelsere uitstraling. Het cv uiterst 
rechts gaat hierin nog een stapje verder, 
door gebruik te maken van zogenoemde 
information graphics, ook wel info-
graphics genoemd. Zo worden de informa-
tie over werkervaring en opleiding allebei 
gepresenteerd als tijdlijn; de vaardigheden 
zijn af te lezen uit een staafdiagram; en de 
interesses zijn te zien in een bellen-
diagram met cirkels in diverse kleurtin-
ten. Dit alles geeft dit cv de meest creatieve 
uitstraling van de drie. 

Loont het om de lay-out van je cv aan te passen aan de aard van de functie waarop je 

solliciteert? Een onderzoek wijst erop dat dit inderdaad zo is. Ruud Koolen en Florence van 

Wilgenburg publiceren hun bevindingen. De uitkomsten zijn van belang voor iedereen die zich 

op de arbeidsmarkt begeeft. Het artikel is een weergave van het afstudeeronderzoek van 

Florence van Wilgenburg, en van een lezing die de auteurs hielden op het Etmaal van de 

Communicatiewetenschap in Gent, eerder dit jaar.

uit te steken. Op sollicitatieblogs wordt 
regelmatig gerefereerd aan de mogelijkhe-
den van visuele vormgeving: een creatief 
vormgegeven cv zou kansen bieden voor 
de sollicitant om zichzelf te onderschei-
den. Omdat wetenschappelijke onderbou-
wing hiervoor grotendeels ontbrak, heb-
ben wij een onderzoek uitgevoerd onder 
143 recruiters. We kwamen tot de conclu-
sie dat een creatief vormgegeven cv inder-
daad loont, mits de lay-out aansluit bij de 
aangeboden functie. 

Visuele vormgeving van cv’s
Onderstaand zijn drie varianten afgebeeld 
van hetzelfde cv: drie keer is een verschil-
lende lay-out toegepast om dezelfde infor-
matie te visualiseren. Links ziet u het klas-
sieke cv: het bestaat uit één kolom, met 
tekst in zwart-wit. Kopjes en dikgedrukte 
termen worden gebruikt om bepaalde 
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Figuur 1. Drie varianten van hetzelfde cv
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Aangezien de informatie die de sollicitant 
geeft over zichzelf in de drie cv’s uit 
 Figuur 1 exact hetzelfde is, rijst de vraag 
wat hij kan bereiken met visuele vormge-
ving. Zou zijn cv sneller worden opgepikt 
wanneer het is vormgegeven in een crea-
tieve lay-out? Of zien recruiters toch liever 
een cv met een traditionelere lay-out, dat 
weliswaar ietwat saai is, maar ook duidelijk 
en vertrouwd? Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden, is het zinvol om eens te 
kijken naar de rol van beeld in informatie-
verwerking. 

Informatieverwerking via twee kanalen
Een basisaanname van veel onderzoek 
naar informatieverwerking is dat het aan-
bieden van een combinatie van tekstuele 
en visuele informatie positieve effecten 
kan hebben voor de ontvanger. Dit heeft te 
maken met de beperkte capaciteit van ons 
werkgeheugen: het is onmogelijk om (te) 
grote hoeveelheden informatie ineens te 
verwerken. Tot op zekere hoogte kan deze 
beperking worden ondervangen door in-
formatie aan te bieden in verschillende 
modaliteiten, zoals tekst en beeld. Een 
prominente theorie in dit kader is de Dual 
Coding Theory, die geïntroduceerd werd 
door Allan Paivio in 1971. Deze theorie 
maakt inderdaad een onderscheid tussen 
twee kanalen voor informatieverwerking: 
het verbale kanaal, voor de verwerking van 
geschreven of gesproken tekst; en het visu-
ele kanaal, voor de verwerking van beeld. 
Een belangrijke voorspelling van Paivio is 
dat het werkgeheugen van ontvangers 
wordt vergroot wanneer informatieverwer-
king plaatsvindt via zowel het verbale als 
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Oordeel na zes seconden
Wanneer deelnemende recruiters een 
vacaturetekst hadden gelezen, kregen zij 
het cv van de sollicitant eerst voor zes se-
conden te zien, indachtig het eerderge-
noemde onderzoek van The Ladders. Na 
die zes seconden werd gevraagd naar een 
eerste oordeel over geschiktheid: past deze 
persoon bij de functie, of niet? De resulta-
ten voor deze vraag lieten geen effect zien: 
de sollicitant werd altijd even geschikt 
bevonden, ongeacht de lay-out van het cv 
of de aard van de aangeboden functie. Een 
verklaring die hier voor de hand ligt, is dat 
recruiters de zes seconden simpelweg te 
kort vonden om een oordeel te kunnen 
vellen. 

Zou je deze sollicitant aannemen? 
Wanneer de recruiters de eerste vraag over 
geschiktheid hadden beantwoord, kregen 
ze het cv nog eens te zien, maar nu zo lang 
als ze wilden. Hierna werden aanvullende 
vragen gesteld: 

•  Hoe aantrekkelijk vind je de sollicitant 
voor de aangeboden functie? 

•  Hoe aantrekkelijk vind je de lay-out van 
het cv voor de aangeboden functie?

•  Zou je deze sollicitant aannemen voor 
de aangeboden functie?

Voor alle drie de vragen vonden we interes-
sante effecten, die veel gelijkenissen ver-

van het cv kunnen dienen als argument 
vóór of tegen de geschiktheid van een solli-
citant, afhankelijk van de sector waarin 
wordt gesolliciteerd. We voerden een 
 online experiment uit om deze verwach-
ting nader te onderzoeken. 

Recruiters aan het woord
In ons onderzoek creëerden we eerst de 
drie cv’s uit Figuur 1, die zoals gezegd niet 
verschilden op basis van inhoud, maar wel 
op basis van lay-out: klassiek, tussenvorm, 
en infographic. Deze cv’s werden voorge-
legd aan een groep van 143 recruiters, die 
zorgvuldig werden geselecteerd; de be-
langrijkste voorwaarde om deel te mogen 
nemen was dat ze voor hun werk ten min-
ste tien cv’s per jaar beoordeelden. Om te 
voorkomen dat de recruiters doorhadden 
waar het onderzoek over ging, kregen ze 
slechts één variant van het cv te zien. 
Tijdens het onderzoek werden de recrui-
ters gevraagd om de cv’s te beoordelen in 
het licht van een vacaturetekst die ze te 
lezen kregen voordat het cv in beeld kwam. 
Er werden twee vacatureteksten gebruikt, 
afkomstig van www.nationalevacature-
bank.nl. De eerste was voor de functie van 
marketingmedewerker, waarin gevraagd 
werd naar competenties in social media 
marketing, het ontwerp van advertenties, 
en creatief denken. In de tweede tekst 
werd gezocht naar een accountant voor het 
uitvoeren van administratieve en financië-
le taken. We verwachtten dat de eerste 
functie ‘creatiever’ zou worden gevonden 
dan de tweede, en dat recruiters een cv 
met een creatievere vormgeving daar dus 
ook beter bij zouden vinden passen. 

het visuele kanaal. Hierin schuilt dus het 
voordeel van het toevoegen van visuele 
elementen: die zorgen voor meer werkge-
heugen, en daarmee tot gemakkelijkere en 
betere verwerking. Dat laatste is vervol-
gens van belang wanneer de ontvanger 
een oordeel moet vellen op basis van de 
informatie, zoals bij het beoordelen van de 
geschiktheid van een sollicitant voor een 
aangeboden functie. Door de dubbele en 
diepere opslag in het geheugen is de infor-
matie die nodig is voor dit oordeel immers 
gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar. 
Dit kan het oordeel over de aantrekkelijk-
heid van het cv, en uiteindelijk zelfs de 
sollicitant, positief beïnvloeden. 

Visuele vormgeving als argument
Tot op heden is er nauwelijks onderzoek 
gedaan dat heeft getoetst hoe de lay-out 
van een cv bijdraagt aan de aantrekkelijk-
heid van cv en sollicitant. Een uitzonde-
ring is afkomstig van enkele onderzoekers 
uit Scandinavië, die vonden dat recruiters 
een cv met een traditionele lay-out als min-
der aantrekkelijk beschouwen dan een cv 
met een meer creatieve lay-out (Arnulf, 
Tegner, & Larsen, 2010). Deze studie bood 
in onze ogen echter ruimte voor vervolg-
onderzoek. Zo besteedden Arnulf en colle-
ga’s geen aandacht aan de aard en de in-
houd van de aangeboden functie, terwijl 
dit wel een factor van betekenis zou kun-
nen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een vaca-
turetekst voor een functie in de creatieve 
sector: zou een creatief vormgegeven cv 
daar niet veel belangrijker kunnen zijn 
dan voor een administratieve kantoor-
baan? Als dat zo is, dan zou de vormgeving 

toonden. Steeds was er een sterk verband 
tussen de lay-out van het cv en de aard van 
de functie, waarbij een creatievere vormge-
ving beter paste bij een creatievere functie. 
Als we bijvoorbeeld kijken naar de resulta-
ten voor de eerste vraag, over de aantrekke-
lijkheid van de sollicitant voor de aangebo-
den functie, dan zien we dat iemand met 
een infographic cv het meest aantrekkelijk 
was voor de functie van (creatieve) marke-
tingmedewerker, maar het minst aantrek-
kelijk als (minder creatieve) accountant. 
Ook het omgekeerde was waar: iemand 
met een klassiek cv was het meest aantrek-
kelijk als accountant, maar het minst aan-
trekkelijk als marketingmedewerker. Ie-
mand met het middelste cv uit Figuur 1, de 
tussenvorm, scoorde precies daartussen-
in: voor hem maakte het niets uit op welke 
functie hij solliciteerde, want hij werd voor 
beide functies even aantrekkelijk bevon-
den. 
Voor de tweede en derde vraag zagen we 
vergelijkbare patronen, vooral als we kij-
ken naar het oordeel na het zien van het 
klassieke cv en de tussenvariant. Steeds 
was het klassieke cv (veel) geschikter voor 
de minder creatieve functie dan voor de 
creatieve functie, zowel als we kijken naar 
de scores op de aantrekkelijkheid van het 
cv zelf, als naar de mate waarin recruiters 
aanbevelen om de sollicitant in dienst te 
nemen. Ook werd de tussenvariant weder-
om even geschikt bevonden voor beide 

functies, met vrijwel identieke scores op 
allebei de vragen. Dat laatste gold overi-
gens ook voor de scores van het info-
graphic cv, dat hier dus iets minder impact 
had dan bij de eerste vraag over de aantrek-
kelijkheid van de sollicitant. Alle bovenge-
noemde verschillen zijn statistisch onder-
bouwd. 

Ik ga solliciteren: hoe moet ik mijn cv 
vormgeven? 
Wat kunnen we hieruit concluderen? Al-
lereerst een geruststellende gedachte: de 
inhoud van je cv is en blijft belangrijk, 
want recruiters laten zich niet dwingen tot 
een vluchtig oordeel op basis van lay-out 
alleen. Belangrijk is verder dat sollicitan-
ten zich inderdaad kunnen onderscheiden 
met de vormgeving van hun cv, zowel in 
positieve als negatieve zin. Een klassiek cv 
gebruiken kan, maar alleen wanneer je 
solliciteert op een baan met een wat min-
der creatief functieprofiel. Losgaan met 
infographics kan eveneens, maar ook dit 
werkt alleen wanneer het past bij de aange-
boden functie. In allebei deze gevallen 
wordt de lay-out daadwerkelijk een argu-
ment vóór of tegen je aantrekkelijkheid 
voor de baan. Als je de aard van de functie 
niet goed kunt inschatten, kies dan voor 
een veilige tussenvorm: mooi, maar niet 
over de top. Dan zit je eigenlijk altijd goed.    
■
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In ons onderzoek was er steeds een sterk verband tussen de  

lay-out van het cv en de aard van de functie, waarbij een creatievere  

vormgeving beter paste bij een creatievere functie   


