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OUTLOOK

‘Wij waren de eersten die filmpjes maakten van
onlinevacatures voor bedrijven’
zaterdag 6 juni 2015, 6:00

Met filmpjes kunnen bedrijven hun vacatures veel beter aanprijzen op internet en sociale media. Loet
Rammelsberg en Pieter Moorman bedachten een snelle en goedkope manier om zulke filmpjes te maken.

Loet Rammelsberg (links) en Pieter Moorman van Vicancy.

Om zelf goede collega’s aan te kunnen trekken, bedachten Loet Rammelsberg en Pieter Moorman dat hun piepjonge bedrijfje
Vicancy ook maar een vestiging op een tropisch eiland moest hebben: Bali. Het bericht op Twitter vloog binnen de kortste
keren de hele wereld over en leverde vierhonderd aanmeldingen op. Dat was iets meer dan de twee mensen die Vicancy nodig
had en het leverde de oprichters veel werk op. ‘Maar we hebben wel twee extreem goede mensen in huis gehaald: een Rus en
een Slowaak’, zegt Rammelsberg.

Het voorval typeert de avontuurlijke instelling van Rammelsberg (26) en Moorman (23), die in 2013 hun studies tropische
landbouw en ontwikkelings economie in Wageningen aan de boom hingen om een eigen bedrijf te beginnen. ‘We hadden in het
begin geen idee wat het moest worden. Eerst kwam het idee iets met video te doen, en daarna werden het video’s voor mensen
die op zoek waren naar een baan. Dat bleek geen goede businesscase op te leveren, want die mensen hebben doorgaans weinig
geld. Uiteindelijk hebben we bedacht dat bedrijven hun vacatures met een filmpje ook op kanalen als Facebook moeten
zetten.’ Dat idee sprak aan, want inmiddels maken Albert Heijn, Randstad, Coca-Cola, Heinz en enkele grotere mkb-bedrijven
gebruik van Vicancy’s diensten. Het AMC bestelde onlangs twintig filmpjes.

De eersten

‘Weliswaar zetten tegenwoordig vrijwel alle bedrijven hun vacatures op internet,
maar er was niemand die dat met een filmpje deed. Wij waren echt de eersten’, vertelt
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De Vlaamse organisatie voor start-ups
iMinds behoorde vorig jaar tot de 25
beste ter wereld: in Europa eindigde
iMinds op de zevende plaats. Sinds het
in 2004 werd opgericht door de
Vlaamse overheid hebben er meer dan
140 jonge bedrijfjes aan deelgenomen.
Het totaal aan investeringen kwam uit
op € 320 mln. iMinds, met zijn eigen
begeleidingsprogramma iStart, werkt
samen met de vijf Vlaamse
universiteiten, ervaren ondernemers die
met succes een eigen bedrijf zijn
begonnen, investeerders en overheden.
Speerpunt is digitaal onderzoek voor
ICT, media, gezondheid, energie,
stedelijke ontwikkeling en productie.
Start-ups die in aanmerking komen
voor het programma krijgen een budget
van € 50.000. In ruil voor dat geld en de
coaching vraagt iMinds in het algemeen
6% van de aandelen in het bedrijf.

1,5%

van de geadverteerde vacatures in
Nederland verschijnt op  
socialemediasites als LinkedIn.

In Europa

staan ongeveer 2,1 miljoen vacatures
per kwartaal online. De overgrote
meerderheid ervan is niet voorzien van
een filmpje..

€400 mrd

gaat er wereldwijd om in bedrijven met
vacatures, inclusief werving en selectie.
Een vijfde daarvan bestaat uit
geadverteerde vacatures.

Online

wordt wereldwijd ongeveer € 80 mrd
per jaar omgezet in personeelswerving.

Groeiend aantal vacatures

Het aantal vacatures in Nederland stijgt
al zeven kwartalen op rij. Eind maart
stonden er volgens cijfers van het CBS
125.000 vacatures geregistreerd: 6000
meer dan het kwartaal ervoor. De
werkloosheid neemt iets af. Waren er
eind 2013 nog zeven werklozen voor
elke vacature, begin dit jaar is dat
gedaald tot vijf werklozen. In 2008,
toen de crisis begon, was de situatie
compleet anders. Toen waren er
ongeveer evenveel werklozen als
vacatures. Dat zorgde voor een grote
spanning op de arbeidsmarkt.

Moorman. ‘Een filmpje verhoogt de zichtbaarheid, is goed voor de branding van een
bedrijf en levert meer conversie op. Het gebeurde alleen nog niet omdat dit
doorgaans veel geld en tijd kost. Wij hebben een technologie ontwikkeld waarmee we
binnen één dag zo’n filmpje kunnen maken. We maken gebruik van foto- en
filmmateriaal dat een bedrijf in huis heeft en voegen daar animatie aan toe. Wat het
de klant kost? € 249, waarna het negentig dagen online kan blijven staan.’

Aanvankelijk dacht Rammelsberg erover om een bedrijf in eetbare bloemen te
beginnen, maar dat bleek al snel geen goed idee. Moorman bouwde in een weekend
een site waarop Wageningse studenten hun gebruikte studieboeken te koop konden
zetten. ‘Binnen twee weken had ik vierduizend abonnees: ongeveer de helft van de
hele Wageningse studentenpopulatie. Maar twee weken nadat het nieuwe semester
was begonnen, gebeurde er niks meer. Omdat het lastig bleek om daar een
businesscase op te bouwen, ben ik ermee gestopt.’

Vicancy, waar inmiddels zeven werknemers en vijf stagiaires rondlopen, begint
volgens Rammelsberg en Moorman nu echt te lopen. In april draaide het bedrijf een
omzet van € 10.000, mei kwam uit op € 6.500. ‘Elke keer dat we iets bedacht hadden,
sprongen we op de bühne’, zegt Moorman. Maar Rammelsberg merkt even later op
dat Vicancy nog steeds erg naar binnen is gericht. ‘We zijn geen saleskanonnen, maar
we worden er wel steeds beter in.’

Stroomversnelling

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de ontwikkelingen de komende maanden in
een stroomversnelling komen, want het tweetal tekent een dezer dagen een contract
met iMinds. Dit bedrijf van de Vlaamse overheid neemt voor € 50.000 een belang van
6% in Vicancy en neemt het op in het acceleratorprogramma iStart. ‘Het mooiste
daaraan is dat het twaalf maanden duurt’, aldus Rammelsberg. ‘In Nederland duren
zulke programma’s doorgaans drie maanden, maar ik heb gemerkt dat je er meer van
opsteekt naarmate je de mensen langer kent.’ iMinds beschikt volgens hem over een
goed internationaal netwerk.

Vicancy kwam met iMinds in contact nadat het een halve ton krediet had gekregen
van het Europese innovatiefonds, met de toezegging dat ze nog een ton zouden
krijgen als alles goed gaat. Rammelsberg en Moorman hebben in totaal anderhalve
ton aan innovatiekredieten opgehaald in Wageningen, bij de incubator Utrecht INC
waar ze bij zijn aangesloten, bij het Gelders Innovatiefonds en bij de EU. Over een
jaar, als het programma bij iStart is afgerond, volgt waarschijnlijk een nieuwe
financieringsronde, die ruim zeven ton moet opleveren.

Voorlopig blijft Vicancy gewoon in Nederland, maar dus mét een vestiging op Bali.
Op de vraag wat daar de meerwaarde van is, zegt Rammelsberg dat het medewerkers
in staat stelt om los van de dagelijkse operaties nieuwe dingen te bedenken.
Moorman: ‘Het zegt vooral iets over wie we zijn.’
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Rente-explosie beëindigt stijging aandelenbeurzen Deurwaarders incasseren miljoenen te veel FNV tegen sociaal stelsel voor zzp'ers
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