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De arbeidsmarkt verandert. Organisaties stellen hoge en vooral ook andere eisen aan hun ervaren professionals, 

managers en bestuurders, en deze doen op hun beurt hetzelfde. Zij kijken meer dan ooit kritisch naar hun 

loopbaanmogelijkheden, zijn niet bang om van werkgever te wisselen en maken zelfstandige keuzes. Ook in het hoger 

onderwijs zien we deze trend. En bij een vacature wordt voor de match steeds vaker een executive search bureau in de 

arm genomen. Maar wat doet een dergelijk bureau precies?

Executive search in het hoger onderwijs
Pieter Cortenbach
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erving en selectie’ en ‘executive search’. Het zijn beide 
begrippen die in de loop der jaren vaste grond onder de 
voeten hebben gekregen, ook in het publieke domein. 
Met name tijdens de hoogconjunctuurdagen in de jaren 
negentig van de vorige eeuw schoten de bedrijfjes die 

zich toelegden op werving en selectie en executive search als 
paddenstoelen uit de grond. En een steeds groter aantal werd 
ook voor het onderwijs actief. Het aantal wervings- en selectie-
bureaus in Nederland wordt geschat op circa 2250, waarvan 
een groot deel eenmansbureaus en ongeveer 250 middelgrote 
tot grote bureaus. Gemiddeld vinden jaarlijks tussen de 75.000 
en 100.000 kandidaten via een bureau een nieuwe positie. 
Beide methoden zijn dan ook niet meer weg te denken uit de 
P&O-literatuur. Niet zelden worden de termen ‘werving en 
selectie’ en ‘executive search’ in één adem genoemd. Maar er 
zijn wezenlijke verschillen. 
Executive search – in de strikte zin van het woord – is een 
activiteit die plaatsvindt binnen een afgekaderde, beperkte 
markt van managers en (andere) professionals. Een markt 
die de ‘searcher’ moet kennen als zijn broekzak. Hij moet 
weten wie de kandidaten zijn en waar en op welke posities 
ze zich bevinden. Daarnaast moet hij ook kunnen valideren 
wat de kwaliteit van deze mensen is door hun omgeving goed 
te kennen en informele referenties te kunnen trekken. Maar 
belangrijker nog, hij dient ze selectief en gericht te benaderen 
en niet zomaar een schot hagel af te vuren in de hoop dat de 
goede kandidaat hiermee wordt ‘geraakt’. Executive search is 
daarmee sterk relatiegericht en geschikt voor het zoeken van 
directeuren, decanen en leden van het College van Bestuur in 
het onderwijs.
Werving en selectie daarentegen spelen zich af in een veel 
ruimere, moeilijker te omschrijven markt. Bovendien worden 
hier, in tegenstelling tot executive search, niet gericht en wel-

overwogen enkele kandidaten benaderd, maar wordt de vaca-
ture eenvoudigweg kenbaar gemaakt. Potentiële kandidaten 
worden – vaak middels advertenties in de krant of op internet 
– gevraagd zich te melden. Vervolgens maakt het wervings- en 
selectiebureau een keuze uit de kandidaten en stelt een selectie 
ervan voor aan de opdrachtgever. Werving en selectie zijn daar-
mee veel meer procesgericht en geschikt voor het zoeken van 
staf en middenmanagement. 

Breder en transparanter

 Het onderscheid tussen werving en selectie en  
executive search is in de loop der jaren wel enigszins komen 
te vervallen. De opkomst van internet heeft daarbij een belang-
rijke rol gespeeld. De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt voor 
hoogopgeleide, ervaren medewerkers echter ook steeds opener 
en transparanter geworden. Het transparanter worden van de 
arbeidsmarkt en het feit dat deze markt daarnaast alleen maar 
groter is geworden heeft met name gevolgen voor het searchen 
van kandidaten. De markt is veel minder dan voorheen afge-
kaderd. Bovendien is de professional, bestuurder of manager 
gewend geraakt aan het feit dat zijn loopbaankansen bespreek-
baar zijn geworden. Persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn 
wat dit betreft illustratief. De informatie over kandidaten is dus 
veel meer een openbaar bezit geworden. 
En er is er nóg een belangrijke ontwikkeling gaande. Enerzijds 
neemt de professionalisering en dus verdieping van bepaalde 
functies toe, terwijl tegelijkertijd universele competenties (denk 
aan communicatieve en analytische vaardigheden) meer dan 
ooit in trek zijn. Met andere woorden: kennis van de professie 
en het vakgebied zijn voor de hoogopgeleide ervaren profes-
sional, manager of bestuurder onontbeerlijk, maar daarnaast 
verlangen organisaties van deze kandidaten dat ze beschikken 
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over een breed scala aan competenties die maken dat zij goed 
kunnen functioneren in de meer flexibele, internationale net-
werkeconomie. Toch kan gesteld worden dat voor het zoeken 
en selecteren van de zwaardere bestuurs- en management-
functies in het hoger onderwijs executive search nog steeds 
een effectievere methodiek is.

Ontwikkelingen in markt voor executive search

 Wanneer we kijken naar de markt voor executive search in 
de afgelopen jaren dan zien we een dynamische en turbulente 
omgeving. Na een sterke expansie in de jaren negentig zijn de 
marktomstandigheden aan het begin van het nieuwe decen-
nium in hoog tempo omgeslagen, voornamelijk als gevolg 
van de terugval in de economie, met prijsconcurrentie en een 
opportunistische klant als exponenten daarvan. De afgelopen 
anderhalf jaar heeft de markt zich wederom krachtig hersteld. 
In 1993 introduceerden Johnson & Scholes de zogenaamde 
PEST-analyse om de verschillende trends in de omgeving te 
bepalen en analyseren. Het acroniem PEST wordt gebruikt 
om het framework te beschrijven voor een analyse van vier 
factoren in de contextuele omgeving, gecategoriseerd in poli-
tiek/juridisch, economisch, sociaal-cultureel en technologisch. 
Hierna worden deze ontwikkelingen kort beschreven.
De zelfstandige beoefening van arbeidsbemiddeling kent een 
laagdrempelige toegang. De vergunning vanuit Sociale Zaken 
om in de arbeidsbemiddeling actief te zijn is een aantal jaren 
geleden afgeschaft, waardoor toetreding redelijk eenvoudig 
is. Vanuit de OAWS, de brancheorganisatie voor werving en 
selectie, is inmiddels in plaats daarvan een gemeenschappelijk 
kwaliteits- en communicatiebeleid geformuleerd, waaraan 
elk professioneel bureau zich kan spiegelen. De pogingen 
om te komen tot een keurmerk zijn echter mislukt. Na een 
forse teruggang tussen 2001 en 2004 heeft de economie zich 
weer krachtig hersteld. Hoewel het aantal vacatures in deze 
periode met 40 procent daalde, was het ook opvallend dat het 
aantal niet-ingevulde vacatures steeg. Dit gold zeker voor een 
aantal segmenten in het publieke domein (onderwijs en zorg), 
waar het effect van personeelstekort na het aantrekken van 
de economie zich op dit moment dus ook extra manifesteert. 
Het benaderen van vrouwen, mensen met een niet-westerse 
achtergrond, maar ook ouderen zal cruciaal worden in het 
vervullen van vacatures door het uittreden van de babyboom-
generatie. Met name in managementposities in de publieke 
sector zal dit effect zich doen voelen. In de publieke sector is 
meer dan twee derde van de werknemers ouder dan 40, tegen-
over slechts 40 procent in de private sector. Daarnaast is er 
sprake van ontgroening door demografische ontwikkelingen. 
Bovendien starten mensen op latere leeftijd met het vormen 
van een gezin, juist als ze de hoogste toegevoegde waarde heb-
ben voor een organisatie. Dat betekent dat organisaties hierop 
in moeten spelen. Tot slot kunnen we in het carrièrebeleid van 
mensen een trend zien naar professionalisering en individua-
lisering tegelijkertijd. Mensen zijn veel meer ondernemer van 
hun eigen carrière geworden. Trouw aan een organisatie is 

vervangen door trouw aan zichzelf. Daarbij komt ook nog dat 
deze hoogopgeleide, ervaren medewerkers het wisselen van 
werkgever of het doen van een stapje opzij op de carrièrelad-
der niet langer beschouwen als een zwaktebod, maar als een 
welbewuste, zelfstandige keuze. Ze bepalen zelf hoe hun loop-
baan eruitziet en houden de markt nauwlettend in de gaten. 
Daarbij ontstaat voor een bureau de mogelijkheid steeds meer 
als ‘impresariaat’ voor kandidaten op te treden. Hiertoe zijn 
een zekere massa en breedheid in het profiel van het bureau 
noodzakelijk.
Internet is natuurlijk de belangrijkste technologische ontwik-
keling die de markt voor arbeidsbemiddeling beïnvloed heeft. 
De transparantie is vergroot, zowel aan de aanbodzijde van 
vacatures alsook door de informatie die beschikbaar is via het 
web van en over kandidaten. Een bureau moet daarom op 
zoek naar nieuwe toegevoegde waarde. Tegelijkertijd hebben 
ook nieuwe aanbieders het daglicht gezien. Wat te denken van 
de vele internetvacaturesites die zich voornamelijk richten op 
hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt? Ook het hoger 
onderwijs kent een vergelijkbare ontwikkeling. De site acade-
mictransfer.nl is inmiddels een goed bezochte site, waar een 
bezoeker zijn of haar eigen carrièredossier aan kan maken. 
Het vakgebied van executive search is hiermee in een nieuw 
tijdperk terechtgekomen. Een tijdperk met een hoog doe-het-
zelfgehalte voor kandidaten. En niet alleen wat starters betreft, 
maar ook als het gaat om de hoogopgeleide ervaren professio-
nal, manager of bestuurder. Deze personen maken vaak zelf 
een keuze uit het aanbod op de arbeidsmarkt. 

Inschakeling van een executive search bureau

 Voor het vervullen van management- en bestuursfuncties 
in het hoger onderwijs is zoals eerder gememoreerd executive 
search een effectievere methodiek. Er wordt dan ook steeds 
vaker gebruikgemaakt van de diensten van een executive 
search bureau. Exacte cijfers zijn echter niet beschikbaar. In 
de laatste jaren is er een duidelijke professionalisering van 
het HRM-beleid zichtbaar in het hoger onderwijs, zeker ook 
na de introductie van de MUB eind jaren ’90. Deze profes-
sionalisering heeft er mede toe geleid dat steeds vaker een 
bureau wordt ingeschakeld bij het werven en selecteren van 
academisch leidinggevenden, zoals decanen of hoofden/direc-
teuren van een wetenschappelijke afdeling of instituut. In het 
buitenland, en met name in Australië en Nieuw-Zeeland, is 
deze markt bovendien ook uitgebreid naar search voor weten-
schappelijk personeel, met name UHD’s en hoogleraren. De 
verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren 
ook in Nederland zal manifesteren.
Hierbij valt wel op dat organisaties eigenlijk nog steeds te wei-
nig aandacht hebben voor de ontwikkeling van nieuw potenti-
eel voor deze functies, waardoor er weinig interne kandidaten 
zijn. Daarnaast is er een dilemma zichtbaar bij bestuurders 
om wetenschappelijk talent al op te vroege leeftijd te onttrek-
ken aan de wetenschap ten behoeve van het vervullen van 
decaanfuncties en andere functies.
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De keuze voor een bepaald bureau is vaak gebaseerd op 
zachte criteria. Uit eigen evaluaties alsmede uit onderzoek 
door Heliview blijkt dat een beperkt aantal criteria vaak de 
keuze van een bureau bepaalt. De persoonlijke ervaring van 
een opdrachtgever met een bepaald bureau, of beter nog met 
een bepaald persoon van een bureau, is van doorslaggevend 
belang. Daarnaast spelen kennis van de markt, betrouwbaar-
heid en kwaliteit een belangrijke rol in de keuze van een 
bureau. Veel minder doorslaggevend zijn de prijsstelling en 
leveringsvoorwaarden. Opvallend is dat dit sterker wordt naar-
mate het een functie in het hogere segment betreft. 
De dienstverlening richt zich in de basis dus op het zoeken en 
selecteren van personeel. Het proces van zoeken valt uiteen 
in een drietal fases, te weten het identificeren, valideren en 
benaderen van kandidaten. Executive search maakt daarbij in 
principe geen gebruik van een advertentie, tenzij een opdracht-
gever dat wenst om redenen van openheid, transparantie of 
arbeidsmarktbeleid. Werving en selectie daarentegen gebrui-
ken een advertentie als primair wervingsinstrument. 
Het selecteren van kandidaten gebeurt veelal door middel van 
een criteriumgericht interview. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat een ongestructureerd selectie-interview in alge-
mene zin weinig betrouwbare informatie op zal leveren. Juist 
door het structureren van het interview kan de betrouwbaar-
heid significant toenemen. In het hogere segment is veel meer 
sprake van het zoeken van een match waardoor automatisch 
ook iets meer zachte elementen in het selectieproces meege-
nomen worden. En de structuur van het interview en dus de 
betrouwbaarheid neemt over het algemeen af in dit segment.
Tot slot biedt het bureau ondersteuning bij het proces en 
treedt men op als adviseur gedurende het gehele proces. 
Indien deze laatste rol goed wordt ingevuld, ligt hier een 
steeds hogere meerwaarde, zowel naar de opdrachtgevers als 
naar de kandidaten.

Veranderende competenties in het hoger onderwijs

 Vast onderdeel van een procedure is natuurlijk het vaststel-
len van het functieprofiel. Een goed en uitdagend functiepro-
fiel is belangrijk om goede kandidaten te interesseren voor 
deze functie en dus van belang voor een succesvolle procedu-
re. Dit profiel dient een helder beeld te geven van de functie, 
de benodigde competenties, de omgeving en de kernopdrach-
ten zoals deze gedefinieerd kunnen worden. Het is van belang 
in een vroeg stadium de expertise en deskundigheid in te zet-
ten om het functieprofiel helder te krijgen. Een goed bureau 
probeert verder te kijken dan de vermeende vacature alleen 
en plaatst deze in het totale beeld van de organisatie. Om te 
komen tot een goed en uitdagend profiel worden gesprekken 
gevoerd met directbetrokkenen binnen een organisatie. Op 
basis van het profiel wordt de verdere search- en selectiepro-
cedure ingericht. Naast de trend in de richting van universele 
competenties veranderen de gevraagde competenties in het 
hoger onderwijs door een aantal ontwikkelingen:
  Veel kennisorganisaties en met name (hoger) onderwijs 
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en onderzoeksorganisaties zijn actief in het transformeren 
van hun organisatie in de richting van een waarlijk ‘inter-
nationale organisatie’. In dat kader is er steeds meer vraag 
naar het via actieve search aantrekken van (academisch) 
leidinggevenden met een internationaal profiel, mogelijke 
Nederlandse kandidaten in het buitenland en op termijn 
zeer zeker ook internationale kandidaten – een en ander 
passend binnen de verschillende fases van internationalise-
ring die binnen een organisatie te onderscheiden zijn. 

  Het hoger onderwijs is tot dusverre niet in staat gebleken 
een divers personeelsbestand, en dan met name vrouwen 
en allochtonen, te realiseren. Het is noodzakelijk via een 
extra inspanning deze groepen in kaart te brengen en 
wellicht ook nog kritisch naar een aantal belemmerende 
factoren te kijken. Bureaus zouden hier een specifiek toege-
voegde waarde kunnen hebben.

  Juist in professionele organisaties zijn de randvoorwaar-
den cruciaal voor succes. Dat vergt van leidinggevenden 
een bestuurlijke oriëntatie, gecombineerd met een scherp 
gevoel voor bedrijfsvoering. En daarmee wordt geen oriënta-
tie op beheer bedoeld, maar wel een focus op het organise-
ren van het primaire proces en het borgen van de kwaliteit 
daarvan, tot in de kleinste details. 

  Door specialisatie en verzakelijking verandert de context 
waarbinnen mensen in het hoger onderwijs hun werk moe-
ten doen. Alliantie- en netwerkvorming vergt een explore-
rende manier van sturen.

  De ontwikkeling in de richting van academisch leiderschap 
creëert een nieuw carrièreperspectief voor wetenschappelijk 
personeel met een bestuurlijke ambitie. Hierbij ontstaat 
echter vaak een spanning tussen het gewenste wetenschap-
pelijk profiel en de noodzakelijke bestuurlijke of manage-
mentervaringen. Opvallend is dat de diverse instellingen 
een verschillend gewicht toekennen aan deze elementen, 
vanuit de realiteit dat kandidaten die beide elementen bezit-
ten uitermate schaars zijn. 

Tot slot

 De hiervoor geschetste ontwikkelingen zullen de komende 
jaren doorzetten. De afgebakende, gesloten markten zijn 
immers niet langer vanzelfsprekend. Tel daarbij het feit op 
dat de hoogopgeleide professional, manager of bestuurder een 
hoge mate van zelfwerkzaamheid aan de dag legt daar waar 
het zijn loopbaan betreft. Dat betekent een noodzaak tot ver-
dergaande professionalisering van werving en selectie in het 
hoger onderwijs. Executive search is daarbij steeds vaker de 
geaccepteerde methodiek en een gespecialiseerd bureau steeds 
meer de professionele partner in het proces.
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