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Leeswijzer en samenvatting 
Dit rapport laat in grove penseelstreken zien hoe de website van AcademicTransfer het in 2020 gedaan heeft ten opzichte van 2019. Daarin wordt 
duidelijk dat het aantal bezoekers over de hele linie toenam, met zo’n 6%, terwijl het aantal sollicitaties met maar liefst 35% steeg. Duidelijk zijn de 
periodes herkenbaar waar Covid-19 ons het meeste bezighield, en wat dat betekende voor bezoekersaantallen (pag. 2) en sollicitaties (pag. 13). 
 
Het rapport geeft trends en indicaties; Google Analytics is niet geschikt om op de bezoeker nauwkeurig te meten (een bezoeker kan bv cookies uit 
hebben staan). Echter, de meetfout is continue over de dagen, weken, maanden en jaren. Daarom kan er wel vergeleken worden. 
 
Het inkijkje dat we geven is op overkoepelend “website AcademicTransfer” niveau, dus alle bezoekers en vacatures doen mee, of ze nu van 
universiteiten, umc’s, onderzoeksinstellingen, hogescholen, bedrijfsleven of overheid zijn. Voor specifieke rapportages, die veel dieper inzoomen 
op jouw organisatie, kun je contact opnemen met je relatiemanager bij AcademicTransfer (service@academictransfer.nl, 0880-282800). Samen met 
hem of haar kun je toegang krijgen tot de AcademicTransfer Benchmarktool (ATB), waarmee je voor je hele organisatie de performance van alle of 
een enkele vacature kunt zien. 
 
Uit Google Analytics kunnen we de twee volgende belangrijke grootheden niet afleiden, maar gelukkig wel uit de backend van AcademicTransfer: 

1. Aantal vacatures 
In 2019: 8776 
In 2020: 8178, een daling van ruim 7%, bijna 600 vacatures minder. 

2. Aantal bezoekersprofielen  
In 2019: 0 
In 2020: 3984 
 

Sinds maart 2020 is het ‘mini-profiel’ actief: bezoekers kunnen een account aanmaken en hun CV uploaden. Hiermee is de basis gelegd voor de 
community die wij aan het bouwen zijn. Zonder ruchtbaarheid leidde dit tot bijna 4000 profielen in nog geen jaar tijd. Dit is veelbelovend voor de 
toekomst. 
 
Daarmee kort samengevat: 7% minder vacatures, 6% meer unieke bezoekers en 35% meer unieke sollicitaties. Goed verklaarbaar tegen de 
achtergrond van Covid-19 denken wij. 
 

Voor alle data in de grafieken geldt:  BLAUW = 2020  ORANJE = 2019 
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Bezoekers aantallen 
Het aantal bezoekers op AcademicTransfer (sessions) nam met bijna 6% toe, het aantal unieke bezoekers (users) met bijna 10%, ondanks dipjes in 
de weken waarin de coronagolven vielen. De verslechtering van de bounce rate heeft veel te maken met verwijzingen van externe bronnen direct 
naar de sollicitatiepagina op AcademicTransfer, waardoor een bezoeker geen tweede pagina meer bezoekt (=bounce), maar wel waardevol. 
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Active users 
In onderstaande grafiek is te zien dat AcademicTransfer substantieel meer bezoekers kende in 2020 die regelmatig in een periode van 7, 14 en 28 
terugkwamen voor een herhaalbezoek. 
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Bezoekers demografische gegevens 
Op basis van interpolatie van de bezoekers waarvan Google geslacht en leeftijd kent, zien we dat de top in 25-34 jaar ietwat dempt ten gunste van 
jongeren en ouderen. De verdeling man-vrouw komt meer in balans. 
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Interesses bezoekers 
Van de bezoekers waarvan Google de interesses kent, zien we een opvallende relevante stijging van 20% bij ‘employment’ en maar liefst 371% bij 
‘business services’. Laatst genoemde is waarschijnlijk toe te schrijven aan de corporate.academictransfer.com website speciaal voor die doelgroep.  
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Landen top 5 
Het aantal bezoekers uit Nederland blijft met ruim 45% van de bezoekers de grootste leverancier van talent. De resterende 55% komt van buiten 
Nederland en kent een zogenaamde long-tail: uit alle landen heeft AcademicTransfer bezoekers. Met stip bovenaan staan de US, UK, Duitsland en 
India. 
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Gebruik desktop, mobile en tablet 
Opvallend is de toename in mobielgebruik van de website van AcademicTransfer, terwijl de tablet veel minder populair lijkt te zijn geworden. 
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Waar komen bezoekers vandaan 
De meeste bezoekers weten AcademicTransfer direct te vinden, vanuit bijvoorbeeld een opgeslagen bladwijzer. De opvallende stijgers van meer 
dan 20% zijn socialmediaverwijzingen en de toename vanuit e-mailalerts. Ook de zoekmachines stegen fors met 10%. Het aantal websites dat naar 
AcademicTransfer verwijst neemt fors af met hetzelfde percentage, maar dat wordt gelukkig royaal gecompenseerd door de nieuwe media. Dit is in 
de tabellen op pagina 9 en 10 verder geïllustreerd.  
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Sociale kanalen 
Alle sociale kanalen die bezoekers afleveren op AcademicTransfer zijn flink toegenomen, met uitzondering van Facebook. Social referral (anderen die via hun 
social media hun netwerk op AcademicTransfer attenderen) neemt fors toe met ruim 25%. De socialmediastrategie van AcademicTransfer lijkt haar vruchten af te 
werpen waarvan onderdeel de oproep aan de leden om vacatures op AcademicTransfer vooral via eigen social media ook te delen. 
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CV matching 
In 2019 introduceerde AcademicTransfer CV matching: kunstmatige intelligentie zoekt de best passende vacatures op basis van een CV. Deze dienst 
is nog in beta-stadium, maar wordt volop gebruikt. Zowel Engelstalig (rij 1) als Nederlandstalig (rij 2), groeide het aantal bezoekers dat deze dienst 
gebruikt met 13%. Ruim 50.000 bezoekers voerden een CV match uit. 
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Sollicitaties 
Het aantal bezoekers dat op de ‘Apply now’ knop drukte, steeg in 2020 spectaculair. Weliswaar hadden we 7% minder vacatures, dat weerhield de 
6% meer bezoekers niet om maar liefst 35% vaker te solliciteren. In plaats van 88.000 sollicitanten leverden wij er 119.000 af! Een all-time record in 
de geschiedenis van AcademicTransfer. De eer voor de meeste sollicitaties op één vacature via directe kanalen viel aan TUD, terwijl - nog net 
leesbaar - UVT via het Euraxess kanaal het hoogste scoorde.  

 
   

13 



Blogs 
Last but not least - de inmiddels meer dan 100 blogposts op AcademicTransfer. Deze blijken een bezoekersmagneet: blogs worden vaak door 
zoekmachines gevonden, en brengen ‘latente werkzoekenden’ op basis van blogverhalen naar onze site. Een groei van bijna 80%! Gaat jouw 
organisatie in de community die we aan het bouwen zijn in de loop van 2021 met ons mee-bloggen? 
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