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Leestijd: 10min.

Hoe zouden bedrijven jou
beter kunnen helpen met
hun vacature?

De
advieze
n
bundel

OVER
Ik heb de resultaten van de enquête ‘’Hoe zouden bedrijven jou
beter kunnen helpen met hun vacature?’’ met veel plezier
verwerkt. Eén van de leukste en leerzaamste dingen aan deze
resultaten, waren voor mij de antwoorden op de laatste, open
enquêtevraag: ‘’Wat zou je beste advies zijn aan
vacaturehouders, om hun vacatures te verbeteren?’’
Ik geloof echt dat iemand die regelmatig vacatures van
verschillende bedrijven leest, belangrijke kennis bezit en dat
die kennis veel meer gehoord moet worden. Of in dit geval:
gelezen. Daarom wil ik je deze grote verscheidenheid aan
leuke, interessante, vernieuwende en gemeende adviezen niet
onthouden. Doe er vooral je voordeel mee!
Wil je nog iets kwijt, of vragen? Neem gerust contact met me
op.

Frank van Beek
085-4019894
frank@tjobtjob.nl
http://linkedin.com/in/fjvanbeek

Wat zou je beste advies zijn aan vacaturehouders,
om hun vacatures te verbeteren?

10:15 ✓✓

Advies 1
Denk vanuit degene die je wilt aannemen
en niet vanuit de organisatie.

10:16 ✓✓

Advies 2
Meer concrete informatie en minder
standaard geleuter.
.

10:16 ✓✓

Advies 3
Wees eerlijk over de functie, blaas het niet
mooier op dan dat het is. Stel ook, zeker op
gebied van opleiding, niet te hoge eisen.
Zorg dat je vacature tekst in correct
Nederlands is geschreven (Ja, ik ben ooit
een vacature tegengekomen waarbij
correct Nederlands werd gevraagd en ik in
de tekst een taalfout zag).

10:17 ✓✓

Advies 4
Vraag niet “minimaal 5 jaar werkervaring in
dezelfde functie”. De starters zullen de
vacature dan gelijk overslaan terwijl er
soms goede kandidaten tussen zitten.
Daarnaast gaan mensen die 5 jaar of langer
ervaring hebben in dezelfde functie nooit
op dezelfde functie reageren... Waarom
zouden ze?? Tenzij je als bedrijf mensen
zoekt die vanwege de reisafstand bij jou
organisatie willen gaan werken..

10:17 ✓✓

Advies 5
Maak de functie concreet, wat ga je doen,
wat levert het op (voor het bedrijf, maar
zeker ook voor jou persoonlijk). Te veel
bedrijven verzanden in termen waardoor
de functie niet meer te begrijpen is of te
algemeen wordt.

10:18 ✓✓

Advies 6
Kijk kritisch naar de functie-eisen, wat is
nu echt belangrijk om de functie goed uit
te kunnen voeren.

10:18 ✓✓

Advies 7
Geef alle informatie die relevant is, maar
wel op een originele manier en niet zo een
saai verhaal.
10:18 ✓✓
.
Advies 8
kom je afspraken na, zorg voor heldere
concrete informatie, geef duidelijk aan
wat de selectiecriteria zijn. Wees open en
duidelijk.

10:19 ✓✓

Advies 9
Schrijf de vacaturetekst vanuit een ander
perspectief of maak een filmpje van 1
minuut.

10:20 ✓✓

Advies 10
Als bedrijven een eerlijke vacature
schrijven, soms lijkt het wel of je
universiteit gehad moet hebben om de
vacature te kunnen lezen m.a.w. ze vragen
te veel(qua werkomschrijving) en vaak
bieden ze te weinig (salaris)

10:20 ✓✓

Advies 11
Betere tekst. Niet teveel Engelse woorden,
termen. Niet te wollig. Wees eerlijk,
duidelijk en concreet.
10:20 ✓✓
.
Advies 12
Start with why, waarom bestaat deze
functie? Wat voegt het toe aan de
missie?

10:20 ✓✓

Advies 13
Als je echt een goede indruk wil maken:
maak een vlogature! Dit geeft mensen een
goede indruk, hoef je geen saaie lap tekst
te schrijven & is modern

10:21 ✓✓

Advies 14
Wees concreet, gebruik ook concrete taken
om de functie te omschrijven. In plaats van
algemene termen als verantwoordelijk voor
receptiewerkzaamheden, beschrijf uit
welke taken die werkzaamheden
bestaan.

10:21 ✓✓

Advies 15
Duidelijk, to the point, beperkt het aantal
eisen tot de 5 die het belangrijkste zijn.
Vermijd wollig of nietszeggend
taalgebruik.

10:21 ✓✓

Advies 16
Pfoee.. goede vraag, ik denk dat het voor
mij het meest van belang is dat een
organisatie een realistisch beeld geeft van
hoe de functie er in de praktijk uitziet. Wat
ga ik op dagelijkse basis doen en hoe ziet
het directe team eruit waarmee ik werk. Ik
heb inmiddels een keer meegemaakt dat
het geschetste beeld niet voldeed aan de
praktijk en ik heb gemerkt dat dat voor mij
enorm demotiverend werkt. Ik ben dan ook
niet lang bij dit bedrijf blijven werken, niet
leuk voor mij én het desbetreffende
bedrijf.

10:23 ✓✓

Advies 17
Hou je ver van de standaard formuleringen
en zeg eens echt waar het op staat, in oer
Hollands taalgebruik. Wat is de
taakomschrijving en welke kwaliteiten heb
ik voor welke taak nodig.

10:23 ✓✓

Advies 18
Wees concreet en to de point en vergeet
niet uit te leggen wat de procedure verder
is; tot wanneer kan ik reageren , wanneer
kan ik een reactie verwachten, wanneer evt
beginnen

10:23 ✓✓

Advies 19
Zoek een mens in plaats van een set
kenmerken!
Advies 20
Geef een salarisindicatie aan.

10:27 ✓✓

10:28 ✓✓

Advies 21
Maak duidelijk wat je van een sollicitant
verwacht; niet alle certificeringen
opschrijven die je kent, maar daadwerkelijk
nodig zijn voor de functie. En welke richting
het bedrijf op wilt de komende jaren, zodat
je weet of je een goede bijdrage kan
leveren. Vaak is dit ook niet op de website
van het bedrijf te vinden.

10:29 ✓✓

Advies 22
Duidelijk maken wat er nu echt verwacht
wordt van de sollicitant en beter in de kijker
zetten hoe het bedrijf eruitziet, wat de
cultuur is, wat voor medewerkers er
werken, etc. En geen ellenlange lijst met
vragen of vragen voor een motivatiebrief
waar 9 van de 10 keer toch niet naar
gekeken wordt.

10:38 ✓✓

Advies 23
Verval niet in standaardkreten als 'je hebt
geen 9 tot 5 mentaliteit' of 'ons bedrijf heeft
een gezellige sfeer met ruimte voor eigen
initiatief'. Maak het concreet. Als uit een
vacature niet blijkt waar het bedrijf voor
staat en wat het onderscheidt, hoe zou ik
dat dan wel als toekomstig werknemer
kunnen? Een baan is meer dan een
maandelijkse overboeking, het moet vanaf
minuut één inspireren om het beste in
jezelf naar boven te halen.

10:53 ✓✓

Advies 24
geen standaardteksten, duidelijk beeld van
de verwachtingen van de functie zelf, de
waarden die op die specifieke werkplek
primeren. Bedrijfswaarden zijn niet
afdoende, die kunnen op team/afdelings/
werkplekniveau vaak heel anders tot uiting
komen

10:57 ✓✓

Advies 25
* zorg voor korte, enthousiasmerende
teksten, verwacht niet alleen enthousiasme
van de sollicitant, maar straal als bedrijf zelf
ook enthousiasme uit. * wees minder
hoogdravend in je berichtgeving en/of
vacatures, leg de lat niet meteen torenhoog
* stel geen torenhoge functie-eisen
waaraan bijna nooit iemand (geheel) aan
kan voldoen, stel eens een bescheidener
functieprofiel op

10:57 ✓✓

* gok als werkgever zelf ook eens een keer
en gun een kandidaat ook vaker 'de
voordeel van de twijfel' * bouw als
werkgever vaker een 3 maanden
inwerkperiode in, zodat de kandidaat ook
langzaam kan wennen en groeien in zijn
nieuwe functie

10:58 ✓✓

Anders nog? Iemand anders met zijn of haar beste
advies aan vacaturehouders?

11:22 ✓✓

Advies 26
Wees persoonlijk (geen marketing
praatjes) & geef informatie over je
bedrijfscultuur

11:23 ✓✓

Advies 27
De hoge functieeisen schrikken vaak af en
blijken in de praktijk lang niet altijd te zijn
waar men per se naar op zoek is. Hierdoor
solliciteren mogelijk geschikte kandidaten
vaak niet.

11:24 ✓✓

Advies 28
Meer duidelijkheid over beweegruimte
omtrent de eis van werkervaring zou
prettig zijn.

11:26 ✓✓

Advies 29
maak een vacature origineel door ook
huidige medewerkers aan het woord te
laten komen

11:26 ✓✓

Advies 30
Meer creativiteit, lange teksten over hoe
de kernwaarden van je organisatie
worden snel saai. Maak er bijvoorbeeld
een vragenlijstje van..

11:28 ✓✓

Advies 31
Het verschilt per vacature, dus er valt niet
zoveel over te zeggen. Maar ik vind het
zelf wel interessant om een beeld te
krijgen hoe de office cultuur is binnen een
bedrijf.

11:33 ✓✓

Advies 32
De vacature moet niet te langdradig zijn,
anders raak je afgeleid.

11:35 ✓✓

Advies 33
Heldere info over hoe een dag eruit ziet,
hoe je werkplek eruit ziet, of je een keer
kunt meelopen, dat je een medewerker
kunt vragen hoe het werk feitelijk is.

11:39 ✓✓

Advies 34
Lieg niet in je advertentie over inhoudelijke
zaken. Bied een vergoeding aan voor
reiskosten als mensen de moeite nemen
om van ver te komen. Meld als er
veranderingen op komst zijn, verbouwing,
nieuwe systemen of reorganisatie.

12:01 ✓✓

WhatsAap!
Je bent lekker bezig: je zit al op
de helft!
Pak nog wat drinken, neem een
banaan en ga lekker zitten voor
de tweede helft...

Advies 35
Klantgericht denken is the key. Iemand die
komt solliciteren is ook een klant die bij het
bedrijf past of niet. Het is niet alleen 'je mag
blij zijn als je bij ons mag komen werken'.
Het bedrijf mag ook blij zijn dat mensen bij
het bedrijf willen werken en de grootste tijd
van hun leven daar willen doorbrengen.
Door de sollicitant als klant te benaderen
kom je er pas echt achter of het een echte
match is en zal dit op den duur ook de
duurzame inzetbaarheid ten
goede komen.

12:03 ✓✓

Advies 36
Vraag niet alleen om hoog opgeleid
personeel.

12:03 ✓✓

Advies 37
Wees transparant over de functie, eisen,
maar ook het salaris.

12:03 ✓✓

Advies 38
Niet vasthouden aan diploma eisen.
Kandidaten die wijzigen van functie kans
geven om binnen het bedrijf terecht te
komen. Laat leeftijd los. Sollicitanten dag
organiseren zodat meerdere mensen
kunnen komen. Parttimers
aannemen.

12:04 ✓✓

Advies 39
wees duidelijker in wat je echt zoekt. Veel
vacature teksten lijken op elkaar met
gebruik van dezelfde woorden als
"gedreven, passie, verbinder, etc."

12:08 ✓✓

Advies 40
kijk eens verder dan diploma’s of
ideaalbeelden

12:09 ✓✓

Advies 41
Geef duidelijk aan waarom ik wel of juist
niet bij jullie moet solliciteren. Zo krijg ik
een goed beeld of ik pas binnen het
bedrijf én of de functie iets voor mij is. Op
een mismatch zit namelijk niemand te
wachten.

12:10 ✓✓

Advies 42
Als ze je uitnodigen, goed gesprek en dan
word je afgewezen vanwege te weinig
ervaring...vermeld wat je zoekt

12:14 ✓✓

Advies 43
Geef werkzoekenden kans zich een goed
beeld te vormen van functie, bedrijf en
voorwaarden. Totale plaatje is veelal
reden voor wel/niet te reageren, althans
voor mij.

12:12 ✓✓

Advies 44
Ik denk dat alle eisen opgesomd de
vacature vaak erg zwaar overkomt, en als je
de vacature later uitvoert dat je dan denkt.
''dit valt allemaal wel mee'' Teksten
intimideren soms nogal, want bijna
niemand voldoet vaak aan alle eisen en is
dat wel zo dan is de job vaak te licht.

12:13 ✓✓

Advies 45
Er inzetten dat al heb je 40 jaar ervaring,
je echt niet hoeft te solliciteren, dat je op
zoek bent naar een junior
medewerk(st)er. En wat mij op valt, dat
bij sommige bedrijven elke 6 maand
dezelfde vacature voorbij komt.

12:14 ✓✓

Advies 46
Wees duidelijk, open en uitnodigend

12:16 ✓✓

Advies 47
Kom met reeele ervaringsvragen,
bijvoorbeeld: iemand buiten de overheid
komt met hun eisen nooit binnen de
overheid te werken. Pas het geboden
salaris aan op de ervaring die vraagt, + 5
jaar ervaring met een laag salaris kan
echt niet.

12:16 ✓✓

Advies 48
Maak een vacature leuk om te lezen.
Beschrijf het functieprofiel niet met
woorden als duizendpoot, flexibel of
doorzettingsvermogen (zoals je in een
sollicitatiebrief ook niet zou doen), maar
maak het interessant en verhalend of
noem voorbeelden.

12:21 ✓✓

Advies 49
Ook informatie geven over het team waarin
je komt, wat voor mensen er werken en
wat voor sfeer er hangt. Dit zijn belangrijke
factoren om mij ergens gelukkig te voelen.
Schrijf liever een pakkende tekst, dan een
lap informatie met puntsgewijs alles waar
je aan moet voldoen. Belangrijker is wie je
binnen haalt en wat voor een persoon dat
is. Liever zelf kneden en aanleren dan geen
passende match die wel alle certificaten
heeft en alles beheerst, want eerlijk: hoe
vaak komt dat voor?

12:33 ✓✓

Advies 50
Minder tekst, meer bedrijfscultuur.

13:05 ✓✓

Advies 51
Probeer niet puur objectieve informatie te
benadrukken. Ga ook meer in op de
subjectieve kant van het verhaal. Voor
veel sollicitanten dat namelijk even zo
belangrijk als de baan zelf.

13:10 ✓✓

Advies 52
sollicitatieprocedure vermelden. indicatie
geven van salaris. bedrijfscultuur
omschrijven.

13:14 ✓✓

Advies 53
Kort maar krachtig, duidelijke formulering
van organisatie en cultuur.

13:16 ✓✓

Advies 54
Wees duidelijk, concreet en reëel!

13:18 ✓✓

Advies 55
Wees specifieker mbt de inhoud van een
functie.

13:21 ✓✓

Advies 56
Beetje afhankelijk van het type bedrijf,
maar ik reageer eerder als de vacature
tekst een beetje spontaan is geschreven.
Niet te stijf geschreven, beetje
luchtig. Functie-eis klinkt al te dwingend.
Alsof je alles moet kunnen en weten. Schrijf
dan iets als wij zoeken een kandidaat met....
onze ideale kandidaat heeft... Maar laat ook
doorschemeren als bepaalde zaken geen
harde eis zijn, sommige dingen zijn namelijk
ook te leren. En natuurlijk geldt dat niet
voor alle functies, voor een advocaat of arts
snap ik dat bepaalde kennis en kunde écht
wel nodig zijn. Maar dat is echt
niet altijd.
13:20 ✓✓

Advies 57
Maak het persoonlijk en zorg voor
voldoende doorgroei mogelijkheden, laat
zien wie het team is en wat er verwacht
wordt van jou. Maak duidelijk wat je wilt
dat de sollicitant gaat toevoegen in je
bedrijf

13:23 ✓✓

Advies 58
Kortere zinnen, primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden aan het begin
opsommen (nu zoek ik eerst om vast te
stellen of het zijn heeft om verder te
lezen)

13:35 ✓✓

Advies 59
Duidelijker uitleggen voor iemand die nog
niet veel werkervaring heeft, dit vooral bij
startersfuncties

13:42✓✓

Advies 60
Wees realistisch in je functie eisen. Er
worden vaak eisen gesteld die geen enige
relevantie hebben met betrekking op de
vacature

13:46 ✓✓

Advies 61
Door niet te snel om diploma's te vragen of
aan te geven in hoeverre goed
nederlandstalig voldoende is. Ik merk dat
met het zoeken naar passend werk voor
mijn zieke werknemers zij vaak niet durven
te solliciteren of ik al snel afhaak ivm dat er
geen juiste diploma's zijn maar de
kwaliteiten van deze persoon er zeker wel
zijn. Je wordt al gauw uitgelsoten omdat je
bepaalde eissen niet hebt, en wanneer kan
iemand goed nederlands? Ik heb veel
mensen die gewoon goed nederlands
kunnen maar waar je wel aan hoort dat het
niet hun moedertaal is. Zij kunnen zich
verstaanbaar maken en
duidelijk zijn.
13:51 ✓✓

Advies 62
Beknoptere vacatures met minder eisen
die aan de vacature worden gesteld. Geen
leeftijdsgrens in de vacature
vermelden.

13:56 ✓✓

Advies 63
Betere info over het bedrijf, loon en
mensen die er werken.
Advies 64
Meer info. Info wat niet te vinden is op
internet

14:06 ✓✓

14:06 ✓✓

Advies 65
Kies voor pakkende tekst.

14:09 ✓✓

Advies 66
Laat zien dat je uniek bent

14:16 ✓✓

Advies 67
Vacatures zonder primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden zouden verboden
moeten worden. Mijn advies zet een
indicatie hiervan erin!

14:20 ✓✓

En met dat advies sluiten we af. Op naar betere
vacatures!

14:26 ✓✓

Wil je meer weten over de resultaten, of de oorspronkelijke
enquête nog eens inzien? Of misschien kan ik je ergens mee
helpen? Neem contact met me op:
Frank van Beek
085-4019894
frank@tjobtjob.nl
http://linkedin.com/in/fjvanbeek

