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Hoe zouden bedrijven jou
beter kunnen helpen met
hun vacature?
De enquêteresultaten

Leestijd: 10min.

INLEIDING
‘’Meer concrete informatie en minder standaard
geleuter.’’ Tja, dat is klare taal. En, zonder een spoiler
alert weg te geven: de strekking van veel meningen over
‘de vacature’.
‘’Klantgericht denken is the key’’, stelt iemand anders.
Interessant gedachte. In dat geval zou niet de behoefte
van de werkgever, maar die van de sollicitant centraal
moeten staan.
Is dat dan misschien de crux van een goede vacature?
Dat een vacature niet bestaat om de wens van de
vacaturehouder duidelijk te maken? Maar dat die
vacature er is om mensen te helpen inzien waar die ene
functie ècht om draait? Om ze te helpen snappen
waarom hun toekomst specifiek bij dat ene bedrijf ligt?
Hoe dan ook: we gaan op onderzoek uit.
Daar gaan we!
Frank van Beek
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‘’Start with why, waarom
bestaat deze functie?’’
dum dum duh dee dum

1: De insteek
Een korte enquête van
in totaal elf vragen. Het
idee: geef het woord aan
degenen aan wie vacatures
gericht zijn. Juist ja: potentiële
kandidaten. Werkzoekenden.
106 Mensen hun mening over wat er allemaal beter zou
kunnen aan vacatures. Diverse multiple choice vragen
worden gesteld en beantwoord. Daarnaast geven velen
in eigen bewoordingen aan waar ze tegenaan lopen.
En omdat we graag in oplossingen denken, geven de
respondenten afsluitend ook in hun eigen bewoordingen
hun beste advies aan vacaturehouders.
Adviezen die we niet lichtzinnig moeten opvatten. Want
wie denk je dat er meer belezen is qua vacatures:
jij of….?

2: De resultaten
Wacht! Voordat we
de diepte in duiken,
lijkt een kennismaking
met onze respondenten
me wel zo netjes.
Met wiens gebruikerservaringen op gebied van vacatures
mogen wij ons verrijken?
EEN KORTE DEMOGRAFIE
34%

29%
• Ja, actief
• Ja, maar passief
• Niet werkzoekend

Ben je momenteel
werkzoekend?

37%

In totaal is 71% van de respondenten werkzoekend,
waarvan bijna de helft actief. Qua leeftijd is de totale
groep een mooie mix van leeftijdscategorieën, met
twintigers en vijftigers als grootste categorie:
5%

1%

24%
38%

• 20• 20-30
• 30-40
• 40-50
• 50-60
• 60+

In welke
leeftijdscategorie
val je?

19%
13%
De beroepsgroepen en branches waarin ze zoeken en
solliciteren laten zich verdelen als volgt:

Binnen welke beroepsgroep zoek je?
Management
Management

13%

Administratie
Administratie

12%

Projectmanagement
Projectmanagement

9%

Marketing
Marketing

9%

Sales
Sales

7%

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

7%

Financieel
Financieel

6%

Klantenservice
Klantenservice

5%

Logistiek
Logistiek

4%

Creatief
Creatief

4%

Onderwijs
Onderwijs

4%

ICT

4%

ICT

HR

3%

Onderzoek
Onderzoek

3%

Techniek
Techniek

3%

HR

Juridisch
Juridisch

2%

Horeca
Horeca

2%

Productie
Productie

2%

Bouw
Bouw

1%

Onderhoud
Onderhoud

0%

Beveiliging
Beveiliging

0%

0%
0%

2%
2%

5%
5%

7%
7%

9%
9%

12%
12%

14%
14%

Binnen welke branche zoek je?
Zakelijke
dienstverlening
Zakelijke
Dienstverlening

14%

Algemene
dienstverlening
Algemene
Dienstverlening

10%

Gezondheidszorg
welzijn
Gezondheidszorg
& &Welzijn

8%

Groothandel,
detailhandel
Groothandel,
Detailhandel

8%

Werving
selectie
Werving
& &Selectie

7%

Educatie
Training
Educatie
& &Training

6%

Openbare
diensten
Openbare
Diensten

6%

& Internet
IT &IT Internet

6%

Advertising,
Communicatie&
& PR
Advertising,
Communicatie
PR

6%

Distributie,
transport
& logistiek
Distributie,
Transport
& Logistiek

5%

Onderzoek
& ontwikkeling
Onderzoek
& Ontwikkeling

5%

Fast Moving Consumer
Goods
/ Durables
FMCG
/ Durables

4%

Voedingsmiddelenindustrie
Voedingsmiddelenindustrie

3%

Bouwnijverheid
& installatie
Bouwnijverheid
& Installatie

3%

Energie
& nutsvoorziening
Energie
& Nutsvoorziening

2%

Chemische
& petrochemische
industrie
(Petro)Chemische
Industrie

2%

Vastgoed
Vastgoed

2%

Textiel
& confectie
Textiel
& Confectie

2%

Farmaceutische
industrie
Farmaceutische
Industrie

1%

0%
0%

2%
2%

4%
4%

6%
6%

8%
10% 12%
14%
8%
10%
12% 14%

DE DIEPTE IN
Goed, nu we weten naar wie we aan het luisteren zijn,
gaan we de diepte in:
• Ja • Nee

45%
Voelde je je bij het lezen
van een vacature wel eens
onheus benadeeld of
gediscrimineerd?
55%

Maar liefst 45% houdt hier dus weleens een nare
bijsmaak over aan een vacature. Op welk vlak dat dan is?
Doorvragen levert de volgende verdeling op:

2%

5%
54%

34%

5%

• Leeftijd
• Geslacht
• Over-kwalificatie
• Etniciteit
• Voormalige beroepsgroep

Het is duidelijk dat mensen zich op bijvoorbeeld geslacht
en etniciteit minder vaak onheus benadeeld voelen, maar
des te meer op hun leeftijd en hoeveelheid kennis en
ervaring. De 54% en 34% bestaan overigens vooral uit
twintigers en 50-plussers. Interessant genoeg heeft
niemand religie aangemerkt als reden (0%).

HAMVRAGEN
Dan misschien wel één van de hamvragen van dit
onderzoek. Een vraag die de behoefte van onze
respondenten duidelijk in kaart brengt:
21%

5%
21%
Hoe zouden
bedrijven jou beter
kunnen helpen met
hun vacature?

25%

10%
6%

12%
• Niet: ik vind vacatures prima zoals ze zijn
• Uitgebreidere informatie geven
• Beknoptere vacatures maken
• Minder informatie van me vragen wanneer ik reageer
• Niet om een motivatie(brief) vragen
• Het verloop van het sollicitatieproces concreet maken
• Duidelijker onderscheiden van soortgelijke vacatures

‘‘
‘‘

Behalve dat slechts een schamele 5% (!) aangeeft de
gemiddelde vacature wel prima te vinden, zijn de drie
uitschieters goed zichtbaar.
Daarnaast geven velen als toevoeging ook in eigen
woorden aan hoe een vacature ze beter zou kunnen
helpen. Enkele voorbeelden:

‘’Door duidelijke, to the point, vacatureteksten te
schrijven. Zonder een waslijst aan eisen en zonder een
hoop blablabla.’’
‘’Door zich meer te richten op de persoon dan de functie.’’
‘’Door niet een plug and play kandidaat te willen maar
ervaring, kennis en competenties te waarderen.’’
‘’Meer creativiteit, laat zien wie de organisatie echt is en
wat ze doen in plaats van een stukje tekst.’’

IT’S ALL ABOUT THE ‘DUM DUM DUH DEE DUM DUM’
Als je informatie mist, welke is dat dan?
Salarisgegevens

Informatie over salarisgegevens

23%

over hoe een werkdag/week
in de praktijk
ziet
Hoe eenInformatie
werkdag/-week
er in deerpraktijk
uituitziet

18%

De identiteit van het bedrijf

14%

Informatie over de identiteit van het bedrijf

over de voordelen
voor
mijkandidaat
als kandidaat
DeInformatie
voordelen
voor mij
als

11%

Informatie over reeds
werkzame
die aan
het woord
komen
Reeds werkzame
collega’s
diecollega's
aan het
woord
komen

11%

De contractduur

8%

Informatie over de contractduur

Informatie
bij wie ik terecht
kan voor
vragen
Bij
wie ikoverterecht
kan voor
vragen

7%

Informatiehet
over wanneer
het dienstverband
starten
Wanneer
dienstverband
zouzou
starten
Geen: ik
mis nooit informatie
in vacatures
Geen: ik mis nooit
informatie
in vacatures

6%
2%

0%
0%

5%
5%

10%
10%

15%
20%
25%
15%
20%
25%

Nu veranderen we de invalshoek naar gemis. Opvallend
genoeg geven verreweg de meesten aan dat ze
salarisgegevens missen in vacatures. En dat terwijl een
veelgenoemde trend van de laatste jaren suggereert dat
salaris in steeds mindere mate een motief is voor
werkzoekenden en sollicitanten.

I CAN’T GO FOR THAT! (NO CAN DO)
Volgende vraag dan: ‘’ Wanneer je bij het lezen van een
vacature besluit om niet te solliciteren, om welke reden
is dat dan?’’
6%

3%

18%

8%
11%

16%

11%
12%

15%

• De functie-eisen lijken te hoog gegrepen
• De reisafstand is te ver
• Het is moeilijk om me een beeld te vormen van de baan
• Het salaris is mij te laag
• De vacature(tekst) is saai
• Het bedrijf lijkt niet goed bij me te passen
• De werktijden komen niet met mijn wensen overeen
• De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet aantrekkelijk genoeg
• Het team lijkt niet goed bij me te passen

‘’Nogal wiedes: voor twintigers met relatief weinig
ervaring lijkt een functie al gauw te hoog gegrepen’’, hoor
ik je denken.
Wacht even, dat zou wel heel makkelijk zijn. Want: als we
iets minder kort door de bocht gaan, zien we dat 60%
van de veertigers (en 57% van de vijftigers), zegt af te
haken omdat de functie-eisen te hoog gegrepen lijken.
Ook de respondenten met ruime kilometers op de teller
haken dus regelmatig af tijdens het lezen van de functieeisen. Bent u er nog…?
Wat ook opvalt is het geringe percentage dat afhaakt
omdat de ‘fit’ met het team lijkt te ontbreken. Is die ‘fit’
er dan juist wel? Of ontbreekt de informatie op basis
waarvan de respondent kan bepalen of hij of zij in een
passend team terecht komt?

‘’Als de vacaturetekst heel vaag is, of wollig
of nietszeggend, solliciteer ik niet.’’

6% 4%
17%

9%
9%

Wat is volgens jou
het belangrijkste
aan een vacature?

10%

12%
12%

10%

10%

• De functieomschrijving
• Het takenpakket
• De primaire arbeidsvoorwaarden
• Het bedrijf
• De functie-eisen
• De bedrijfscultuur
• De doorgroeimogelijkheden
• De sollicitatieprocedure
• Secundaire arbeidsvoorwaarden
• De medewerkers

De laatste multiple choice vraag leert ons dat de good ol’
functieomschrijving voor de respondenten topprioriteit is

in vacatures. Behalve een verdere verdeling die vrij
gelijkmatig is, valt op dat ‘informatie over de
medewerkers’ de minste stemmen krijgt. Met name
opvallend omdat op de afsluitende, open vraag, in 11%
van de antwoorden wordt geadviseerd om meer van de
huidige medewerkers te laten zien.
Die afsluitende, open vraag, luidt als volgt:

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

Twee-derde van de respondenten grepen de vraag aan
om in hun eigen woorden hun beste advies te geven.
Omdat deze antwoorden misschien nog wel het meest
interessant zijn om te lezen, een kleine greep:

‘
‘‘‘

‘’Denk vanuit degene die je wilt aannemen
en niet vanuit de organisatie.’’
‘’Meer concrete informatie en minder standaard geleuter.’’
‘’Geef alle informatie die relevant is, maar wel op een
originele manier en niet zo een saai verhaal.’’
‘’Schrijf de vacaturetekst vanuit een ander perspectief of
maak een filmpje van 1 minuut.’’
‘’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.’’
‘’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.’’

Alle adviezen zijn uniek. En toch, al is het in verschillende
bewoordingen, komt er één advies stelselmatig naar
voren: 36% geeft aan meer duidelijkheid te willen
krijgen in een vacature en adviseert vacatures concreter
te maken.

‘’HEUHH…?!’’
…hoor ik je denken. ‘’Krijgen we
die tientallen andere adviezen
niet te zien dan?’'
Natuurlijk wel, die volgen
binnenkort in een aparte
bundel! Je ziet ‘m snel
verschijnen, wordt aan gewerkt!

3: Dus:
Dus: wat kunnen we nu
concluderen, nu de kralen
zijn geteld en we weten wat
er in de hoofden van onze Veelvuldige
Vacaturelezers rondspookt?

1

Vacaturelezers willen meer duidelijkheid. Ze
willen beter begrijpen waarop ze solliciteren,
waarom ze zouden moeten solliciteren en ze willen al
vroeg weten waar ze aan toe zijn.

2

Vacaturelezers voelen zich regelmatig
belemmerd door in hun ogen overdreven
functie-eisen. Ze zijn kritisch op de hoeveelheid en
hoogte van de eisen, kijken door ze heen en constateren
regelmatig dat deze eisen niet matchen met de
achterliggende functie.

3

Vacatures onderscheiden zich niet genoeg van
elkaar. Om een respondent te citeren: ‘’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?’’

4

Helaas, ook nu weer blijkt er niet één simpele
formule te zijn. Jammer hè: was wel zo
makkelijk geweest. Nee: als maker van een vacature zal
je aan de bak moeten.
Geen nood: ook jouw organisatie bevat unieke verhalen,
net zoals de functie waarvoor je een vacature maakt,
genoeg in zich heeft om mee uit te pakken. Zoek en gij
zult vinden!

‘’EN NU…?’’
...vraag je je misschien af. Nou, dat is aan jou. Er is allicht
werk aan de winkel als het op jouw vacatures aankomt.
Om vanuit jouw beoogde kandidaat te denken, heb je nu
in ieder geval een extra stuk gereedschap.

Ben je desondanks toe aan wat
inspiratie voor jouw vacature?
Check dan de whitepaper
#VacatureInspiratie die ik
eerder schreef:

https://tjobtjob.nl/vacature-tip-tricks-inspiratie

En vergeet niet: de Adviezen-bundel verschijnt
binnenkort, met daarin de tientallen adviezen van de
respondenten!

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

