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Leestijd: 11 min.

ZO!
Daar ben ik weer. Ik hoop dat je je hebt vermaakt met
het rapport van de enquête ‘VacaTuurlijk!’. Ik heb in
ieder geval weer lol gehad met het maken ervan.
Waar ik ook altijd lol mee heb, zijn de antwoorden op
de open vragen. De één lekker beknopt, de ander een
uitgebreide hartenkreet. Maar hoe dan ook: altijd uit de
mond van de respondent.
Om geen dik boekwerk van een rapport te maken, laat
ik de meeste antwoorden op de open vragen eruit.
Maar ik wil ze je niet onthouden. Misschien raak je
geïnspireerd door nét dat ene antwoord? Ik hoop het
voor je!
Veel plezier weer!
Frank

Frank heeft de groep ‘'VacaTuurlijk’'
aangemaakt

Hola! 😃 Ok, de laatste vraag van de enquête dus:
wat is volgens jou de grootste dooddoener in een
vacature?
10:01 ✓✓
Dooddoener 1
De grootste dooddoener is dat een bedrijf
bepaalde veronderstellingen meegeeft
waarvan ze denkt dat het duidelijk is en
algemeen taalgebruik bvb, maar dat het
toch bedrijfseigen blijkt te zijn en dus niet
zo duidelijk voor de sollicitant. Dat creëert
afstand.

10:07 ✓✓

Dooddoener 2
Te wollig geschreven. Wanneer een
vacature meer dan 1 pagina lang is.

10:07 ✓✓

Dooddoener 3
Te veel tekst, niet vernieuwend
genoeg.

10:08 ✓✓

Dooddoener 4
Als de werkzaamheden niet concreet
omschreven worden, maar deze vol staan
met loze en nietszeggende kreten. En de
telefoons, laptops, auto’s, lunches etc
mogen er eigenlijk wel weer uit. Dat is wat
mij betreft passé.

10:08 ✓✓

Dooddoener 5
te weinig concrete info over de functie; en
té populair taalgebruik

10:08 ✓✓

Dooddoener 6
Het niet concreet maken van de
vacaturetekst.

10:09 ✓✓

Dooddoener 7
Dat er verkeerde informatie instaat. Het
gesprek gaat vaak dan alleen nog maar
over de verkeerde informatie omdat je
dient uit te leggen wat wel de juiste
informatie is.
Vaag omschreven functie inhoud waardoor
een sollicitant niet weet wat van hem/haar
verwacht gaat worden. Daarnaast ook de
standaard woorden zoals 'spin in het web'
en heel specifieke vakjargon.

10:09 ✓✓

Dooddoener 8
Het woord "passie"

10:09 ✓✓

Dooddoener 9
Zaken vermelden die bij voorbaat en
overduidelijk niet waar zijn.
Dooddoener 10
Cliché woorden, dat maakt de tekst 13 in
een dozijn.

10:10 ✓✓

10:10 ✓✓

Dooddoener 11
Algemene termen welke niet omschrijven
wat nu jouw taken/verantwoordelijkheden
zijn op een dag. Chaotische lay-out.
Specifieke details niet benoemen (locatie,
beschikbaarheid, opleidingsniveau,
ervaring). Interne afkortingen/vaktermen
niet uitschrijven of toelichten

10:10 ✓✓

Dooddoener 12
Van die nietszeggende competenties,
zoals hands-on-mentaliteit en
duizendpoot, daarin staat niet concreet
wat je zoekt
Dooddoener 13
Te veel eisen stellen en niet concreet
benoemen wat je te bieden hebt.
Dooddoener 14
te zakelijk

10:10 ✓✓

10:11 ✓✓

10:12 ✓✓

Dooddoener 15
nietszeggende kreten en populaire taal,
zoals: jong en dynamisch bedrijf zoekt een
enthousiaste duizendpoot.

10:12 ✓✓

Dooddoener 16
Niet voldoende informatie meegeven dan nodigt dit niet uit om ook effectief te
solliciteren

10:12 ✓✓

Dooddoener 17
te langdradige omschrijvingen,
onvoldoende concreetheid in de
uitdaging,… wat tegelijkertijd een
balansoefening betekent om alle
verwachtingen van de hiring manager
hierin mee te nemen.
Dooddoener 18
Het achterhouden van salaris

10:12 ✓✓

10:13 ✓✓

Dooddoener 19
Uit mijn ervaring in het rekruteren van
technische profielen (engineering): In 3rd
party recruitment lijken alle vacatures
dezelfde en over het algemeen vaag: "Voor
een chemisch bedrijf in de regio X ben ik op
zoek naar…" Het lijkt erop dat recruiters
vacatures behandelen/bemiddelen, terwijl
ze geen elementaire kennis hebben van de
activiteiten van de opdrachtgever of de
functie-inhoud.

10:13 ✓✓

Dooddoener 20
Vanuit de organisatie schrijven en niet
vanuit perspectief kandidaat
10:13 ✓✓
Dooddoener 21
Een proces waaruit blijkt dat het alleen
voordelig is voor de organisatie en de
sollicitant daarin niks te zeggen heeft.

10:13 ✓✓

Dooddoener 22
containerbegrippen.

10:14 ✓✓

Dooddoener 23
'Je begint de dag met een lekker kopje
koffie...', marktconform salaris, waslijst aan
eisen waar de sollicitant aan moet
voldoen
10:15 ✓✓
Dooddoener 24
functie te algemeen. bv: HR medewerker
voert alle HR werkzaamheden uit.

10:16 ✓✓

Dooddoener 25
de gebruikelijke, nietszeggende eisen
zoals "flexibele instelling", geen 9-17
mentaliteit, goede communicatieve
vaardigheden

10:20 ✓✓

Dooddoener 26
Het niet vernoemen van de cultuur van de
organisatie. Dit is tenslotte waar je in gaat
werken. Clichés waar andere bedrijven ook
mee aanzetten: zoals: ‘wil je in een team
werken met toffe collega’s’? Bij bijna iedere
functie heb je te maken met collega’s, maar
wat maakt hen dan zo bijzonder
en tof?

10:21 ✓✓

Dooddoener 27
Geen concrete werkzaamheden of taken
kunnen vermelden en het ontbreken van
essentiële info (salaris, uren per
week)

10:21 ✓✓

Dooddoener 28
Een vacaturetekst die niet is afgestemd op
het doelpubliek.

10:21 ✓✓

Dooddoener 29
Te weinig informatie geven over
verloning.

10:22 ✓✓

Dooddoener 30
De standaard teksten, "geen 9 tot 5
mentaliteit", “Zorgtopper", Te veel
restricties, weinig open voor het gesprek.
Uren, dagen, mogelijkheden, etc

10:23 ✓✓

Dooddoener 31
veel dooddoeners, vooral de
vanzelfsprekendheden in de functieeisen en bijv. 'goede secundaire
arbeidsvoorwaarden' zonder ze te
benoemen. Wees concreet en
duidelijk.

10:28 ✓✓

Dooddoener 32
te lange tekst met nietszeggende
woorden

10:29 ✓✓

Dooddoener 33
Nietszeggende competenties
(flexibel/dynamisch). Te lange teksten.
Harde eisen stellen ipv ontwikkelingsmogelijkheden te benoemen

10:30 ✓✓

Dooddoener 34
De berg aan competenties en het
ideaalplaatje waaraan iemand moet
voldoen. Alsof je in een mal geperst wordt
en vergeet te kijken naar iemands
kwaliteiten en mogelijkheden.

10:39 ✓✓

Dooddoener 35
Wanneer je ziet dat het om een ouderwetse
tekst gaat, oubollig taalgebruik en wanneer
er alleen maar eisen gesteld worden, dus
wanneer deze vanuit het oogpunt van de
opdrachtgever geschreven is en wanneer
de schrijver zich niet verplaatst in de
kandidaat.
10:41 ✓✓
Dooddoener 36
Overdreven doen; beloftes die je niet waar
kan maken en vooral: info die de kandidaat
heus wel weet.
10:43 ✓✓
Dooddoener 37
Te veel functie eisen noemen

10:45 ✓✓

Dooddoener 38
verkeerde/onduidelijke informatie

10:48 ✓✓

Dooddoener 39
Slechte leesbaarheid qua lay-out, structuur
en/of te veel tekst.

10:52 ✓✓

Dooddoener 40
Clichés, niet vermelden salaris, te veel
eisen stellen

10:54 ✓✓

Dooddoener 41
‘’Prachtige kans, unieke kans, once in a
lifetime opportunity’’ (en dan de rest van
de vacature in het Nederlands)

10:57 ✓✓

Dooddoener 42
"streng" vast gelegd opleidingsniveau als
‘minimaal HBO’

10:59 ✓✓

Dooddoener 43
Als alles in de vacature algemeen wordt
gehouden.

11:01 ✓✓

Dooddoener 44
Zinnen als 'geen 9-5 mentaliteit' 'handen uit
de mouwen' en 'spin in het web'. Oftewel:
algemeenheden die de usp van de vacature
onvoldoende weergeven.

11:01 ✓✓

Dooddoener 45
Met name de eerste zin: Wij zijn op zoek…….
Te platte tekst, niet wervend

11:03 ✓✓

Dooddoener 46
standaard zinnen als: ‘’Gezocht: flexibele
teamspeler’’. Kandidaten haken dan gelijk
weer af. Of enorme lappen tekst...

11:06 ✓✓

Dooddoener 47
Te weinig informatie geven, niet elke
vacature is hetzelfde. Ik probeer telkens
andere teksten te schrijven. Ik werk
vooral binnen de zorg, in vele gevallen zit
er niet veel verschil in, maar ik doe mijn
best om er een verschil in te
maken.

11:07 ✓✓

Dooddoener 48
Overbodige functie eisen
Dooddoener 49
dingen mooier maken dan ze zijn
Dooddoener 50
Niet eerlijk zijn en verbloemen.
Expectation..
Dooddoener 51
‘’Dynamisch, open werksfeer,
marktconform salaris, zelfstarter’’

Voor ik het vergiet, onee, vergeet:
Je zit al op 2/3 van alle
dooddoeners!
Neem een korte break, even geen
schermtijd. Gewoon, lekker!

11:08 ✓✓

11:10 ✓✓

11:11 ✓✓

11:13 ✓✓

Dooddoener 52
'Marktconform salaris'. Ik probeer het er al
een tijdje uit te krijgen...
11:17 ✓✓
Dooddoener 53
Onduidelijkheid en buzzwoorden.

11:18 ✓✓

Dooddoener 54
Cliché taalgebruik; passie, spin in het web,
teamplayer etc. - Marktconform salaris
(dus niet concreet benoemen salaris) - Te
lange tekst (heel lastig deze!) - Geen
einddatum in de vacature (vraag me of
anderen dit altijd benoemen?)

11:22 ✓✓

Dooddoener 55
Algemeen houden. Zaken benoemen om
de boel mooier te maken. Beloftes doen
die je niet kan waarmaken

11:25 ✓✓

Dooddoener 56
Te veel eisen benoemen; sollicitatie (en
daarmee de vacature) nog doorlopen als
examen voor de kandidaat.

11:27 ✓✓

Dooddoener 57
'Een marktconform salaris.' Als de
kandidaat op Google gaat zoeken wat een
marktconform salaris bij de desbetreffende
functie is dan weet hij toch wat jij bedoelt?
Kan je het dus net zo goed direct in je
vacature zetten ipv geheimzinnig te doen.
En wanneer er puur gekeken en verteld
wordt over het bedrijf en wat ze wel niet
voor interessante dingen maken. Het zou
juist over de functie moeten gaan.
Sommige bedrijven maken totaal geen
speciale producten: alleen de functie met
veel verantwoordelijkheden, vrijheid e.d.
maakt de vacature juist bijzonder.
11:29 ✓✓
Dooddoener 58
‘’Hoe zie jij jezelf over 5 jaar?’’

11:32 ✓✓

Dooddoener 59
VrijMiBo & Tafeltennistafels ...
Dooddoener 60
Dat er staat ‘’beloning volgens een
marktconform salaris’’

11:36 ✓✓

11:36 ✓✓

Dooddoener 61
Super veel eisen - ik heb liever wat
generieks, dat ik meer respons krijg en dat
meerdere kandidaten durven te reageren,
dan een star rijtje met eisen.

11:39 ✓✓

Dooddoener 62
Spellingsfouten

11:43 ✓✓

Dooddoener 63
te weinig informatie, een warrig verhaal,
geen inkijkje in het team waar je eventueel
kan komen te werken, het ontbreken van
een salarisindicatie
11:48 ✓✓

Dooddoener 64
Tegenstrijdigheden waarin de visie wordt
weergegeven en de verwachtingen die
worden beschreven van de nieuwe
medewerker.
11:56 ✓✓
Dooddoener 65
Maak het persoonlijk, gericht aan de
doelgroep.
Dooddoener 66
De standaard bullet points

12:04 ✓✓

12:16 ✓✓

Wie was er dan? Jouw grootste dooddoener in
een vacature? Roep maar! 🗣

13:10 ✓✓

Dooddoener 67
Ik heb een nieuw jeukwoord. Dat is:
'jeukwoord'. Beetje gedreven
vacatureschrijver weet inmiddels dat
termen als proactief, flexibel, 9 tot 5 en 'bla
bla' niet meer passen. Wat ik echt een
enorme dooddoener vind, is dat sommige
vacatureteksten niet zeggen wat er gedaan
moet worden. 'Je komt binnen een hecht
team.' Oh ja? Wie zegt dat? Degene die in
dat team zit? Want dan moet je je als
buitenstaander ineens gaan bewijzen om er
tussen te passen, of word je keihard
afgerekend als buitenstaander van dat
hechte team. Daarnaast zul je nooit
schrijven: 'je komt in een onbekend en
onsamenhangend team dat totaal niet op
elkaar is ingespeeld terecht.' Net als het
vermelden van een vrijmibo, bedrijfsuitje,
kerstpakket. Man man man, wat een
vervuiling van de vacature. Hoe meer tekst
er staat, hoe minder een tekst gelezen
wordt. Dan zou het toch jammer zijn dat ze
alleen lezen dat je een vrijmibo hebt en niet
de klantgroep die je moet bewerken. Mijn
allerbelangrijkste punt in een vacature vind
ik: "WAT GA JE DOEN!?” Begrijp je mijn
frustratie een beetje? ;)
13:12 ✓✓

Dooddoener 68
Slechte opmaak, te langdradig, spelfouten.
Ontbreken van cruciale informatie als
salaris, standplaats etc. Niet direct kunnen
solliciteren via een button.
13:12 ✓✓
Dooddoener 69
Het gebruik van vage woordenschat, zoals
deze trouwens vrijwel in elke vacature
standaard deel vormt van het interieur

13:14 ✓✓

Dooddoener 70
Te algemeen blijven over de klant en de
job-inhoud. Of steeds dezelfde vacaturestructuur en inhoud gebruiken voor
meerdere vacatures.
13:16 ✓✓
Dooddoener 71
Teveel skills en competenties noemen 13:17 ✓✓

Dooddoener 72
Algemeenheden beschrijven die voor elke
vacature gelden en het alleen maar te
hebben over dynamisch, pro-actief,
flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit etc. Dit
zijn voor mij de zgn. eczeemwoorden.

13:18 ✓✓

Dooddoener 73
Onduidelijke informatie of standaard
competenties die niet per se op de functie
slaan. Benoem wat je nu echt moet
kunnen in deze functie/organisatie.

13:18 ✓✓

Dooddoener 74
Het gebruik van containerbegrippen.
Daarnaast een te algemene tekst. Ook vind
ik dat het heel duidelijk moet zijn waar de
sollicitant op solliciteert. Dus ook de naam
van de organisatie, het aantal uren en wat
er verwacht wordt. Wat mij betreft kan een
kandidaat ook op zijn soft skills interessant
zijn, dus niet teveel afschrikken met teveel
eisen

13:19 ✓✓

Dooddoener 75
Een vacature die geformuleerd is, net
zoals alle andere vacatures. Te vaag. Te
saai. Niet dynamisch genoeg.
Spelfouten.

13:20 ✓✓

Dooddoener 76
Containerbegrippen gebruiken

13:21 ✓✓

Dooddoener 77
Voor mij is de grootste dooddoener een
standaard tekst, met de veelgehoorde
kwaliteiten zoals flexibel en gemotiveerd.
En een vacature zonder informatie over het
bedrijf. Je mag van een kandidaat
verwachten dat hij/zij sowieso informatie
opzoekt over het bedrijf, maar er moet al
een beeld geschetst zijn in de
vacature zelf.

13:22 ✓✓

Dooddoener 78
Dat een organisatie jong en dynamisch en
dat de vacature een enorme uitdaging
is?
13:22 ✓✓

Dooddoener 79
Container-begrippen die niets zeggen over
de vaardigheden die gevraagd worden of
over het bedrijf zélf. Ik werk voor een
detacheringsorganisatie en waar ik best van
kan balen soms is als vacatures, hetzij
rechtstreeks via een opdrachtgever, hetzij
via tussenpersonen, té beknopt opgesteld
zijn. Ik hou van duidelijke taal en zéker niet
van te lange vacatureteksten. Regelmatig
denken wij echter de ideale kandidaat
gevonden te hebben en blijken de eisen
achteraf anders te liggen. Mijn tip:
Communiceer duidelijk, vraag wat je van
een kandidaat verwacht, of dit nu harde of
wat minder harde eisen zijn. Kom niet
achteraf met argumenten om mensen af te
wijzen die niet blijken uit je vacaturetekst.
Frustrerend voor ons, maar zéker ook voor
mensen die hun best doen een goed cv met
bijbehorende motivatie te sturen!

13:24 ✓✓

Dooddoener 80
standaard zinnen en woorden gebruiken
die "veelal" worden gebruikt zoals
marktconform salaris, flexibel,
stressbestendig e.d. Ook dient de
verhouding ‘wat vragen wij’ en ‘wat
bieden wij’ ongeveer gelijk zijn, vaak
worden de verkooppunten wat de
organisatie allemaal te bieden heeft niet
optimaal benut. USP benoemen.

13:28 ✓✓

Kijk eens aan, dat waren ze dan! Bedankt allemaal,
het was me weer een waar genoegen! 🙏
13:54 ✓✓
Ik zeg: op naar toekomstige enquêtes, nieuwe
ideeën en bijzondere vacatures! 💡💪
13:56 ✓✓

HUNGRY EYES...?
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Trek in meer leesvoer over vacatures? Check dan: :
https://tjobtjob.nl/vacature-tips-tricks-inspiratie

Wil je meer weten over deze bundel? Of misschien kan
ik je helpen met jouw vacature? Ik maak zelf
bijzondere vacatures voor bedrijven, adviseer
hierover en geef workshops. Neem vooral contact met
me op! Vind ik leuk.
Frank van Beek
frank@tjobtjob.nl
http://linkedin.com/in/fjvanbeek

