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De enquêteresultaten

Leestijd: 9 min.

HALLO!
‘’Geen ‘je begint je dag met een kop koffie bla bla...’’’.
Dit zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van één
van de respondenten van mijn nieuwste enquête. Een
don’t waar je allicht je voordeel mee kunt doen bij het
maken van je volgende vacature.
Of niet. Niet getreurd in dat geval: deze enquête heeft
vele adviezen opgeleverd. Er zit vast iets voor je tussen.
Ik geloof namelijk dat er veel onbenutte kennis en ideeën
over het maken van vacatures bestaan. En dat we door
nieuwsgierig te zijn, veel van elkaar kunnen leren. Goede
kans dat één van jouw HR-vakgenoten de oplossing
heeft, voor het probleem waar jij met je vacature
tegenaan loopt. Twee weten meer dan één. Dat idee.
En aan alle respondenten: bedankt voor het meedoen!
Veel leesplezier en inspiratie gewenst,
Frank
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‘’Gooi je standaard overboord en
denk out of the box, een nieuw
tijdperk is aangebroken.’’

1: Even toelichten
Een nieuwe enquête
over vacatures dus. De
vorige gaf het woord aan
de lezer van de vacature.
Ditmaal is het podium er voor
de maker.
106 HR-professionals en recruiters delen openhartig
waar ze tegenaan lopen bij het maken van hun
vacatures. Ook vertellen ze wanneer een vacature
volgens hen kwalitatief goed is.
En net als in de vorige enquête, ligt de focus niet op het
probleem, maar op de oplossing. Daar kunnen we
tenminste wat mee! En dus geven vele respondenten
uitgebreid antwoord op de hamvraag: ‘’Hoe luidt jouw
beste advies voor het maken van een goede vacature?’’.
Voor we zover zijn, kijken we even naar hoe onze groep
respondenten in elkaar steekt. Met wie hebben we het
genoegen?

EVEN KENNISMAKEN
Waar komen onze HR-professionals en recruiters
vandaan, hoeveel ervaring hebben ze op zak en waar
richten hun vacatures zich op? Een kleine introductie:
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• Midcareer
• Senior
• Management
• Directie

Op welk niveau richten
jouw vacatures zich?
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AANGENAAM!
Ok, ik denk dat het veilig is om te zeggen dat we een
aardig gemêleerde groep tot onze raadgevers mogen
rekenen. Ben benieuwd welke correlaties er zichtbaar
zullen worden. Benaderen mensen die al langer dan 10
jaar vacatures maken hun vacatures anders? En zo ja,
hoe?
Hoog tijd voor de duik van de hoge duikplank!

2: De resultaten
Niks geen koudwatervrees: met een
grote, sierlijke plons
belanden we in het diepe!

De respondenten
beantwoorden meerdere
multiple choice vragen en
vertellen vervolgens in
eigen woorden wat zij
onder een ‘kwalitatief
goede vacature’ verstaan.

‘’ We hebben nu niet meer
de luxe om een vacature
in je eigen wensen online
te knallen en de volgende
dag met een kopje koffie
de talloze sollicitaties te
bekijken.’’

Als klap op de vuurpijl
volgt dus hun beste
advies voor het maken van een goede
vacature. Maar om te beginnen kijken we eerst waar het
mis gaat:
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Waar loop je weleens
tegenaan bij het maken
van een vacature?
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• Mijn vacature onderscheiden van de rest
• Het schrijven van een pakkende tekst
• Het 'vangen' van de bedrijfscultuur
• Écht duidelijk maken hoe het is om de functie uit te oefenen
• Het omzeilen van veelgebruikte termen/containerbegrippen
• De tijd nemen/krijgen om een goede vacature te maken
• De vacature maken vanuit de doelgroep
• Het niet kunnen/mogen benoemen van bepaalde onderdelen
(salaris, naam opdrachtgever)
• Het vertalen van de betreffende functie naar een vacature
• Een eigen website die niet de mogelijkheden biedt die ik nodig heb
• Gebonden zijn aan het gebruik van enkel tekst
• Zonder vooroordelen (bias) de vacature opstellen
• Anders, namelijk:
• Ik loop helemaal nergens tegenaan

SAME DIFFERENCE
Wat opvalt, is dat bij niemand (oké: 1%) het maken van
een vacature van een leien dakje gaat.
De top-5 met de meeste stemmen geeft wel aardig aan
waar het zeer doet: iets ‘eigen’ meegeven aan een
vacature. Waarom gaat dat bij velen toch zo moeizaam?
Mijn idee daarover? Nou, in ieder geval dit: je verschaft
jezelf een nieuwe wereld aan mogelijkheden zodra je
meer gaat gebruiken dan tekst alleen. Beeld, geluid,
video, infographics, kleur, you name it. Je weet wel: al die
mooie dingen waar stoffige vacaturetemplates moeilijk
over doen.
Is dat veel werk? Ja. Of het werkt? 😁

‘’Durf af te wijken van de standaard.’’
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Op welke punten
vind je dat je juist
wél slaagt?
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• Zonder vooroordelen (bias) de vacature opstellen
• Het vertalen van de betreffende functie naar een vacature
• De tijd nemen/krijgen om een goede vacature te maken
• Het 'vangen' van de bedrijfscultuur
• Het schrijven van een pakkende tekst
• De vacature maken vanuit de doelgroep
• Écht duidelijk maken hoe het is om de functie uit te oefenen
• Het omzeilen van veelgebruikte termen/containerbegrippen
• Gebonden zijn aan het gebruik van enkel tekst
• Mijn vacature onderscheiden van de rest
• Het niet kunnen/mogen benoemen van bepaalde onderdelen
(salaris, naam opdrachtgever)
• Een eigen website die niet de mogelijkheden biedt die ik nodig heb

BYE-BIAS!
Het moge duidelijk zijn: onze respondenten prijzen hun
vacatures het meest voor het ‘bias-vrij’ zijn. En gelukkig
maar: vooroordelen en vooringenomenheid voegen
nergens iets toe, dus ook niet in vacatureland.
Toch opmerkelijk dat uitgerekend het ‘bias-punt’ het
hoogste scoort. Het is van alle punten immers verreweg
het meest onderhevig aan ons onderbewustzijn. Er
spreekt een tegenstrijdig ‘bewustzijn van je onderbewustzijn’ uit. Misschien moet ik me maar eens in Freud
gaan verdiepen, maar ik betwijfel of ons’ Sigmund dit
goedkeurt?

‘’Uniek, pakkend, goede balans
tussen realistisch en aantrekkelijk.
Visueel toegelicht. Afgestemd op
de doelgroep.’’

Volgende vraag dan. We zijn het er denk ik allemaal over
eens dat recycling iets goeds is. Tenminste, plastic en
oud papier dan. Maar vacatures?
En dus luidt de vraag:
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4%
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Als je een vacature wel
9%
eens 1 op 1 hergebruikt,
om welke reden is dat
dan?
9%
18%

• Uit tijdgebrek
22%
• Uit gemak
• Niet: ik maak altijd een nieuwe, aangepaste versie
• Ik zie geen reden om een vacature aan te passen
• De ideeën ontbreken om de vacature inhoudelijk aan te passen
• Uit gewoonte
• Anders, namelijk:
• Ik heb (technisch) niet de mogelijkheid om vacatures aan te passen

NO PAIN, NO GAIN
Bijna 50% van de gerecyclede vacatures hebben
tijdgebrek en gemakzucht als oorzaak. Niet de meest
nobelen der oorzaken. Al kan tijdgebrek natuurlijk ook
gewoon echt betekenen dat iemand andere prio’s heeft.
Ik vraag me dan wel meteen af hoeveel van die prio’s
voortvloeien uit een slecht renderende vacature?

IK RANK, DUS IK BEN
We houden van cijfers en rapportcijfers al helemaal.
Logische vraag is dus: hoe zou je jouw eigen vacatures
ranken op kwaliteit?
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‘’Nou, best wel oké eigenlijk’’, lijken de meeste van onze
respondenten te denken. Ze ranken hun vacature
gemiddeld met een 6,8. De Basisschoolwet heeft ons
geleerd dat dat naar Oma toe natuurlijk gewoon een 7 is.
Misschien dat je dan na je prik-loze glaasje fris toch nog
iets in je zak kan steken.

‘

HO HO, WACHT EENS EVEN!

Voordat onze respondenten naar Oma racen om hun
rapport te laten zien, eerst nog even een controlevraag:
Waar moet een vacature volgens jou aan voldoen om
kwalitatief 'goed' te zijn?
Natuurlijk krijgen we netjes, uitgebreid en in eigen
bewoordingen antwoord. Een klein, kleurrijk boeketje:

‘’ De doelgroep heel precies aanspreken en dat zou
moeten blijken uit een relatief laag aantal reacties die
nagenoeg allen voldoen aan het gezochte profiel.’’

‘
‘‘

‘’ 1: Informatief, een concrete en gedetailleerde weergave
bieden van de functie. 2: Een beetje humor (niet te veel, je wil
wél serieus genomen worden). 3: Tekst moet uitnodigen tot
het helemaal lezen van de posting. 4: Resultaat: véél
sollicitanten niet nodig maar minimaal 60% relevant en méér
dan 30 kandidaten (maar minder dan 100).’’
‘’Duidelijke beschrijving van de functie, overzichtelijk, indien
mogelijk een actuele foto van de werkplek en alle info
bieden, dus ook salaris, reiskosten etc.’’
‘’First of all in het oog springen, pakkend zijn, prikkelen.
Geen typische functieomschrijving met veel details, maar
duidelijk: wat zullen mijn dagtaken zijn? Bedrijfscultuur
duidelijk omschrijven.’’
‘’Zich onderscheiden van andere gelijksoortige vacatures.
Een duidelijke beschrijving van de bedrijfscultuur.
Een pakkende tekst combinerend met visueel materiaal.
Een team pagina.’’

NIET

GOEDE RAAD IS DUUR

‘
‘‘

DEZE

Eindelijk, mijn favoriete onderdeel! De afsluitende open
vraag die de meest interessante antwoorden van onze
respondenten oplevert:
Hoe luidt jouw beste advies voor het maken van een
goede vacature?
Here we go:

‘’Zorg voor een checklist die je gebruikt bij elke vacature:
1. Wie is je doelgroep? 2. Waar vind ik hen?
3. Waar letten zij op? 4. ...’’
‘’Laat je vacature altijd doornemen door de persoon die
de functie al uitoefent of hier dichtbij staat. Zo weet je
zeker dat de tekst past bij de baan die je aanbiedt.’’
‘’Doe alsof je over de job praat op een
verjaardag tegen een kennis.’’

‘
‘‘

‘’ Doe onderzoek binnen de doelgroep. Laatst een
oproep gedaan binnen een grote vakgroep op
Facebook. Aan mijn (schaarse) doelgroep gevraagd wat
zij zoeken in vacatures. Kwamen leuke elementen uit
die ik heb verwerkt in een vacaturetekst en slaat direct
meer aan dan eerst.’’
‘’Ga in gesprek met de mensen die de job nu al doen, of
vraag aan sollicitanten wat hen aansprak of wat
onduidelijk was aan de vacature.’’
‘’Zoek je iemand die flink gaat puin ruimen op een
bepaalde afdeling? Benoem dit. Het heeft geen zin om
dingen véél mooier te maken dan ze zijn, dat zorgt ervoor
dat je de verkeerde kandidaten aantrekt. Uiteindelijk wordt
niemand daar beter van. Er zijn zat mensen, ook al kan je
het zelf bijna niet voorstellen, die dingen zoals bijvoorbeeld
puinruimen wél leuk vinden om te doen.
‘’Neem er de tijd voor en maak gebruik
van beeldmateriaal.’’

HET IS TIJD...
Wat loop ik toch graag te grasduinen door de tips, visies,
ideeën en meningen van zoveel HR-professionals en
recruiters. Ik zou nog wel even door kunnen gaan.
Maar dat doe ik niet. Het is conclusietijd!

‘’OH JA, DÍE TRUC!’’ …hoor ik je denken.
‘’We moeten zeker weer iets extra’s
doen om alle adviezen te krijgen?’’
Wees gerust: je ontvangt ze vanzelf in
een aparte adviezenbundel! Het is
anders gewoon te veel in één keer.
Beetje net als met bananen eten:
overdaad schaadt! Ik weet er helaas
alles van...

3: Ja, dus?
Welke conclusies vallen
er nu te halen uit de wijze
woorden en meningen van
onze Vrijgevige Vacaturemakers?

1

Direct of indirect, blijkt het grootste pijnpunt te
zitten in het onderscheiden van vacatures, van
de rest. En terecht. Driemaal raden waar de vacaturelezers in de vorige enquête om stonden te springen?
Precies: onderscheidende vacatures. Ik zie een match!

2

Als een vacature dan 1 op 1 wordt hergebruikt,
dan is het motief daarvoor in veel gevallen
inhoudelijk zwak. Hergebruik is natuurlijk efficiënt,
maar áls je dat dan doet, dan zouden tijdgebrek en
gemak toch niet de achterliggende redenen moeten zijn?

3

Duidelijke verschillen tussen Belgen en
Nederlanders. Correlaties tussen ervaren of
minder ervaren vacaturemakers en hun benadering.
Branche-specifieke oplossingen: ik heb ze gezocht, maar
eigenlijk zijn ze er niet. Wat was het ook nu weer
makkelijk en duidelijk geweest om een setje labels te
kunnen plakken. Maar zo werkt het nu eenmaal niet.
Eigenlijk is het ook heel logisch. Het zit in onze aard om
de dingen om ons heen te willen simplificeren. Zodat ze
duidelijker zijn, minder van ons vragen en meer
zekerheid geven.
Maar wanneer je functies, bedrijven en de medewerkers
van die bedrijven bij elkaar gaat binden tot één, dan kan
het ook niet anders dan dat er een volstrekt unieke
combinatie ontstaat.
Aan jou de schone taak om dat duidelijk te maken. Niet
alleen de lezer van jouw vacature verdient dat. Jouw
vacature ook.
Go get ‘em!

‘’EN NU DAN…?’’
...vraag je je misschien af. Nou, dat is aan jou. Er is allicht
werk aan de winkel als het op jouw vacatures aankomt.
Je hebt nu in ieder geval extra tools om je vacatures een
upgrade mee te geven.
Toch nog trek in iets extra’s? Lees dan de whitepaper
#VacatureInspiratie, of de vorige enquête, waarin
vacaturelezers vertellen hoe ze hun vacature het liefst
hebben.

Check: https://tjobtjob.nl/vacature-tips-tricks-inspiratie
En vergeet niet: de adviezenbundel verschijnt
binnenkort, met daarin meer dan 100 adviezen van de
respondenten!

Wil je meer weten over de resultaten, of de oorspronkelijke
enquête nog eens inzien? Of misschien kan ik je helpen met
jouw vacature? Ik maak zelf ook vacatures, adviseer bedrijven
hierover en geef workshops. Neem gerust contact met me op:
Frank van Beek
085-4019894
frank@tjobtjob.nl
http://linkedin.com/in/fjvanbeek

