‘

‘

What The Vacature?

Leestijd: 10,5 min.
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Het houden van de enquête ‘What The Vacature?’ en het
maken van het rapport met de enquêteresultaten was een
flinke klus. Maar het was vooral gewoon heel leuk om te doen.
Eén van de dingen waar ik het meest naar uitkeek, waren de
antwoorden op de open vragen. De vragen die uitnodigen om
vanuit eigen ervaring te vertellen.
‘’Hoe luidt jouw beste advies voor het maken van een goede
vacature?’’ is zo’n vraag. Hij gaat in deze adviezenbundel vele
malen een antwoord krijgen. De reden dat ik deze vraag stel?
Ik geloof dat we allemaal veel meer kennis en ideeën hebben
dan we onszelf realiseren. Vaak helpt het alleen al om de vraag
te stellen!
Afijn, genoeg inleiding. Ik hoop dat je net zoveel plezier beleeft
aan het doorlezen van deze adviezen, als ik.
Enjoy!

Frank

Frank heeft de groep ‘What The Vacature?’
aangemaakt

Hallo! 😀 Ik ben zeer benieuwd naar jullie kennis
en kunde, dus vertel: hoe luidt jullie beste advies
voor het maken van een goede vacature?
10:15 ✓✓
Advies 1
Begin gewoon met schrijven en vermijdt
moeilijk vakjargon. Laat je vacature lezen
door een 'leek' en kijk of hij/zij de vacature
ook begrijpt. Leg nietszeggende begrippen
zoals ‘flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit’ enz.
uit, zorg dat de sollicitant weet wat dit
begrip voor deze specifieke functie
inhoudt.

10:18 ✓✓

Advies 2
Ken het bedrijf, weet wat zij écht zoeken
en welke kandidaat in de bedrijfscultuur
past, zodat je je vacature hierop kunt
schrijven.

10:19 ✓✓

Advies 3
Houd een intake met de manager en een
medewerker die de functie al uitvoert.
Gebruik woorden in je vacaturetekst die zij
ook gebruiken om jou uit te leggen wat de
functie inhoudt.

10:23 ✓✓

Advies 4
Het goed verdiepen in de persoon die je wilt
aantrekken en zijn of haar beweegredenen.
Daarnaast in de vacature niet te veel harde
eisen als opleidingsniveau maar
voornamelijk op soft skills. Vervolgens in
het proces testen of diegene het niveau
heeft wat nodig is.

10:24 ✓✓

Advies 5
Niet te lang, geen 'valse' info mbt bedrijf of
functie en to the point.

10:24 ✓✓

Advies 6
Leef je in in de doelgroep!

10:25 ✓✓

Advies 7
Interview de vacaturehouder. Stel een
format op van alles wat je wilt weten, groot
(wat is de eerstvolgende grote uitdaging,
werkt de kandidaat alleen of in
teamverband, hoe groot is het team, kan je
met de directeur een biertje drinken op een
borrel of is er meer afstand/hiërarchie) en
klein! (draai je mee in een koffie-haal shift
systeem, wordt er gekaart op de afdeling in
de pauze of gewandeld)

10:26 ✓✓

Advies 8
Origineel zijn...

10:28 ✓✓

Advies 9
Schrijf vanuit de kandidaten; what's in it for
them?
10:31 ✓✓
.
Advies 10
Ik kijk vaak naar vergelijkbare vacatures
om inspiratie op te doen..

10:32 ✓✓

Advies 11
Stel eerst een persona, passend bij het
profiel, op. Maak vervolg eens ruwe versie
van de vacaturetekst en ga dan vervolgens
de persona eraan toevoegen. Dan kom je
uiteindelijk tot de meest verrassende,
levendige, vacatureteksten

10:32 ✓✓

Advies 12
Doe onderzoek naar de doelgroep. Wat
vinden ze belangrijk in het leven, in het
werk en hoe het bedrijf eruitziet waar ze
voor zouden willen werken.

10:32 ✓✓

Advies 13
Niet te veel tekst!!! Hou het simpel en
duidelijk
10:33 ✓✓
.
Advies 14
Kort en duidelijk

10:36 ✓✓

Advies 15
Duidelijk, fijn leesbaar, goede opbouw van
de tekst (kopjes: het bedrijf, de
functie/taken, wie/wat zoeken we,
arbeidsvoorwaarden,
sollicitatieprocedure.

10:37 ✓✓

Advies 16
Verplaats jezelf in de schoenen van de
werkzoekende en vraag je af wat je zelf
allemaal wil weten voor je solliciteert op
een vacature.

10:38 ✓✓

Advies 17
Schrijf begrijpend en voelbaar. Zodat
iemand die jouw vacature leest echt
begrijpt wat er van een kandidaat
verwacht wordt.

Advies 18
wees creatief en open

10:41 ✓✓

10:42 ✓✓

Advies 19
Zet jezelf in de schoenen van de voor jou
ideale kandidaat. Wat zoekt die persoon?
Wat wil diegene weten? 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. Je moet vanuit de
sollicitant gaan denken. Wees creatief. Durf
een tekst te schrijven. Blijf niet dezelfde
zinnetjes herhalen. En eerlijk blijven. Niet
met hoge salarissen gaan gooien als dat
niet haalbaar is.

10:42 ✓✓

Advies 20
Durf te schrijven vanuit het gevoel en niet
voortborduren op eeuwenoude
(beproefde) concepten

10:43 ✓✓

Advies 21
Benoem voldoende de troeven van de job,
bedrijf, voorwaarden, team, management,
regio.

10:44 ✓✓

Advies 22
Maak jouw vacature niet te algemeen! 10:46 ✓✓
Advies 23
De kandidaat laten weten wat de
organisatie interessant maakt om te
solliciteren.
Advies 24
Praat met de manager en een of twee
medewerkers en daarna de vacature
schrijven

10:47 ✓✓

10:48 ✓✓

Advies 25
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. ...

10:49 ✓✓

Advies 26
Pakkende en concrete tekst. Een lezer
moet er een gevoel bij krijgen, bij de
functie-inhoud en de bedrijfscultuur.
Hetgeen wordt geschreven moet in praktijk
ook zichtbaar zijn. Dus geen teksten
schrijven waarin iets wordt aangekaart en
in praktijk niet wordt/kan worden
waargemaakt. Daarnaast een concrete
taakomschrijving waar iemand zich mee
bezig houdt.

10:50 ✓✓

Advies 27
Herlees je vacature met de ogen van je
ideale kandidaat en pas aan waar
nodig.
Advies 28
Zorg ervoor dat je elke keer weer
enthousiast wordt van de vacature..
Advies 29
Neem de tijd en wees creatief.

10:52 ✓✓

10:53 ✓✓

10:57 ✓✓

Advies 30
Neem er de tijd voor. Schakel een
copywriter in. Een slordige, slecht
geschreven vacature is zo'n afknapper!

11:01 ✓✓

Advies 31
Zorg dat de doelgroep zich aangesproken
voelt en alle info onmiddellijk kan
terugvinden. Funnel jouw kandidaten door
jouw vacature heen.

11:02 ✓✓

Advies 32
stel vragen in de vacature om de aandacht
te trekken

11:03 ✓✓

Advies 33
Maak er geen verkoopverhaal van, vertel
de waarheid (maar vertel het wel
pakkend).

11:04 ✓✓

Advies 34
Wees creatief en origineel! Gun jezelf de tijd
om een pakkende en wervende tekst te
schrijven. Dit loont zich uiteindelijk echt wel
in het aantal (kwalitatief goede)
sollicitaties.

11:04 ✓✓

Advies 35
Als je tekst kort, krachtig en de juiste
zoekwoorden bevat, komen de sollicitanten
vanzelf op je vacature. Dan moet je tekst
alleen nog activerend en begrijpelijk zijn.
Voorkom interne termen die ergens anders
niet of nauwelijks gebruikt worden.

11:04 ✓✓

Advies 36
Gooi je standaard overboord en denk out
of the box, een nieuw tijdperk is
aangebroken.

11:05 ✓✓

Advies 37
Maak de functie niet mooier dan het is. 11:06 ✓✓

Advies 38
Kort en bondig

11:07 ✓✓

Advies 39
Tijd investeren in de intake met manager
en/of het team.

11:08 ✓✓

Advies 40
Realistisch zijn over de positie en de
organisatie.

11:09 ✓✓

Advies 41
Geef weer wat je kunt verwachten als
kandidaat en wat je echt zoekt als
werkgever

11:10 ✓✓

Advies 42
Neem er de tijd voor en maak gebruik van
beeldmateriaal.

11:12 ✓✓

Advies 43
schrijf de vacature alsof je voor jezelf op
zoek bent

11:16 ✓✓

Advies 44
Duidelijk moet zijn wat er gevraagd wordt
en wat de mogelijkheden zijn. Wat maakt
het bijzonder om ergens te gaan werken.
Verwerk dit in de vacaturetekst. En dat je
een contactpersoon hebt over de inhoud
van de vacature.

11:20 ✓✓

Advies 45
tijd nemen om te kunnen triggeren, de
uitleg erna kan telefonisch

11:22 ✓✓

Advies 46
Neem de tijd voor een intake, hoe
completer je eigen beeld hoe beter je deze
over kunt brengen

11:23 ✓✓

Advies 47
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.

11:24 ✓✓

Advies 48
Ken je klant en zijn noden goed!!

11:25 ✓✓

Advies 49
denk outside-in

11:26 ✓✓

Advies 50
De tijd nemen en laten nakijken door een
collega

11:31 ✓✓

Advies 51
doe alsof je over de job praat op een
verjaardag tegen een kennis

WhatsAap!
Goed bezig: je bent op de helft!
Strek even je benen, neem een
bananensmoothie (of iets anders)
en veel plezier met de tweede
helft...

11:33 ✓✓

Advies 52
Maak het niet te ingewikkeld, probeer
duidelijk het doel van de functie te
omschrijven

11:35 ✓✓

Advies 53
Tijd nemen, zoals een copywriter voor zijn
werk.

11:36 ✓✓

Advies 54
Check of je er zelf zou willen werken, als je
de tekst leest. Zie je jezelf zitten (dus hoe
beeldender, hoe beter). Laat de tekst
nalezen door een collega die de functie van
de vacature al doet (als je die mogelijkheid
hebt) of anders door een collega die nauw
verbonden is met die functie.

11:37 ✓✓

Advies 55
Start vanuit een intake, de organisatie en
vacature houder, definieer vervolgens je
doelgroep en schrijf vanuit de bril van
deze doelgroep je tekst.

11:38 ✓✓

Advies 56
Weten wanneer je tekst en/of
opsommingen gebruikt. Niet alleen wat we
vragen ook wat we bieden

11:39 ✓✓

Advies 57
De vacature op de doelgroep aanpassen.
Wat vindt de doelgroep belangrijk? Laat dit
er goed uitkomen. Gebruik taal die de
doelgroep spreekt, maar die ook bij jouw
bedrijf past. Is het een juniorfunctie? Laat
dit dan blijken door bijvoorbeeld aan te
geven dat er een leermeester op locatie is.
Is het juist een seniorfunctie? Biedt hier aan
wat iemand triggert (bijvoorbeeld voorman
worden oid).

11:40 ✓✓

Advies 58
Begin met een pakkende titel zodat het
direct duidelijk is om weke functie het
gaat

11:42 ✓✓

Advies 59
Ervaar wat de job gaat inhouden.

11:44 ✓✓

Advies 60
Neem je tijd, en zorg dat je jouw vacature
altijd door een collega laat controleren.

11:46 ✓✓

Advies 61
Goed aangeven wat het voordeel is voor de
kandidaat en aangeven wat de eisen zijn
zonder te overdrijven.

11:47 ✓✓

Advies 62
Geduld!

11:48 ✓✓

Advies 63
Vraag de persoon die weggaat of collega's
hoe zij het ervaren om de functie te
beoefenen/ergens te werken en gebruik
hun input als basis voor de vacature.

11:52 ✓✓

Advies 64
Wees zo specifiek mogelijk, gebruik geen
moeilijkere woorden dan nodig

11:55 ✓✓

Advies 65
Goeie marketeers en providers
gebruiken
Advies 66
Maak het persoonlijk, gericht aan de
doelgroep.

11:56 ✓✓

12:04 ✓✓

Advies 67
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.

12:16 ✓✓

Anders nog? Iemand anders met zijn of haar beste
advies om een goede vacature te maken?

13:10 ✓✓

Advies 68
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.

13:12 ✓✓

Advies 69
Duidelijk beeld geven van de functie en het
bedrijf. Volledige en complete
informatie

13:14 ✓✓

Advies 70
Goed functieprofiel is noodzakelijk
voorafgaande aan een goede vacature.
Zonder die benodigde informatie kun je
nagenoeg geen vacature opstellen

13:16 ✓✓

Advies 71
Transparantie!

13:17 ✓✓

Advies 72
korte wervende tekst, veel mensen
bekijken de vacaturetekst toch op hun
mobiel en bellen dan voor meer
informatie.

13:18 ✓✓

Advies 73
Verdiep je in je doelgroep, wie wil je
bereiken en wat vindt diegene belangrijk
om te weten

13:18 ✓✓

Advies 74
Zoek je iemand die flink gaat puinruimen
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.

13:19 ✓✓

Advies 75
Schrijf zoals jouw doelgroep praat/schrijft
en vermijd wollig taalgebruik.

13:20 ✓✓

Advies 76
Denk in persona's

13:21 ✓✓

Advies 77
Hou het kort en bondig. Benoem niet te
veel eisen en laat ook zien wat je als bedrijf
te bieden hebt en daarbij bedoel ik meer
dan alleen de arbeidsvoorwaarden.
Waarom is het leuk om bij dit bedrijf te
werken.

13:22 ✓✓

Advies 78
Goed gesprek met opdrachtgever en
doorvragen, zodat je precies weet wat zij
zoeken en wat musts zijn en wat niet.

13:22 ✓✓

Advies 79
1. neem de tijd en verantwoord aan
manager dat het even kan duren 2. maak
de tekst 's-avonds en voorkom gejaagdheid
omdat de volgende vergadering of
interview snel aanvangt 3. analyseer
teksten van anderen (met name degenen
die je aanspreken): benoem de informatie
elementen en analyseer de flow en call for
action 4. verzamel goed gelukte
exemplaren van jezelf of anderen 5. neem
een concreet persoon in gedachten
waarvan je hoopt dat die zou reageren: hoe
moet je het dan opschrijven?
13:24 ✓✓
Advies 80
Wees duidelijk en to the point.

13:25 ✓✓

Advies 81
De eerste 5 zinnen moeten uitnodigen om de
rest te lezen. Daarnaast moet de vacature
voldoende triggeren en onderscheidend zijn
om erop te reageren.

13:26 ✓✓

Advies 82
Verplaats je in de kandidaat en de
werkgever. Klinkt als een inkopper maar
deze match maken in een tekst vind ik de
grootste uitdaging

13:28 ✓✓

Advies 83
Niet anders voordoen dan je bent, de
organisatie ook niet leuker willen maken
dan het is. Het moet een reëel beeld
blijven.

13:29 ✓✓

Advies 84
Don't oversell the job. Geen gouden bergen
voorhouden die je niet kan waarmaken,
niemand heeft iets aan een 'bad hire'.

13:30 ✓✓

Advies 85
Creatief. Verplaats je in de potentiele
lezer.

13:31 ✓✓

Advies 86
Eerlijke info geven en durf af te wijken van
standaard.

13:32 ✓✓

Advies 87
Schrijf vanuit de doelgroep en wees eerlijk,
schrijf alleen dingen op die je kan
waarmaken.

13:34 ✓✓

Advies 88
Vertaal het verhaal van de HR Manager of
leidinggevende naar een concrete tekst
met inhoud. Wanneer een kandidaat de
vacature leest en vervolgens jouw
toelichting krijgt, dat dit overeenstemt en
geen misinterpretatie is of volledig nieuwe
zaken aan bod komen.

13:35 ✓✓

Advies 89
Een pakkende tekst die de aandacht trekt
en vervolgens duidelijk aangeeft wat de
functie inhoudt en wat wij kunnen
bieden

13:36 ✓✓

Advies 90
Beschrijving van de functie (wat kan
iemand verwachten van zijn baan).
Beschrijving van het bedrijf en het gevoel
wat er heerst. Dit kan tekstueel, maar juist
ook visueel. Wat verwachten wij van een
medewerker? Wat bieden wij als
bedrijf?

13:38 ✓✓

Advies 91
Niet te statisch

13:38 ✓✓

Advies 92
- duidelijk beeld scheppen van hoe 'een dag
als....' eruit ziet
- eerlijk en transparant zijn over
bedrijfscultuur & sfeer binnen het bedrijf
- spreken over doorgroeimogelijkheden &
ontwikkelingsmogelijkheden (als die er zijn
tenminste)...
- als werkgever je proberen te
onderscheiden van de rest; de werkgever
kan jou meer bieden (en niet enkel op vlak
van loon); en dit kan een meerwaarde zijn
voor de kandidaat

13:40 ✓✓

Advies 93
Wees eerlijk
Advies 94
Keep it simpel, laat de lezer aan je lip
hangen en wees duidelijk (vergeet
vakjargon)

13:42 ✓✓

13:44 ✓✓

Advies 95
Onderscheiden van de rest door de
bedrijfscultuur vast te leggen op zo een
manier dat de juiste doelgroep interesse
heeft.

13:44 ✓✓

Advies 96
Verdiepen in de organisatie

13:45 ✓✓

Advies 97
Wees origineel!

13:48 ✓✓

Advies 98
Focus vooral op waarom kandidaten bij
jouw organisatie willen werken. Beschrijf
daarnaast een dag werken bij en laat ook
het team zien. Voeg vooral niet een hele
lijst met allerlei eisen toe, dit schrikt alleen
maar af, waardoor misschien wel de
perfecte kandidaat niet durft te
solliciteren.

13:49 ✓✓

Advies 99
De vacature moet pakkend zijn, vooral geen
lap tekst hebben met allerlei eisen waaraan
een medewerker moet voldoen. Dit laatste
schrikt enorm af. Daarnaast moet hij
duidelijkheid geven, zoals de
taken/verantwoordelijken, maar ook een
salarisindicatie geven en de
arbeidsvoorwaarden goed beschrijven.
Juist in de markt op dit moment, waarbij
sollicitanten meer keuze hebben dan wij als
recruiters (HR), moeten sollicitanten het
gevoel hebben 'daar wil ik werken'.

13:50 ✓✓

Advies 100
Neem er tijd voor, of huur hulp

13:52 ✓✓

Advies 101
Check met een medewerker in een
vergelijkbare functie of het een vacature is
die zou aanspreken. Soms heb je er zelf zo
lang naar gekeken dat je bepaalde dingen
niet meer ziet of anders interpreteert.

13:52 ✓✓

Advies 102
Graag ontvang ik die van jou ;)

13:53 ✓✓

😀 😀 Ja, ik vond het al lang duren! Maar

daarover gesproken: je kunt eens in de +/- 14
dagen een mail van me krijgen met daarin tips en
inspiratie voor betere vacatures. Over de ROGmethode, een kennisbank met voorbeelden en
nog meer.

13:54 ✓✓

Hoef je niks voor te doen! Ben je me zat? Geen
punt, uitschrijven is zo gepiept! 👍 Respondenten:
bedankt voor jullie wijsheid! 👋

13:54 ✓✓

Hongerig naar meer en nog niet de whitepaper
#VacatureInspiratie gelezen? Of de vorige enquête,
waarin vacaturelezers vertellen hoe ze hun vacature het
liefst hebben? Dan is hier je kans:

Check: https://tjobtjob.nl/vacature-tips-tricks-inspiratie

Benieuwd waar ik de volgende keer mee kom? Hou me
in de gaten op
. Hint: het wordt níet een enquête!

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

