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INLEIDING 
 
Veel vacatures doen de functie, de organisatie en/of 
de mensen achter de organisatie tekort. Hoe zonde! Er 
valt vaak zoveel moois te laten zien over hoe een 
functie in elkaar steekt, zoveel moois te vertellen over 
wie het kloppend hart van een bedrijf zijn: namelijk de 
medewerkers van dat bedrijf. 
 
In deze whitepaper leer je meer over het ‘hoe en 
waarom’ van creatieve vacatures en krijg je de nodige 
ideeën en tips. Ik help je namelijk graag op weg. Geen 
tijd te verspillen dus! 
 
Wees creatief: je kan het! 
 
Veel inspiratie, 
 
Frank van Beek 
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Tijden veranderen. En iedere tijd kent zo haar 
uitdagingen. Eén van de uitdagingen van deze tijd: 
te midden van de recordhoogte aan openstaande 
vacatures, weten op te vallen met je eigen vacature.  
 
Een andere uitdaging van deze tijd: content maken die 
aanspreekt en inspireert. Die verder gaat dan tekst 
alleen, maar ook gebruik maakt van bijvoorbeeld 
beeld.  Gek genoeg leggen weinigen de link tussen die 
twee en is de gemiddelde vacature weinig veranderd 
sinds de tijd dat Henk Angenent als eerste op de 
Bonkevaart over de streep kwam. 
 
Het is zo logisch om beeld te gebruiken in vacatures en 
toch wordt het maar zo weinig gedaan. Wat een 
gemiste kans! Even een paar feiten op een rijtje:  
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§ Hoor je informatie, dan herinner je je hier drie 

dagen later nog maar 10% van. Voeg je beeld toe 
aan deze informatie, dan is dit 65%. Dit wordt het 
‘Picture Superiority Effect’ genoemd. 

§ We begrijpen iets voor 323% beter wanneer er 
een combinatie wordt gemaakt tussen tekst en 
beeld, dan wanneer we een uitleg volgen met 
alleen tekst. 

 
En laten we eerlijk zijn: lange teksten zonder beeld zijn 
gewoon niet meer van deze tijd. We zijn nu eenmaal 
visueel ingesteld. Dat geldt voor ons allemaal en voor 
millennials en de generaties die daar achteraan komen 
in het bijzonder.  
  

‘’.. dat vacatures inspiratieloos en 
kleurloos hóren te zijn.’’ 



 

 6 

 
MAAK ME GEK!! 
 
Vaak lijkt het wel alsof men vindt dat 
vacatures inspiratieloos en kleurloos 
hóren te zijn. ‘’Want het is toch een vacature?’’  
Alsof de advertentie voor een baan, wat een vacature 
oorspronkelijk is, altijd weer volgens één enkel 
sjabloon gemaakt moet worden: 
 
§ Stukje tekst over het bedrijf en de functie 
§ Lijstje bullets #1: taken 
§ Lijstje bullets #2: functie eisen 
§ Lijstje bullets #3: ‘wat bieden wij’ 
§ Standaard afsluiting 

 
Toegegeven, de volgorde van de bullet-lijstjes wordt 
weleens gehusseld (maak me gek!!). We leven in een 
tijdperk waarin bijna alles de laatste jaren een enorme 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Muziek wordt 
gestreamed, tv is ‘on demand’ gegaan, noem maar op. 
En de vacature is het ondergeschoven kind, dat deze 
veranderende wereld aan zich voorbij ziet trekken. 
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NET DATEN 
 
Voor veel werknemers is hun baan begonnen met het 
lezen van de vacature die uiteindelijk tot die baan 
heeft geleid. De vacature was de eerste 
kennismaking. Stel je eens voor: je gaat beginnen met 
online daten. Stel je jouw profiel dan ook zoveel 
mogelijk op volgens een ‘standaard’? 

 
Met zo min mogelijk foto’s die laten zien wie je bent, 
en zoveel mogelijk generieke omschrijvingen (‘’Ik hou 
van sporten, lekker eten, bioscoopje, wat drinken met 
vrienden’’)? Met het idee dat iedereen dat nu eenmaal 
op die manier doet?  
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Of: denk je juist na over hoe je jezelf aan de 
buitenwereld presenteert en probeer je creatief te 
zijn, jezelf neer te zetten als de unieke persoon die je 
bent? In de wetenschap dat dit misschien wel leidt tot 
veel meer dan een date (sollicitatiegesprek) en zelfs 
kan uitmonden in een langdurige relatie 
(arbeidsrelatie)? 
 
LAAT JEZELF WÈL KENNEN 
 
''Laat jezelf niet kennen'' is een bekend gezegde. Maak 
je een vacature, dan geldt echter juist het 
tegenovergestelde: laat jezelf als bedrijf wel kennen! 
Leuk dat de bedrijfscultuur ''laagdrempelig en 
informeel'' is, maar wat is de lezer van de vacature 
eigenlijk wijzer geworden aan de hand van slechts die 
twee woorden? En wat had je allemaal kunnen 
communiceren, als je die woorden met beeld had 
ondersteund? 
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DOE DE FUNCTIE NIET TEKORT 
 
Als één beeld meer dan 1.000 woorden zegt, dan biedt 
dat je dus de kans om zoveel meer te vertellen over de 
functie, de organisatie en de mensen binnen de 
organisatie. Voor de lezer van de vacature kunnen de 
functie, de organisatie en de mensen een belangrijk 
deel van zijn of haar (werkende) leven gaan uitmaken. 
Ze kunnen degene die de functie gaat uitoefenen 
enorm verrijken en mogelijkheden tot persoonlijke 
ontwikkeling bieden. Dan doe je de functie tekort 
door deze alleen maar in woorden proberen te vatten 
en die woorden vervolgens volgens 'het boekje' te 
presenteren.  
 
En net zo belangrijk: je doet de lezer van de vacature 
tekort. Die verdient het toch om een goede inkijk te 
krijgen en een vacature voorgeschoteld te krijgen die 
zijn best doet om de lezer te informeren, te inspireren 
en te motiveren om te solliciteren? 
 
De volgende keer dat je een vacature maakt, vraag 
jezelf dan eens af: wat zou ik nu eigenlijk écht willen 
communiceren aan mijn nieuwe collega?   8 
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Veel mensen zullen het er wel over eens zijn dat de 
mensen binnen een organisatie een belangrijk 
onderdeel van die organisatie zijn, zo niet het meest 
belangrijke.  
 
In goed Nederlands zeggen we dan: ''employees are 
the most important asset of an organization''. De 
werknemers maken dus het verschil. En dat is zeer 
zeker het geval voor iemand die aan een nieuwe baan 
begint en nieuwe collega's krijgt. Van je collega's moet 
je het hebben. Niets logischer dus dan die nieuwe 
collega's vanaf het eerste moment naar voren te 
schuiven, toch? 
 
Jammer genoeg kunnen we in een vacature zelden 
kennismaken met onze aanstaande collega's.  
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Even 
voorstellen: 
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En dat terwijl er zoveel redenen zijn om dat wel te 
doen en als schrijver van de vacature er je voordeel 
mee te doen.  
 
SMOOLENBOOK 
 
Je kent ze wel: de teampagina's op bedrijfswebsites. 
Altijd leuk, zo'n smoelenboek. Maar wist je dat voor 
veel bedrijfswebsites de teampagina één van de best 
bezochte pagina's is? Hier zijn verschillende redenen 
voor. Een belangrijke reden is dat er drie 
voorwaarden zijn op basis waarvan we zaken doen 
met iemand: we moeten degene kennen, vertrouwen 
en leuk vinden. De teampagina helpt in ieder geval om 
de mensen en dus ook het bedrijf, te leren kennen. 
Onbekend maakt hier inderdaad onbemind. 
 
Daarnaast raken we onbewust altijd getriggerd door 
een gezicht. Zo werkt ons brein nu eenmaal. Als we 
informatie verwerken, zijn we onbewust continu op 
zoek naar herkenbaarheid in vormen en patronen. 

Een gezicht biedt die herkenbaarheid 
direct en roept bovendien meteen 
emotie op. Met een lange lap tekst 
bereik je dat natuurlijk niet zo 1-2-3. 10 
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EN ADEM UIT… 
 
We zien dus graag gezichten. En dan 

bij voorkeur bekende gezichten: we zijn meer op ons 
gemak wanneer we iemand met een bekend gezicht 
zien, dan wanneer iemand een onbekend gezicht 
heeft. Sollicitanten die bijvoorbeeld bij een eerste 
gesprek mensen ontmoeten wiens gezicht hen 
bekend voorkomt, zullen meer op hun gemak (en 
eerder zichzelf) zijn. 

 
De mogelijkheden zijn natuurlijk legio: je kunt collega's 
aan het woord laten in een vacature om uit eerste 
hand bepaalde functie-aspecten toe te lichten, om de 
bedrijfscultuur concreet onder woorden te brengen of 
om een speciale boodschap direct richting de lezer 
van de vacature te communiceren. 

‘’Verberg je collega’s niet als je op 
zoek gaat naar een nieuwe ~.’’ 
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Wanneer je collega's aan het woord laat in een 
vacature, wordt de vacature menselijker. Letterlijk en 
figuurlijk. Je schept een persoonlijke band tussen de 
lezer van de vacature en de mensen in de vacature en 
dus ook de functie en de organisatie.  
 
Verberg je collega's niet als je op zoek gaat naar een 
nieuwe ~: ze verdienen het om een podium te krijgen 
en in de spotlight te worden gezet, zoals je 
aanstaande collega het verdient om meteen kennis 
met hen te maken. ''Employees are the most 
important asset of an organization.''  
 
Oja? Show it! 
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We houden van verhalen. Van kinds af aan voor het 
slapen gaan, tot onze oude dag: we horen en lezen 
graag een goed verhaal.  
 
Al duizenden jaren gebruiken we verhalen om 
informatie over te brengen, onze normen en waarden 
gestalte te geven en ter vermaak. 
 
OXYTO-WAT? 
 
Dat we zo van verhalen houden, is geen toeval. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
wanneer een verhaal ons aanspreekt, onze waarden 
van het hormoon oxytocine stijgen. Een hoog 
oxytocine-gehalte wordt geassocieerd met 
vertrouwen en empathie.  

13 

Een dag uit het 
leven… 
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Een goed verhaal schept dus een band met degene 
die het verteld krijgt. En wanneer voelt iemand zich 
eerder genegen om op een vacature te reageren? 
Juist. 
Weet je nog? We handelen op basis van kennen, 
vertrouwen en leuk vinden. Het vertellen van een 
verhaal stelt ons dus in staat om de tweede van de 
drie, vertrouwen, te creëren.  

 
Maar er gebeurt nog iets belangrijks wanneer we goed 
in een verhaal zitten: ons brein heeft de neurologische 
neiging om te reageren alsof we het verhaal zelf 
ervaren. Ons brein plaatst onszelf dus in het verhaal. 
Handig dus voor als de lezer zich een beeld probeert te 
vormen van de functie en hoe het zou zijn om die 
functie uit te oefenen! 
 
 
 

‘’Een goed verhaal schept een band 
met degene die het verteld krijgt.’’ 
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IK SCHRIJF EEN VACATURE EN NEEM MEE… 
 
Beschrijf bijvoorbeeld hoe een werkdag er uit kan 
zien. Gebruik kopjes om de tijdstippen in de loop van 
de dag aan te duiden, eventueel met daarbij een 
locatie. Begin om 08:30, of hoe laat je wilt en rol een 
verhaal uit dat de lezer meeneemt langs 
werkzaamheden, functie-eisen en collega's.  

 
Deze vorm biedt je ook de kans om bepaalde 
onderdelen van de functie heel concreet te maken 
voor de lezer. Leent een werkdag zich niet helemaal 
lekker voor een verhaal? Probeer dan een werkweek, 
een maand of bijvoorbeeld een project van A tot Z. 
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''Maar mensen zijn toch luie lezers?'' hoor ik je 
denken, wijzend op de hoeveelheid tekst die kan 
ontstaan. En inderdaad: de hoeveelheid tekst is en 
blijft een aandachtspunt. Een manier om de 
leesbaarheid en scanbaarheid van de tekst te 
vergroten, is het toepassen van vette en cursieve 
tekst, of bijvoorbeeld tekstkleur om daarmee functie-
eisen herkenbaar te maken. 
 
Lang verhaal kort: neem de lezer van jouw vacature 
mee. Hij of zij houdt van een goed verhaal! 
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We kijken graag plaatjes, zo hebben we eerder al 
geconcludeerd. Niet alleen omdat we visueel zijn 
ingesteld, of omdat ze de luie lezer in ons dienen, 
maar ook omdat we de bijbehorende tekst dan beter 
begrijpen. Maar er is nog een manier om de strijd aan 
te gaan met eindeloze, slaapverwekkende 
vacatureteksten en de kern uit die tekst naar voren te 
brengen. 
 
CIJFERS, DIAGRAMMEN EN INFOGRAPHICS 
 
Bij het RTL Nieuws zijn ze er gek op: infographics en 
diagrammen. Niet gek eigenlijk, want ook zij lopen 
tegen het bekende probleem aan, dat we afhaken bij 
een overvloed aan tekst. En ook zij springen hier 
creatief mee om, door de tekst in dit geval te 
ondersteunen met cijfers, diagrammen en 

Breek (weer) 
met de tekst! 
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infographics. Ze zijn uitermate effectief om snel iets 
te verduidelijken en grijpen meteen de aandacht.  
 
Bij het maken van een vacature werkt het niet veel 
anders. Cijfers en infographics spreken onze voorkeur 
voor visuele informatie aan en 'breken' met de tekst 
daaromheen. Ze zijn een kei in het uitdrukken van 
feiten. En: we onthouden ze makkelijk. 
 
HIGH SCORE TO BEAT 
 
Nou vooruit, een paar cijfers, omdat we daar zo van 
houden: 
 
 
 

18 
gemiddeld 
lezen we 

28% 

van de woorden 
tijdens een bezoek 

in slechts 150ms 
verwerken we een symbool 

en in 100ms koppelen 
we er een betekenis aan 

kleur 
vergroot onze 

bereidheid tot 
lezen met 80% 
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Daar kun je dus mooi je voordeel mee doen! Hoe? Nou, 
wat dacht je bijvoorbeeld van het schrappen van de 
term 'snelgroeiende organisatie' en daarvoor iets 
terug te plaatsen dat wél iets zegt? Licht de verdeling 
en toename van de klantenkring uit, of de verdeling 
van mannen en vrouwen in het bedrijf uit. 

 
Benoem de 'high score to beat' van de flipperkast in 
de kantine. Of licht de doelstellingen voor de 
komende periode toe.  
 
Afijn: cijfers, diagrammen en infographics bieden 
ruimte voor creativiteit zoals je leest. Ze bieden een 
eigen invalshoek en kunnen een vacature nog 
completer maken. 
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In 1980 scoorde de Britse band The Buggles een 
wereldhit met 'Video killed the radio star', over hoe 
nieuwe technologie van die tijd, zoals video, een 
bedreiging voor bestaande media vormde, zoals 
bijvoorbeeld, hoe raad je het: radio. Heeft ''Video'' nu, 
bijna 40 jaar later, weer een nieuw slachtoffer 
gevonden? Als we de trendwatchers over social media 
in 2019 raadplegen, lijkt dat haast het geval.  
 
Alhoewel, slachtoffer… Zoals 'video' eerder een nieuw 
podium bleek voor de 'radio star', biedt video anno nu 
ook voornamelijk kansen om je bijvoorbeeld op social 
media te etaleren en een band aan te gaan met je 
publiek. Volgens sommige experts is bijna 80% van 
wat we online consumeren, video. En de toename van 
de afgelopen jaren die hiertoe heeft geleid, zal volgens 
deze experts in 2019 gewoon doorzetten.  

‘’Video killed the 
job vacancy.’’ 

#VacatureInspiratie  5 
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Als je de laatste jaren regelmatig naar je LinkedIn-feed 
of Facebook-tijdlijn hebt gekeken, dan zal je de 
toename in video met eigen ogen hebben 
geconstateerd. Overigens: de hoeveelheid video die 
wordt geüpload naar social media, is niet de enige 
reden waarom we deze video’s steeds meer in onze 
feed en tijdlijn zien. De algoritmes van social media 
ontwikkelen zich met deze trends mee en zo heeft 
bijvoorbeeld het LinkedIn-algoritme tegenwoordig een 
voorkeur aan video's. 

 
AUTHENTICITEIT KENT GEEN TIJD 
 
''Dat klinkt allemaal leuk, maar hoe pas ik deze trend 
toe in mijn vacatures?'' Ook hier word je vooral weer 
beperkt door je eigen creativiteit. Natuurlijk is een voor 
de hand liggende (maar daarom nog niet minder 
interessante) mogelijkheid, het interviewen van 
collega's.  

‘’Bijna 80% van wat we online 
consumeren is video.’’ 
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Het appelleert aan onze behoefte om mensen te zien 
en je kunt er op effectieve wijze authenticiteit mee 
uitstralen. Informatie en ervaringen uit eerste hand: 
veel echter dan dat wordt het niet. Eventueel kun je 
vanuit de vacature naar het interview doorlinken, 
maar idealiter is zo'n interview natuurlijk echt 
onderdeel van de vacature.  

 
Een andere manier om video voor jouw vacature te 
gebruiken, is door een korte 'promo' te maken die in 
de feeds en tijdlijnen voorbij komt en zo de aandacht 
trekt en een potentiële sollicitant aanspoort om op 
een link naar de eigenlijke vacature te klikken. De 
promo kan wat beeld uit de vacature laten zien, een 
flits uit een interview, of kort een aantal 
eigenschappen van de vacature benoemen.  22 
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Op deze manier spring je eruit ten opzichte van de 
posts waarin alleen een link met wat tekst of het 
bedrijfslogo wordt gebruikt. 
 
TIPS! 
 
Let er bij het posten van video op LinkedIn trouwens 
op dat de video 'native' is, oftewel: rechtstreeks naar 
LinkedIn geüpload en niet via een link naar een 
YouTube of Vimeo video. De native video zal dan 
namelijk automatisch afspelen in de feed. Zorg 
verder dat gesproken tekst is ondertiteld: op Facebook 
bijvoorbeeld, wordt 85% van de video's zonder geluid 
bekeken (say what?!) En hou de video lekker kort 
(afhankelijk van wat je laat zien: minder dan een 
minuut) in verband met de korte interesse-duur van 
de gemiddelde kijker.   
 
''Video killed the job vacancy''? Nou, nee hoor. 
Bovendien bekt het niet zo lekker als het origineel. 
  
Lights.., camera.., action! 
 
Kom op, wees creatief: je kan het! 
 23 



 

 25 

 
BRONVERMELDING 
 
https://www.besocialized.nl/blog/vier-redenen-
waarom-visuele-content-geen-optie-is-noodzaak/ 
 
https://usabilla.com/blog/effect-human-faces-web-
design/ 
 
https://medium.com/swlh/the-science-of-
storytelling-why-we-love-stories-fceb3464d4c3 
 
https://neomam.com/interactive/13reasons/ 
 
https://www.socialmediatoday.com/news/5-social-
media-marketing-trends-that-will-dominate-
2019/543477/ 
 
https://instapage.com/blog/closed-captioning-
mute-videos 
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frank@tjobtjob.nl 

 
085-4019894 

 
https://tjobtjob.nl/ 

Is de creativiteit even op? 
Samen even brainstormen? 

 
Breng jij de koffie, brengt                      de ideeën. 

 
Neem contact op: 


