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Djai van Nieuwenhoven
Eigenaar van Djai Recruitment. Het is mijn passie om bedrijven en kandidaten te helpen bij 

elke vorm van recruitment. Sinds 2007 zit ik in het vak en ken de Commerciële en Corporate 
kant van Recruitment. Met deze tips help ik organisaties om sneller, effectiever en efficienter 

in aanraking te komen met potentiële toekomstige medewerkers.



11 tips voor de beste vacature 

Het vinden van goed personeel is een
tijdrovende klus. Er zijn veel 
concurrerende organisaties die tevens op 
zoek zijn naar het beste personeel. 

Probeer maar eens op te vallen. Waar 
moet je op letten en hoe begin je?

Sinds 2007 ben ik met Recruitment bezig. 
Gedurende de weg, met veel vallen en 
opstaan heb ik gezien hoe Recruitment 
goed kan worden ingezet.

De ervaringen en tips die ik in al die jaren 
ben tegengekomen deel ik graag met 
anderen.

In dit e-book leer je praktische stappen om 
een vacature te schrijven en zorg je ervoor 
dat kandidaten wél solliciteren!

Veel plezier ermee!

Djai van Nieuwenhoven



Tip 1: Heb je wel een vacature?

Klinkt enorm suf, maar werk steken wat achteraf voor 
niets was, is enorm frustrerend en levert niets op! Het 
schaadt jou en jouw organisatie en kent alleen maar 
verliezers 

In grote organisaties geeft elke afdeling de voorkeur 
aan zijn/haar afdeling. Wie het hardst schreeuwt 
komt vaak het eerst aan bod. Vaak wordt de algehele 
visie vergeten en wordt te laat beseft dat personeel 
uitbreiding / vervanging niet nodig is.

In kleine organisaties wisselt de vraag. De ene week is 
er mogelijk nog geld om de vacature in te vullen, het 
volgende moment worden er 3 vacatures uitgezet, 
om ze vervolgens allemaal te annuleren omdat de 
visie / budget is gewijzigd.

Een recruitmentvisie / strategie die vooraf goed 
doorgenomen is, voorkomt in veel gevallen deze 
problemen. 

Advies om je eerst te richten op de interne
organisatie.  Uiteindelijk wil je een aantrekkelijk 
werkgever zijn voor de interne medewerker en 
mensen van buitenaf



Tip 2: Vacature intake formulier

Tja het klinkt als een saai administratief proces en 
dat is het ook!!!  Maar zo’n saai intakeformulier zorgt 
er wel voor dat je geen enkele vraag vergeet te 
stellen.” 

“Als organisatie wil je aannames doen, maar niet op 
basis van aannames” en “als je doet wat je deed, dan 
krijg je wat je kreeg”. 

Durf te vragen, maar vooral, durf door te vragen op 
de antwoorden die je krijgt.

Voorbeelden hiervan zijn: 
“Dus… je bent op zoek naar iemand met een HBO 
diploma, maar stel dat diegene al 8 jaar ervaring 
heeft met relevante kennis, veel certificeringen 
heeft, maar helaas geen HBO diploma, wijs ik 
diegene dan af?”

Of

“Diegene moet op 30 minuten afstand van werk 
wonen, maar nu kom ik die topper tegen die 45 
minuten reistijd heeft en het geen probleem vindt 
om naar ons kantoor te komen. Wat doen we dan?”

Je zult verstelt staan, hoe flexibel vooraf 
gedefinieerde eisen zijn! 



Tip 3: Doe een doelgroepen onderzoek

Zelf werk ik al jaren met een doelgroepenscan, ideaal en dit bespaart een 
hoop tijd. Het is goed om te weten hoe de doelgroep zich beweegt, wat zij 
belangrijk vinden en waar ze gevoelig voor zijn. 

Zo ontdek je dat sommige doelgroepen salaris enorm belangrijk vindt, 
terwijl een andere doelgroep zelfontplooiing veel belangrijker vinden, 
Andere doelgroepen vinden vooral het samenwerken met collega’s 
bepalend. 

Ook de resultaten van dit onderzoek vergelijk je met de vacature 
intakeformulier. Zo nodig pas je requirements aan en bespreek je deze met 
de vacaturehouder. 

Heb je geen geld om een doelgroepenscan uit te voeren? Vaak hadden de 
organisaties waarvoor ik werkte hier ook geen geld voor. Wanneer ik 
bijvoorbeeld een IT developer voor een organisatie zocht, dan liep ik langs 
de Developmentafdeling om een aantal collega’s te spreken. 

Hiervoor had ik een aantal vragen voorbereid, zoals:
• Waarom heb je voor de organisatie gekozen? 
• Wat spreekt je aan in onze projecten?
• Wat vinden zij belangrijk om te lezen in een vacaturetekst?

Ook belde ik mijn Linkedin netwerk na en stelde ik ze bovenstaande vragen 
en werkte ik mijn vacatureintakeformulier bij. Naast al deze informatie 
zorgde ik er zo ook voor dat mijn doelgroep wist van mijn vacature!! De 
kans op referral recruitment werd vele malen groter! 



Tip 4: Laat de stress waar hij (niet) 
hoort

Djai, wat enorm veel stappen zeg? Moet dit echt zo 
lang duren? Zoals je opgemerkt hebt zitten we al op 
4 tips voordat je überhaupt bent begonnen met het 
opstellen van een vacaturetekst. 

Klinkt als een enorme tijdverspilling en soms is het 
ook zo. 

” Better safe than sorry”

Na meer dan 14 jaar in recruitment en vele fouten 
verder heb ik geleerd en gemerkt dat een goede 
voorbereiding uiteindelijk de helft van de tijd scheelt.

Organisaties willen het liefst dat morgen een nieuwe 
medewerker start. Een dag zonder die man/vrouw 
kost de organisatie waarschijnlijk veel geld. 

Wel moet je afvragen welke kosten er gemoeid gaan 
met het aannemen van een verkeerde medewerker.

Bovenstaande stappen kosten niet veel tijd en 
leveren je uiteindelijk meer op! Laat je niet opjagen 
en manage deze verwachting. 



Tip 5: Kies de juiste functietitel

We hebben een tijd lang een hype gehad met mooie 
functietitels. 

Voorbeelden
- Eindbaas recruitment
- Meester in controlling
- Spin in het boekhoudingweb

Enorm leuke titels, die ook gelijk de sfeer van het 
bedrijf weergeeft, maar deze titels gaan nooit 
gevonden worden en kandidaten komen niet snel op 
jouw vacaturepagina. 

Meestal verloopt een eerste search via Google. De 
kans dat iemand op zoek gaat naar een “eindbaas”, 
“Meester” en “spin in het web” is vrij klein. 

Ga daarom op zoek naar toegankelijke functienamen. 
Functienamen waarop gezocht wordt, zodat 
kandidaten op jouw vacature komen. 



Tip 6: Volgorde Vacature

Nadat je de vacaturetitel hebt verzonnen, ga dan verder met de 
inhoud van die vacature. Probeer zo concreet mogelijk deze te 
schrijven Veel vacatures beginnen met een algemeen stuk over de 
organisatie. Hier zitten jouw bezoekers niet op te wachten. Zij 
willen het liefst binnen 2 zinnen lezen of in 1 minuut zien (video) 
wat de vacature inhoud. 

Het werken met subkopjes kan dan het verschil maken

Bijvoorbeeld: 
Wat doet een (functie) bij (Organisatienaam) ? en leg hier zo 
concreet mogelijk uit wat zo’n iemand binnen jouw organisatie 
moet doen. Vermijd zinnen zoals “je werkt in een dynamische 
omgeving ... “ maar wees creatief en bedenk bijvoorbeeld “Samen 
met 4 enthousiaste collega’s werk je aan het product...” 

Voorbeelden van andere organisaties:
• “Hoe word ik Functienaam bij Coolblue?” (Coolblue)
• “Hoe maak jij onze klanten blij?” & “WAT JE DOET (BOL.com)
• “Wie jij bent” (Ikea Nederland)
• “Wat ga je doen?” (nu.nl)
• “Wat doe je voor onze klant” (VodafoneZiggo)



Tip 7: Schrijfstijl

Wanneer het over een vacature gaat, zijn we vaak 
geneigd om dure, sjieke woorden te gebruiken om 
op te vallen. We vergeten daarbij vaak dat gewone 
mensen de vacature willen lezen. (tenzij je Dure, 
Sjieke mensen zoekt natuurlijk) 

Sommige adviezen vertellen ons dat je ook straattaal 
in vacatureteksten kunt voeren, maar om nu “FF chill 
te flexwerken met je matties” gaat mij iets te ver. 
(tenzij je dit weer wil uitstralen). 

Richt je dus op jouw doelgroep. Hoe worden ze het 
liefst aangesproken. Uiteraard moet dit ook passen 
binnen de cultuur die jouw organisatie uitstraalt. 



Tip 8: Doe eens leuk!

Waarom is het leuk om bij jullie organisatie 
te werken? Met de hoofdletter “LEUK”. 

Waarom ga jij iedere dag met een glimlach 
naar kantoor? Zijn het die legendarische 
vrijmibo waar je bij moet zijn?  Ontvangt 
elke werknemer een jaar- abonnement op 
de dierentuin. Lunchen jullie iedere dag 
gezellig met zijn allen? Zijn er 
kampioenschappen darten, tafelvoetbal of 
airhockey of is elke maandagochtend 
netflixkwartier waarin jullie de Netflixseries 
weer bespreken. 

Maar Djai? Wij hebben niet iets speciaals op 
werk! 
Iedere organisatie heeft iets speciaals hoe 
klein of groot dit ook is. 

Tip: Vraag het iemand die net binnen de 
organisatie is gestart. Waarom heeft 
diegene gekozen voor jullie organisatie. 
Probeer verder te vragen dan alleen 
werkgerelateerde zaken, maar juist de FUN! 

Verwerk deze argumenten in de vacature! 
Men blijft hangen bij FUN!



Tip 9: Keep it short

Ellenlange teksten, daar zit echt niemand op 
te wachten. In de meeste gevallen scant
men vacatureteksten. 

Wanneer ze door het scannen 
geinteresseerd zijn, wordt de gehele tekst 
gelezen. 

Wanneer de tekst te lang is haakt men 
sneller af, waardoor ze ook niet zullen 
solliciteren op jouw vacature. 

Tip:
Een gemiddelde vacaturetekst bestaat uit 
350 en 450 woorden.

TIP: Nee, je hoeft deze woorden uiteraard 
niet te tellen, maar wanneer je jouw 
vacaturetekst COPY/PASTE naar Microsoft 
word, dan zie je links onderin het aantal 
woorden.



Tip 10: Actief 
schrijven

Wanneer je passief 
schrijft, komt men 
niet snel in actie om 
te solliciteren. 

Bijvoorbeeld:
• “Je kunt hier 

sollicteren” of 
“Solliciteer nu”

• “Pietje Puk komt 
graag met je in 
contact” of “Neem 
contact op met 
Pietje Puk”

TIP: 
Controleer na afloop 
en doorloop 
controleer  de 
vacaturetekst op 
passief taalgebruik.



Tip 11: Its all about the money

“We bieden een uitstekend salaris”
“Verdien een marktconform salaris”

Herkenbaar? Toch is het niet zo slim om te doen. 

Voor bijna 70% is het salaris bepalend bij de keuze van de 
baan. Ongeveer 50% switcht van baan vanwege het salaris 
en 40% stoort zich eraan als een salaris niet in een 
vacature wordt genoemd. Van die 40% haakt de helft af, 
wanneer het salaris ontbreekt in een vacature. 

Dus van de 10 mensen haken er sowieso al 2 af wanneer 
je het salaris niet noemt. 

Weet je het salaris niet precies en vind je het afhankelijk 
van het niveau van de kandidaat. Noem een range. 

Bijvoorbeeld:
Salarisrange tussen de 2500 en 3000 euro afhankelijk van 
kennis en ervaring


