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De kracht van goede 
vacatureteksten

 
Online een baan vinden is gemakkelijker 
dan ooit. In Nederland worden elke maand 
meer dan 260.000 nieuwe vacatures in de 
zoekresultaten van Indeed opgenomen. 

Dit biedt werkzoekenden veel mogelijkheden 
om de baan te vinden die het beste bij hen 
past. Maar het aanbod aan vacatures is groot! 
Werkgevers moeten strategisch te werk gaan 
om op te vallen bij deze kandidaten. Kruip bij 
het opstellen van een vacaturetekst in de huid 
van werkzoekenden. 

Welke zoektermen gebruiken zij om jouw 
vacature te vinden? Welke informatie vinden 
zij interessant? Waarnaar zijn zij op zoek? 

Uit ervaring weten wij dat strategisch 
geschreven vacatureteksten de beste 
kandidaten aantrekken. Maar hoe pak je dat 
aan? Wij hebben de tien meest succesvolle 
tips op een rijtje gezet. Zodat jij met jouw 
wervingsbudget het maximale resultaat 
bereikt. Succes!



 

10 Tips voor de beste vacatureteksten

01 Trek de aandacht

02 Wees gericht

03 Wees open

04 Zorg ervoor dat elk woord relevant is

05 Heb oog voor details

06 Blijf eerlijk

07 Houd het eenvoudig

08 Leer van anderen

09 Test alles

10 Have fun!

Inhoudsopgave



 

10 Tips voor de beste vacatureteksten

01 Trek de aandacht

Zorg dat je opvalt. Begin je vacaturetekst met een alinea die aandacht trekt. 
Wees zo specifiek mogelijk bij het omschrijven van de functie. Kandidaten 
verliezen hun aandacht als ze een algemene beschrijving lezen, dus zorg 
ervoor dat de informatie boeiend, interessant en relevant is.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Probeer precies de goede balans te vinden tussen informeren en enthousiasmeren. Bekijk deze 
vacaturetekst van Bol.com eens. Hier zie je hoe je met wat creativiteit een boeiende link kunt 
leggen tussen je werkgeversmerk en de belevingswereld van je doelgroep.

“ Hangen er meer rijbroeken en paardrijcaps dan jeans en mutsen in je 
kledingkast? Denk je bij ‘poetsen’ niet aan saai huishoudelijk werk, maar aan 
het pimpen van je favoriete paard? Dan ben je misschien de ideale ‘eigenaar’ 
van onze ruitersportwinkel. Dat wil zeggen; als je jouw enthousiasme voor de 
ruitersport ook kunt omzetten in inspirerende online content en aantrekkelijke 
acties…Als Product Specialist Paard & Ruitersport ben je (mede) eigenaar van 
de nobelste winkel binnen bol.com; de ruitersportwinkel. Jij zet de duizenden 
artikelen uit deze categorie perfect in de online etalage. En zorgt er ook 
nog eens voor dat klanten ze kunnen vinden én vergelijken. Je creëert en/of 
optimaliseert aantrekkelijke content en schrijft inspirerende artikelen waar alle 
ruiters en amazones blij van worden.”
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02 Wees gericht

Informatie uit de databank van Indeed toont aan dat algemene vacaturetitels 
minder effectief zijn dan gerichte titels. Zoek je iemand in het marketingteam 
die vooral bezig zal zijn met evenementen? Kies dan voor Event Manager, in 
plaats van ‘Marketingmedewerker’.

Deze tip in de praktijk toepassen

meer clicks per  
vacature

“LogistiekAdministratiefMedewerker”iseeneffectievere
vacaturetiteldan“AllroundLogistiekMedewerker”

meer impressies
per vacature

vermindering van de  
kosten per sollicitatie

Het lukte een klant van Indeed maar niet om relevante kandidaten te vinden voor een logistieke 
functie. Ons team analyseerde de vacaturetekst en de prestaties. Toen we de vacature goed 
doorlazen, begrepen wij dat de vacature een sterke focus had op administratie. Dat belangrijke 
element ontbrak echter in de vacaturetitel! Vervolgens hebben we de prestaties van verschillende 
administratieve en logistieke vacaturetitels met elkaar vergeleken en dit zijn de resultaten:

We hebben de prestaties van de vacaturetitels “Logistiek Administratief Medewerker” en “Allround 
Medewerker” in Nederland met elkaar vergeleken. We zien een stijging van 24% in impressies per 
vacatureen eenstijgingvan45%inclickspervacature voor de meer specifiekere vacaturetitel: Logistiek 
Administratief Medewerker. Voor Gesponsorde Vacatures zien we een verlaging van 48%indegemiddelde
kostenpersollicitatievoor “Logistiek Administratief Medewerker”.1

1Gegevens van Indeed (NL) Q2 2021

+45% +24% -48%
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Thermen Holiday is een organisatie waar Verwennen, Comfort en Gastvrijheid 
met hoofdletters geschreven worden. Wij stellen hoge eisen aan onze 
medewerkers. Het willen verwennen van mensen moet in je bloed zitten. 
Vriendelijkheid en gastvrijheid moeten je tweede natuur zijn. Met deze 
ingrediënten bezorgen wij onze gasten een onvergetelijke dag.”

03 Wees open

Voordat je ergens gaat solliciteren, wil je weten met wat voor soort werkgever 
je te maken hebt. Hoe is de bedrijfscultuur? Wat zijn de kernwaarden en hoe zit 
het met de arbeidsvoorwaarden? Geef werkzoekenden een duidelijk beeld van 
je bedrijf. Wees open en laat zien hoe het echt is om bij je te werken. Dit helpt 
kandidaten om zich een beeld te vormen van jouw bedrijf voordat ze solliciteren.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Ledere organisatie en iedere werkgever is bijzonder op zijn eigen manier. Maak gebruik van jouw 
Unique Selling Points in je vacature. Wat maakt jouw bedrijf speciaal en waar zijn kandidaten naar 
op zoek? Kijk ter inspiratie eens hoe Thermen Holiday het aanpakt:

“
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04 Zorg ervoor dat elk woord relevant is

Overlaad werkzoekenden niet met ellenlange teksten. Het weglaten 
van informatie is net zo belangrijk als het toevoegen ervan. Probeer in je 
vacatureteksten een balans te vinden tussen kort en krachtig en genoeg 
details om de lezer te prikkelen.
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05 Heb oog voor details

Gerichte vacaturetitels zijn effectiever dan algemene titels, dus probeer 
woorden te gebruiken die de functie goed omschrijven. Als je op zoek bent 
naar een Java-ontwikkelaar, noem de vacaturetitel dan ook zo. Ga niet voor 
‘Java-ninja’ of ‘Java-hacker’. Dergelijke speelse vacaturetitels bevatten geen 
veelgebruikte zoektermen die mensen gebruiken, die mensen gebruiken en 
dat maakt je vacature moeilijk vindbaar. Voordat je een vacaturetekst opstelt, 
kun je een aantal tools bekijken die je helpen inzicht te krijgen in populaire 
titels voor bepaalde functies.

Hoe werkt dit in de praktijk?

“UX-designer”wordtmeergebruiktdan‘UserExperienceDesigner”

Google Trends is een gratis tool die je kunt gebruiken om de populariteit van vacaturetitels en woorden 
te bekijken. In de grafiek wordt het zoekvolume voor ‘User Experience Designer’ vergeleken met ‘UX-
designer’ en is te zien dat ‘UX-designer’ momenteel populairder is.2

2Google Trends

UX-designe r User Experience Designer



 

10 Tips voor de beste vacatureteksten

06 Blijf eerlijk

Beschrijf de verantwoordelijkheden binnen de functie zoals ze zijn, zonder 
te overdrijven of zaken te verhullen. We zien soms vacatureteksten die de 
waarheid nét iets mooier maken om mensen aan te trekken, maar deze 
aanpak werkt op de lange termijn averechts. Als je bedrijf bijvoorbeeld in 
één land actief is, omschrijf het dan niet als ‘internationaal’.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Gebruik vacaturetitels en omschrijvingen die een goed beeld geven van de functie. Lees de informatie 
goed na om te controleren of de vacaturetekst overeenkomt met het soort kandidaat dat je zoekt.

In dit voorbeeld is de vermelde vacaturetitel voor een coördinator, terwijl de beschrijving meer over 
een leidinggevende functie lijkt te gaan.



 

10 Tips voor de beste vacatureteksten

07 Houd het eenvoudig

Het kan verleidelijk zijn om je vacatureteksten op te maken met veel 
opsommingspunten en subkoppen, maar voel je niet verplicht om alle 
beschikbare ruimte in je vacaturetekst op te vullen. Houd het eenvoudig en 
geef alleen de belangrijkste informatie.

We zijn op zoek naar een Billing Coordinator ter versterking van ons 
team. De ideale kandidaat:

Hoe werkt dit in de praktijk?
Dit voorbeeld bevat een lange lijst met opsommingen van vereisten of ideale kenmerken van de 
kandidaat. Sommige punten zijn redelijk algemeen, zoals ‘detailgericht’. Ook is het een vrij lange 
lijst die de kandidaat moet lezen. Deze opmaak kan er goed uitzien op mobiel, maar voel je niet 
verplicht om algemene vereisten achter opsommingstekens te zetten, of zelfs om überhaupt 
een lijst te gebruiken!

• Is detailgericht

• Beschikt over een vakkundig probleemoplossend vermogen

• Is nieuwsgierig van aard

• Beschikt over goede onderzoeksvaardigheden

• Kan met gemak verschillende soorten informatie tegelijk beoordelen

• Kan logische beslissingen maken over gevoelige, tijdsgebonden vraagstukken over facturering

• Is communicatief vaardig en empathisch

• Kan met hetzelfde gemak communiceren met gebruikers, teamgenoten en collega’s  
van andere afdelingen
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Hier zie je een andere versie van hetzelfde voorbeeld. Zoals je kunt zien, 
is de schrijver meer aanwezig in de tekst en is het veel duidelijker wat de 
verschillende punten in de opsomming met elkaar te maken hebben.

We zijn op zoek naar een Billing Coordinator ter versterking van ons team. 

De ideale kandidaat is detailgerichtenbeschiktovereengoedprobleemoplossendvermogen, is van 
nature nieuwsgierig van aard en beschikt over sterke onderzoeksvaardigheden. 

Ook kun jemetgemakverschillendesoorteninformatietegelijkbeoordelenomlogischebeslissingen
te maken over gevoelige, tijdsgebonden vraagstukken over facturering. 

Daarnaast ben je communicatiefvaardigenbeschikjeoverempathischvermogenen kun je met 
hetzelfde gemak communiceren met gebruikers, teamgenoten en collega’s op andere afdelingen.
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08 Leer van anderen

Kijk om je heen om een goed beeld te krijgen van de concurrentie en te 
zien of er strategieën zijn die ook voor jou nuttig kunnen zijn. Concurrenten 
gebruiken mogelijk andere wervingsmethoden, die jij ook kunt toepassen 
in je recruitmentstrategie. Natuurlijk moet je niet simpelweg kopiëren, maar 
laat je vooral inspireren door andere recruitmentstrategieën.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Je kunt via Indeed zoeken naar vacatures van concurrenten en de titels en beschrijvingen ervan 
bekijken. Hiermee kun je ideeën opdoen voor het opstellen van je eigen vacatureteksten.
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09 Test alles

Experimenteer, controleer aannames en test voortdurend. Dit houdt in 
dat je vacaturetitels en -teksten continu moet aanpassen, analyseren en 
optimaliseren om ze te verbeteren. Je kunt experimenteren door verschillende 
versies van je vacaturetitels en -teksten te vergelijken, om te zien welke tot de 
beste resultaten leiden.
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10 Have fun!

Werven is fantastisch. Zeker als je precies weet hoe je vacatureteksten kunt 
inzetten om succesvolle kandidaten voor je bedrijf aan te trekken. Laat je 
inspireren door onze tips. En... sharing is caring, dus vergeet vooral niet je 
resultaten, successen en praktische tips te delen. Succes!



 

10 Tips voor de beste vacatureteksten

4Google Analytics, unieke bezoekers, februari 2020

Indeed Ireland Operations Ltd. | 124 St. Stephen’s Green | Dublin 2, Ireland

Vind je nieuwe  
medewerker 
via Indeed
Indeed helpt mensen over de hele wereld om medewerkers of een baan te vinden.  
Meer dan 250 miljoen mensen per maand zoeken naar vacatures, plaatsen cv’s en  
doen onderzoek naar bedrijven via Indeed.4

Ga vandaag nog aan de slag op nl.indeed.com/personeel en vind meer informatie op   
nl.indeed.com/inspiration.

https://nl.indeed.com/personeel
https://nl.indeed.com/inspiration

