
 

 

 

Hoe zorg ik voor een goede vacature-intake?  
 
 
Dit document kun je gebruiken als handleiding bij het ophalen van de wervingsbehoefte 
binnen jouw recruitmentopdracht. Het kan je helpen structuur aan te brengen in gesprekken 
met teamleiders, managers of medewerkers. Daarnaast zorgt het ervoor dat je de juiste 
informatie hebt om een goede wervingsstrategie voor de openstaande functies toe te 
passen. Bij elk onderwerp staan een aantal voorbeeldvragen.  
 
Vacatureruimte  
 

• Hoeveel openstaande vacatures zijn er nu? Hoeveel fte is er nodig? 

• Hoeveel PNIL moet er worden vervangen?  

• Welke vacatures maken het lastig? 

• Hoe is de verhouding in-en uitstroom? Wat is de jaarlijkse behoefte? 

• Voor welke functie is de nood het hoogst? Waar ligt het grootste drukpunt? 

• Welke uitdagingen zijn er in de toekomst (gaan er mensen weg, met pensioen etc.)? 
 
Inhoud van de functie/werkzaamheden  
 

• Hoe ziet een werkdag eruit? Wat zijn de meest voorkomende taken? 

• Wat zijn de werktijden?  

• Welke eigenschappen heeft iemand nodig om deze functie goed uit te kunnen 
voeren?  
 

Team 
 

• Hoe ziet het team eruit? Hoe is de samenwerking?  

• Wat voor sfeer/cultuur heerst er in het team (voorbeelden)?  
 

 
Functievereisten 
 

• Vereiste opleiding/werkervaring/bevoegdheden 

• Hoe ziet de ideale kandidaat eruit? Op welke kanalen bevindt de ideale kandidaat 
zich? 

• Schaap met 5 poten: wat als de kandidaat niet helemaal voldoet aan het ideale 

plaatje, waarin kan de functie aangepast worden naar de kandidaat? 

• Wat gebeurt er op de afdeling als de kandidaat niet gevonden wordt?  
 
 
  



 

 

 
 
 
 
Arbeidsvoorwaarden/USP’s   
 

• Wat biedt de organisatie (denk aan salaris, vrije dagen, fietsregeling/reisvergoeding, 
ontwikkeling, leeromgeving etc.) 

• Wat maakt de functie uniek? Waarom zou iemand hier willen werken?  

• Hoe bindt de organisatie medewerkers aan zich? Hoe bind jij als afdeling mensen aan 
je? 

• Wat vraagt dat aan eigenschappen van een nieuwe collega? 
 
Wervingskanalen 
 

• Wat is er al gedaan om te werven? Waarom is dit nog niet gelukt? 

• Referral recruitment/social media, welke kanalen worden er gebruikt en/of kunnen 
nog benut worden? 

 
Overig  
 

• Hebben jullie zelf nog ideeën over waar de kandidaat zich kan bevinden/waar meer 
mee gedaan kan worden/wat er ontbreekt in de huidige strategie?  

• Waar zitten de quick wins/het laaghangend fruit? Deel dit ook direct met de 
organisatie, zo bouw je aan succes!  

• Vraag om leuke voorbeelden die op de werkvloer voorkomen. Denk aan een 
paasontbijt, Sinterklaasavond, slingers die worden opgehangen bij een verjaardag. 
Alle ideeën om de sfeer te duiden zijn welkom en kun je goed gebruiken in jouw 
tekst. 

 
 


