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De vacatureanalyse 
 
Doel 
Een goede vacatureanalyse is een belangrijke stap bij het schrijven van een goede brief en CV. Met 
deze tool maak je een goede analyse, zodat je gericht kunt solliciteren. 
 

Zonder analyse van de vacature weinig kans op baan 
Wat ik vaak tegenkom in gesprekken met werkzoekenden, is het gebrek 
aan kennis over hoe je je voorbereidt op het maken van een succesvol 
CV. Geen wonder, want hoe vaak doe je dat in je loopbaan? Maar je CV 
is een belangrijke ambassadeur in het proces van werk vinden. Het is 
een middel om een uitnodiging voor een gesprek te krijgen. Belangrijk 
is dat je CV matcht met de vacature die je hebt gevonden. Want jij bent 
niet de enige die op die functie solliciteert. De organisatie kiest altijd 
voor het CV dat het beste matcht. 
 

Vacaturetekst is vaak niet compleet 
Een CV werkt alleen voor je als de informatie op je CV zo veel mogelijk overeenkomt met wat de 
werkgever of recruiter zoekt. Hoe kom je erachter wat de werkgever precies zoekt? Een ding is 
zeker: daar kom je niet achter door alleen de vacaturetekst door te nemen. Hoewel je dat 
misschien wel verwacht. 
 
Door aannames op de Nee-stapel 
De valkuil is dat je tijdens het lezen aannames maakt, over het werk en over het bedrijf. Of dat jij 
precies denkt te weten wat van jou wordt gevraagd, zonder enige check. Logisch dat je aannames 
maakt, dat doen we allemaal, maar daar ligt wel de mismatch op de loer. Door je CV aan te passen 
aan 'verkeerde' ideeën over de functie, ontstaat een verkeerde match. Je CV belandt op de Nee-
stapel. 
 
Check, check en nog eens check 
Ga er niet vanuit dat je precies weet hoe de functie in elkaar zit. De enige manier om erachter te 
komen wat waar is, is om je aannames te checken. Dat kan in 2 stappen: 

1. Je analyseert de vacature goed en noteert je vragen. 
2. Je neemt telefonisch contact op met de werkgever of recruiter om antwoord te krijgen 

op je vragen. 
 
Hoe je te werk gaat 
Je analyseert de vacature op 5 niveaus. Per niveau beantwoord je de volgende vragen. Schrijf de 
antwoorden op. Staan ze niet in de vacature? Dan wordt dat een vraag. 
 

1. Bedrijf 
Wat voor type bedrijf is het? Wat voor diensten of producten levert het? 
Grootte/aantal medewerkers? Plaats van de afdeling in bedrijf? Werksfeer? Toekomst van 
het bedrijf?  
 

2. Functie 
Wat zijn de taken, wat ga jij doen? Wat zijn je verantwoordelijkheden? 
Hoe groot is het team? Wat is het doel van de afdeling, wat willen ze bereiken? Hoe is de 
vacature ontstaan? 

 
3. Eisen 

Opleidingseisen? Welke ervaring wordt gevraagd? Persoonlijke kwaliteiten? Wat zijn eisen, 
wensen of voorkeuren? Welke eisen worden er vermoedelijk niet genoemd?  
 

4. Arbeidsvoorwaarden 
Soort dienstverband? Loopbaanmogelijkheden? Studiemogelijkheden?  
 

5. Hoe solliciteren? 
Wie kun je benaderen voor informatie? Tot wanneer kun je solliciteren? Aan wie stuur je je 
CV en sollicitatiebrief? Wat ontbreekt nog aan informatie? 
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Van onduidelijkheid naar vraag 
Elke onduidelijkheid of ontbrekende informatie wordt een vraag. Voorbeeld: Er worden geen eisen 
voor de functie genoemd. Dit vorm je om tot de vraag 'Zijn er eisen verbonden aan de functie? Zo 
ja, welke?' Nu zoek je antwoorden op je vragen. Dat doe je eerst via de bedrijfswebsite, via social 
media zoals LinkedIn en via vrienden, bekenden en (oud-)collega’s. Stel geen vragen die je via de 
normale kanalen te weten kunt komen. Dat staat niet professioneel. 
 
Contact opnemen 
Maak een top 5 van de vragen die je wilt bespreken. Met daarin zeker ook inhoudelijke vragen over 
het werk en het bedrijf. Je bent nu voorbereid en klaar om contact op te nemen met de 
contactpersoon. 
 
Vraag wat de selecteur belangrijk vindt 
In de vacature staan allerlei eisen die aan de kandidaat worden gesteld. Maar wat vindt de 
selecteur belangrijk? Als je erachter kunt komen waar hij vooral op let, dan kun je juist die 
eigenschappen en vaardigheden benadrukken in je sollicitatiebrief en zo zijn interesse te wekken. 
 
Hoe je het vraagt 
Om te ontdekken wat iemand belangrijk vindt, moet je hem aan het woord laten. Dat doe je door 
open vragen te stellen. 
 
Directe vragen: meteen op je doel af 
Met een directe vraag vraag je precies wat je wilt weten, namelijk: wat vindt de selecteur 
belangrijk? Je kunt bijvoorbeeld vragen: 
 

• Wat vindt u de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe projectleider? 
• Wat verwacht u vooral van de directiesecretaresse? 
• Waar moet de accountmanager sterk in zijn? 
• Wat zijn uw belangrijkste doelstellingen op dit moment? 
• Hoe veel mensen werken er op de afdeling? 
• Welke competenties zoekt u in een werknemer? Waarom? 
• Wat is de visie/doelstelling van de directie voor de korte, middellange en lange termijn? 
• Met welke taken word ik als eerste belast? 
• Wanneer bent u tevreden over mijn functioneren? 
• Welke resultaten moeten het eerst gehaald worden? 
• Wat is de bedrijfscultuur? 
• Wat is de grootste uitdaging voor uw organisatie? 

 
Indirecte vragen: aanwijzingen losweken 
Met directe vragen ga je misschien te snel op je doel af. De selecteur heeft gelijk door waar het je 
om te doen is en je komt niet erg geïnteresseerd over. Je kunt het ook anders aanpakken: met 
indirecte vragen. Je stelt bijvoorbeeld inhoudelijke vragen over de functie en je luistert goed of de 
selecteur aanwijzingen loslaat over wat hij belangrijk vindt. 
 
Je kunt bijvoorbeeld vragen: 
 

• Voor wat voor projecten zal de projectleider verantwoordelijk worden? 
• In de vacature staat dat u zoekt naar een initiatiefrijke directiesecretaresse. Op welke 

gebieden verwacht u vooral initiatieven?  
• U zoekt een vasthoudende accountmanager met overtuigingskracht. In wat voor 

salestrajecten moet de accountmanager vooral resultaat behalen? Met zo’n vraag laat je 
blijken dat je snapt waar het om draait. 

 
Bedenk vooraf goed welke vragen je wilt stellen. Maak jezelf een voorstelling van de baan zoals jij 
denkt dat die eruitziet en formuleer vragen waarmee je kunt verifiëren of jouw voorstelling klopt. 
Zo'n aanpak laat zien dat je je inleeft in de situatie bij het bedrijf en zorgt ervoor dat je goed kunt 
uitzoeken of jij er wel past. Begin dit soort vragen bijvoorbeeld zo: "Ik kan me voorstellen dat ... 
Klopt dat?" 
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Aarzel niet om door te vragen als je ontwijkende of vage antwoorden krijgt. Je kunt nog meer te 
weten komen door de antwoorden van de selecteur samen te vatten en een reactie te vragen.  
 
Bijvoorbeeld: 
 

• Ik begrijp dat de projecten op zichzelf niet zo ingewikkeld zijn, maar dat de 
projectomgeving complex is. De projectleider moet dus inzicht hebben in de belangen van 
alle partijen? 

• Het gaat er dus om dat de directiesecretaresse de samenwerking tussen de 
afdelingssecretariaten verbetert. Heeft zij daarbij ook leidinggevende taken? 

• Het gaat dus om taaie aanbestedingstrajecten. Denkt u dat een goed netwerk bij 
overheidsorganisaties kan helpen? 

 
Wat je niet moet vragen 

§ Dingen die al in de vacature staan, die je kunt opzoeken op de website van het bedrijf of in 
een jaarverslag. 

§ Of de gevraagde opleiding - die jij niet hebt - echt een harde eis is. Je kunt soms wel 
solliciteren als je niet de gevraagde opleiding en ervaring hebt, maar het is niet slim om de 
selecteur alvast te laten weten dat je eigenlijk niet aan de eisen voldoet. 

§ Hoeveel je kunt verdienen. Dat komt pas in de salarisonderhandeling aan de orde. 
 
Bereid je voor op wedervragen 
Als je goede vragen stelt, moet je niet verrast zijn als de selecteur in jou geïnteresseerd raakt. 
Bereid je voor om zijn vragen slim te kunnen beantwoorden. 
 
Refereer in je sollicitatiebrief aan het telefoongesprek 
Vermeld in je sollicitatiebrief dat je al telefonisch contact hebt gehad en noem 1 of 2 punten die je 
daaruit duidelijk zijn geworden. Zo geef je aan dat je je inleeft in de wensen van het bedrijf. 
 


