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De twee belangrijkste stakeholders op de arbeidsmarkt die in deze paper aan bod 
komen zijn; 

1) De sollicitant, de persoon die zich als werk(zoek)ende op de arbeidsmarkt 
 beweegt. 
2)  De selecteur, daar waar de vacature ligt en die het besluit neemt tot aanname.

Voor dit onderzoek hebben wij zowel werk(zoek)enden als arbeidsmarkt- 
professionals vanuit hun praktijk bevraagd naar de knelpunten en hun oplossingen. 
Overall kan gezegd worden dat de voorgestelde oplossingen vooral gericht zijn  
op het verbeteren van persoonlijke interactie en op het stimuleren van persoonlijke 
ontwikkeling, gefaciliteerd door data, tech, systemen en digitale oplossingen. 

In het totaal levert deze paper 30 transformaties op, waarmee wij hopen te  
inspireren om mee te werken aan een eerlijke en transparante arbeidsmarkt.  
Wij spreken van transformaties, omdat het anders handelen begint met  
bewustwording en anders denken.

In de inleiding van deze paper zal kort worden besproken dat het van belang is  
te kijken naar de manier waarop momenteel oplossingen voor knelpunten  
worden bedacht en georganiseerd. Tot nu toe gebeurt dat vooral lineair en  
top-down, vanuit de politiek, beleid en de sociale partners. Het is onze gedachte  
dat er juist een circulaire samenwerking nodig is, waarin de werk(zoek)enden, 
studenten en de werkgevers centraal staan. In deze samenwerking gaan de nu 
leidende partijen een faciliterende rol vervullen. 

In deze paper zult u geen beleidsmatige oplossingen vinden, maar  
verbeteringen voor en vanuit de praktijk. Verbeterpunten die de  
arbeidsmarkt, de plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen, eerlijker  
en transparanter maken.  

Leeswijzer
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Na de inleiding worden de journey van de sollicitant en de journey van de selecteur 
beschreven. Hierin komende de belangrijkste knelpunten aan bod met daarbij de 
vanuit het onderzoek aangedragen 30 transformaties.

Wij zijn ons bewust dat we vast niet volledig zijn en dat sommige transformaties 
niet compleet nieuw zijn. Misschien lijken sommige transformaties niet realistisch 
gezien de huidige beleidskaders of de manier hoe wij in Nederland de arbeidsmarkt 
organiseren. Maar het is tegelijkertijd nodig om anders te (durven) kijken -buiten 
deze kaders- om stappen voorwaarts te maken. 

Wij zien deze paper als een samenwerking en nodigen u daarom ook uit om ons 
aan te vullen met uw transformaties, ideeën en best practices. Op deze manier 
werken wij samen aan de arbeidsmarkt van morgen waar iedereen haar of zijn 
talenten in kan zetten en op die wijze voorziet in voldoende persoonlijk inkomen om 
een productief, gelukkig en gezond leven te leiden waarmee we gezamenlijk een 
duurzame economie en samenleving creëren*.

* In aansluiting op definitie van Leven Lang Ontwikkelen en de combinatie productiviteit, geluk en gezondheid (zie woorden- en bronnenlijst verderop).

Geert-Jan Waasdorp 
Intelligence Group
geert-jan@intelligence-group.nl 

Marlies van Venrooij 
De Loopbaan Academie 
marlies@deloopbaanacademie.nl 

Marjolein Hins 
OntwikkelRijk 
mhins@ontwikkelrijk.nl 

Sidenote: Aan het einde is een woorden- en bronnenlijst opgenomen waarin 
staat vermeld wat wij verstaan onder de gebruikte termen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of wilt u uw ideeën delen, dan kunt u ons bereiken via:

mailto:geert-jan%40intelligence-group.nl?subject=
mailto:marlies%40deloopbaanacademie.nl?subject=
mailto:mhins%40ontwikkelrijk.nl?subject=
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Inleiding Er zijn de laatste decennia verschillende analyses en rapporten geschreven. Van 
Commissie Bakker en Borstlap tot en met werk van de SER, WRR, OESO, bank-  
en HR-bedrijven en maatschappelijke organisaties. Veel van deze analyses en 
rapporten hebben een ding gemeen, zij hebben de praktijk niet direct betrokken in 
hun rapporten. Dit zijn de werk(zoek)enden, (mkb) werkgevers, selecteurs, bureaus, 
loopbaanprofessionals, jobboards en systeemleveranciers. De spelers die een  
belangrijk onderdeel van de oplossing zijn aangezien zij de actoren zijn op die ‘echte 
arbeidsmarkt’. Het lijkt wel alsof er daardoor twee parallelle arbeidsmarkten zijn.  
Eén in Den Haag in de (academische) beleidsonderzoeken en één in de praktijk.

Aanpak en uitkomsten
Voor het samenstellen van deze paper hebben Intelligence Group, OntwikkelRijk en 
De Loopbaan Academie het initiatief genomen om een participatief actieonderzoek 
te doen onder alle stakeholders (beleid, wetenschap en praktijk) met als hoofd- 
doelstelling:
Wij willen meer transparantie brengen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en 
dan met name het hele proces van de werk(zoek)ende. Vanaf ontstaan van een 
vacature tot en met de invulling ervan. Met als doel een transparante en eerlijke 
arbeidsmarkt met een beter werkend en toekomstbestendig proces van werven en 
selecteren tot stand te brengen. 

We zijn gestart met het enquêteren van bijna 3.000 werk(zoek)enden over wat zij 
zien als concrete knelpunten en gingen met dik 50 personen uit de arbeidsmarkt-
praktijk in gesprek over de knelpunten en oplossingsrichtingen.
 
Dit heeft geleid tot veel nieuwe inzichten, waarbij we het proces, waar werk- 
(zoek)enden en werkgevers en vacaturehouders bij elkaar komen centraal hebben  
genomen. Aan de ene kant de journey van de sollicitant (rood, figuur 1). Aan  
de andere kant de journey van de selecteur (groen, figuur 1).

De ‘echte arbeidsmarkt’ is de plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen, 
de plek waar werkgevers, bureaus en selecteurs in contact komen met  
werkenden en werkzoekenden, om mens en werk te matchen. Deze  
arbeidsmarkt is echter onnodig ingewikkeld geworden en mist  
transparantie en kansengelijkheid. Hier hebben zowel werk(zoek)enden  
als werkgevers last van.
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Al deze punten komen in de komende hoofdstukken aan bod met de knelpunten en 
de uit het onderzoek gehaalde transformaties. In grote lijnen gaat het om een meer 
volwassen en gelijkwaardig proces te creëren, waarbij alle betrokkenen over de 
juiste en relevante informatie beschikken en open en helder zijn in hun communi-
catie om van beide kanten een zo goed mogelijk besluit te nemen. Op deze manier 
creëer je transparantie en werk je aan een toekomstbestendige en eerlijke arbeids-
markt.

In dit rapport bespreken wij de transformaties, vanuit werknemersperspectief en 
arbeidsmarktpraktijk, en hoe we komen tot een optimaler arbeidsmarkt. Om deze 
resultaten te behalen is het sowieso nodig om de (samen)werking van de betrokken 
partijen anders te organiseren en te leren collectief ontwikkelen.

Transformatie 0: 
Anders organiseren en Collectief Ontwikkelen** 
 
De spelers die nu oplossingen aandragen voor verbetering van de arbeidsmarkt  
zijn de politiek, ministeries en beleidspartijen, ondersteund door onderzoek lokale 
en landelijke uitvoeringsorganisaties. Dit is lineair en top-down georganiseerd (zie  
linkerafbeelding in figuur 2 op volgende pagina). Je ziet dat de werk(zoek)enden 
en de werkgevers niet meedoen om deze vraagstukken inhoud en oplossingen te 
geven, ze staan letterlijk buiten de pyramide.

In de rechter afbeelding van figuur 2 staat de nieuwe, circulaire manier van samen-
werken. hier staan de werk(zoek)enden, studenten en werkgevers centraal. Door 
hen centraal te stellen en de overige stakeholders een faciliterende rol in te laten 
nemen komen de oplossingen vanuit de praktijk, die zullen zorgen voor een gedra-
gen en structurele verbetering van de arbeidsmarkt. 

Een belangrijk verschil gaat ontstaan, omdat, door het betrekken van de praktijk alle 
stakeholders leren zich anders t.o.v. elkaar te gaan gedragen. Dit ontwikkelproces 
noemen wij Collectief Ontwikkelen. Wat dit van mensen vraagt staat o.a.  
beschreven in transformatie 4 in dit rapport.

Wij hebben uit dit onderzoek alle aangedragen ideeën gehaald, hoe idealistisch 
en onhaalbaar ze in eerste instantie wellicht ook lijken. Wij hebben ze onder de 
loep genomen en aangevuld en snappen de toegevoegde waarde(n) ervan. Met 
een goede integrale inbedding i.s.m. alle stakeholders, en digitalisering hierbij als 
facilitator i.p.v. leidend te zien, is alles toe te passen op weg naar een arbeidsmarkt 
van morgen. Het mooie is dat alles er al is en dat alleen de verbinding nog gemaakt 
hoeft te worden.

** Anders organiseren – Collectief Ontwikkelen – Transformatie 0 (zie woorden- en bronnenlijst verderop).
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Het cv is net als een vacaturetekst een incompleet en onvolledig document  
waardoor eigenlijk al direct bij de start op de arbeidsmarkt een suboptimale situatie 
ontstaat. Nog los van het feit dat miljoenen mensen geen cv hebben en nog meer 
mensen een cv hebben waar werkgevers, recruiters en matchingssystemen  
onvoldoende mee kunnen werken. In de komende jaren zal het cv verder onder 
druk komen te staan omdat het een grote bron is voor identiteitsfraude, de AVG 
continu in overtreding is met het opslaan en verspreiden van cv’s. Daarbij geven 
cv’s onvoldoende inzage in vaardigheden of skills, talenten en competenties. 

Aan de hand van de interviews met de arbeidsmarktprofessionals blijkt dat meer  
dan 56% het belangrijk vindt dat er een andere manier komt van solliciteren. Dat  
er een vervanging komt van het schrijven van een motivatiebrief met een cv.  
Werken met een standaard cv zou volgens hen niet de oplossing zijn. Dit werd  
door werk(zoek)enden beaamd. 
 
Rond de 50% van de ondervraagde werk(zoek)enden gaf aan graag te worden 
aangenomen op basis van hun vaardigheden of skills en niet of anders te kijken  
naar opleiding, leeftijd en geslacht. 

Uit deze antwoorden blijkt dat een alternatief op ‘het cv’ serieus bekeken moet 
worden. 

Het cv zou idealiter vervangen worden door een competentie- of arbeidsmarkt- 
profiel (CAP), dat je je hele leven meeneemt en waar je mee begint op de  
middelbare school. Hierin staat ‘wat kan ik, wat wil ik, etc.’ Het is een profiel waar  
je je stages mee regelt, mee solliciteert en waar een werkgever of opdrachtgever  
haar gegevens vandaan haalt voor de HR-afdeling, salarisadministratie en de 
Learning & Development systemen. 

Competentie- &  
arbeidsmarktprofiel 
en werk- en  
ontwikkelcheck 
(CAP en WOC)
Momenteel presenteren werk(zoek)enden zich veelal aan de hand van een 
cv of een LinkedIn-profiel. Een opsomming van werkervaring en opleidingen 
met daarin een stukje over de persoon. Is zo’n opsomming nog wel de juiste 
manier om tot een goede match te komen?

1
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Het profiel gaat met iemand mee, in plaats van dat er elke keer opnieuw een profiel 
moet worden gemaakt in systemen waar mensen zelf geen controle over hebben 
én waar de data veelal eigenaar wordt van partijen als SAP, Oracle, Microsoft, 
Google, AFAS of andere softwarepartijen. In de nieuwe situatie bepaalt de werk-
(zoek)ende wat met wie wordt gedeeld en wanneer.

Transformatie 1: 
Iedereen een competentie- of arbeidsmarktprofiel 
(CAP)

Iedereen bouwt vanaf het 15de jaar (gekoppeld aan BSN-nummer) een competen-
tie- en arbeidsmarktprofiel op dat gekoppeld kan worden aan werkgevers, bureaus, 
scholen, opleidingen e.d. én die, waar mogelijk automatisch en anders handmatig 
door de persoon zelf, wordt geüpdate met
I Ervaring
II Certificaten
III  Vaardigheden
IV Werk(stukken) die onderbouwen
V Skillsoverzicht
VI Assessments 
VII Et cetera

Dit profiel nemen mensen tijdens hun gehele loopbaan mee en staat in een 
persoonlijke kluis. Diverse ontwikkelingen op dit gebied zijn al gaande en zouden 
idealiter meer en beter worden samengebracht tot een landelijke standaard.

1

www.europass.nl

http://www.europass.nl


“De wereld verandert al als 
je er anders naar kijkt.”

Marjolein Hins
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Transformatie 2: 
Jaarlijks een werk- en ontwikkel check (WOC)

“Iedereen zou een wettelijk recht moeten hebben op een transparante arbeidsmarkt 
met gelijke kansen en inzichten.” Om dit te bereiken kun je iedereen, gekoppeld 
aan haar of zijn competentie- en arbeidsmarktprofiel, constant inzicht geven en in 
contact brengen met o.a. 
• Activiteiten die kansen vergroten op de arbeidsmarkt, zoals (netwerk van 
 vragende werkgevers met) relevante vacatures
• Nieuwe opleidingen
• Opgebouwde transitievergoeding en salarisontwikkelingen
• Benchmarking van arbeidsvoorwaarden en pensioenopbouw 
• Fysieke vraagbaakplek in woon- en werkomgeving

Om de informatieverstrekking hieromtrent te verbeteren zouden de gegevens 
gekoppeld kunnen worden aan de ‘salarisspecificaties’ die werknemers krijgen of 
via toeslagen- en uitkeringsdocumentatie. Een soort employability jaaropgave of 
‘WOZ-waarde’ op de arbeidsmarkt, die actief wordt aangedragen vanuit 
werkgevers, onderwijs en overheid.

Periodiek krijgt een deelnemer op de arbeidsmarkt (wel of niet werkend) boven-
dien tijd om samen met een onafhankelijke loopbaan-, leerwerk- of ontwikkelcoach 
bovenstaande punten door te nemen (zoals bijv. in het Ontwikkeladvies en de  
Loopbaancheque in België). In deze tijd kunnen mensen werken aan het updaten 
van hun ervaring met solliciteren en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) (zie trans-
formatie 3) en zodoende hun persoonlijke ontwikkelvaardigheid verder vergroten, 
waardoor hun inzetbaarheid en employability toeneemt.

1

Salarisspecificatie

Persoonsgegevens
Intelligence Group B.V.
Het Industriegebouw
Goudsesingel 80
3011 KD Rotterdam
Nederland

Salarisperiode 2021-4 M

Employability periode 2021-4

Pers nr:
BSN:
Geboortedatum:
Berg. staat:
Afdeling:
Kostenplaats:
Functie:

Arbeidsmarktwaarde

AMK: 83

Perspectief: positief

Kans 5 jaar 76

Kans langdurug ww: 4%

Jaar zelfde functie: 8

Kans automatisering: klein

Door in te loggen in uw personeelsdossier (www.nationaleloopbaanapk.nl) kunt u zien met welke opleidingen 
u in welke mate uw arbeidsmarktkans vergroten.

Budget

Opleidingsbudget 2.500

Transitievergoeding: 18.319

Reeds opgemaakt -

Te besteden dit jaar: 11.300

Nog te besteden: 20.189

Kansvergrotende opleidingen

Gevolgd laatste 24 mnd: 2

Beschikbare opleidingen: 18

Arbeidsmarktkansen

Beschikbare vacatures:  324

In dienst:
Uit dienst:
Stam Salaris:
Parttime %:
Uurloon:
Minimumloon:
Salaris tabel:

Kleur/Tabel:
LH/LHKorting:
ZVW/WW/WIA:
Speciale Tabel:
Buitenl Wn:
Jaarloon BT:
Tarief BT

Periode:
Run nummer:
dagen tijdvak:
Dagen gewerkt:
Verloonde uren:
Auto v/d zaak
Cat. waarde-%:

Salarisspecificatie van de toekomst (Intelligence Group)
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Een onderdeel van de werk- en ontwikkelcheck (WOC) kan de skills-, 
inzetbaarheid- en ontwikkelmogelijkhedencheck (SIO check) zijn. Deze check geeft 
een beeld van de mate waarin iemand inzetbaar of employable is. Hiermee kan  
gekeken worden wat er nodig is om de inzetbaarheid of employablity, indien  
nodig, te vergroten. 

 
Transformatie 3: 
Werk- en ontwikkel check (WOC) een primaire 
primaire arbeidsvoorwaarde en burgerrecht 

Tot nu toe staat het werken aan een werk- en ontwikkel check (WOC) in sommige 
cao’s van branches en sectoren. Waarvan te weinig werkenden gebruik maken  
door diverse redenen (werd o.a. in 2018 en onlangs vastgesteld door AWVN).  
Tevens zijn er mensen die werken bij organisaties die niet zijn aangesloten op een 
CAO en krijgen mensen in uitkeringen (UWV en gemeenten) niet automatisch  
deze mogelijkheid aangeboden.

Door er een primaire arbeidsvoorwaarde en burgerrecht van te maken zal het  
vanzelfsprekend worden dat werkgever of uitkeringsinstantie en werk(zoek)ende 
bij de start van de werkovereenkomst afspraken maken over hoe dit ingevuld gaat 
worden, wie wat gaat doen en welke hulp hierbij ingezet kan worden.

1

https://www.awvn.nl/nieuws/werknemers-missen-kansen-rond-eigen-ontwikkeling/
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Transformatie 4: 
Werk aan ‘samen regie’ in plaats van ‘eigen regie’

Je ziet dat bedrijven en overheden inzetten op het vergroten van de eigen regie 
en interne wendbaarheid. Je ziet nu nog te vaak dat het onderwerp ‘eigen regie’  
in beleidsplannen wordt gezet en dat mensen over wie het gaat hier niet bij  
betrokken zijn. Je organiseert ‘eigen regie’ niet door het alleen in een beleidsplan te 
schrijven, daar moet je ruimte voor maken en mensen in trainen en coachen. Op 
alle niveaus. ‘Eigen regie’ vraagt ook om leidinggevenden, directies en besturen die 
kunnen loslaten en mensen gelijkwaardig bejegenen. Daarnaast hebben zij hierin 
een voorbeeldrol en zijn zij bepalende factor. Het is natuurlijk een bijzondere  
constatering dat bij het aannemen en inwerken van een persoon een veelvoud aan 
kosten, tijd en aandacht wordt geïnvesteerd, terwijl bij afscheid nemen dit het liefste 
zo min mogelijk wordt gedaan. Op het moment dat werkgevers en leidinggevenden 
meer verantwoordelijkheid nemen of krijgen op gebied van ‘samen regie’ zal er veel 
meer dynamiek, mobiliteit en een basis voor leven lang ontwikkelen ontstaan. Een 
soort ‘poortwachterregeling’ voor eigen werkenden.

‘Eigen regie’ kan niet bedoeld zijn om de verantwoordelijkheid af te schuiven op de 
werk(zoek)ende. ‘Eigen regie’ is een samenwerking van alle partijen op de arbeids-
markt. ‘Eigen regie’ zou moeten worden vervangen door ‘samen regie’, omdat je als 
betrokkenen op de arbeidsmarkt allemaal samen werkt en verbonden bent. Het 
gaat er dus om bewustwording en ontwikkelvaardigheid te creëren omtrent eigen 
handelen dat beiden belangen dient: het eigen én het gemeenschappelijke,  
organisatie- of maatschappelijke, belang. ‘Samen regie’ bepaal je samen.

Ontwikkel-  
en arbeidsmarkt- 
vaardigheden  
coachen of trainen 
met focus op ‘samen 
regie’ in plaats van 
‘eigen regie’.

2
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Van de ondervraagde werk(zoek)enden gaf bijna 31% aan 
dat zij zouden willen werken aan het vergroten van hun 
zelfvertrouwen, voordat zij op zoek zouden gaan naar ander 
werk. Tevens horen we uit de gesprekken terug dat  
leidinggevenden en managers meer vaardigheid zouden 
mogen ontwikkelen in contact maken, ondersteunen en 
(zelf )reflectie. En meer de faciliterende vaardigheden, zoals 
medemenselijk, oprechte aandacht en interesse tonen.

2
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Transformatie 5: 
Leer hoe de arbeidsmarkt en het sollicitatieproces 
werken’

Zoeken en werk vinden
De meeste mensen vinden ongetraind hun arbeidsbetrekking op de arbeidsmarkt. 
Gelukkig maar! Zij hebben een netwerk, krijgen de juiste tips of hebben daarvoor 
de juiste blogs of boeken gelezen. Dat geldt echter niet voor iedereen. Er zijn grote 
groepen die uiteindelijk wel werk vinden, maar doordat zij onvoldoende weten hoe 
de arbeidsmarkt werkt c.q. niet de voor hun geschikte (maar wel aanwezige) banen 
kunnen vinden op achterstand komen. Om de verschillen in de uitgangssituatie 
te verkleinen is het, naast alle punten in het competentie- en arbeidsmarktprofiel 
(CAP) essentieel dat mensen leren hoe ze kunnen solliciteren, netwerken en zichzelf 
presenteren. Daarnaast is het fijn als zij weten waar ze geschikte banen, werkgevers 
en bureaus kunnen vinden en daarbij persoonlijke steun krijgen.

Veel arbeidsmarktgerelateerde trainingen voor werk(zoek)enden gaan over ‘wie 
ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’. Daar zou aan moeten worden toegevoegd ‘hoe en 
waar vind ik’ het juiste werk, opdrachten, werkgevers en netwerk en dan het liefst 
ook (deels) in een persoonlijke setting waar veel ruimte is voor vragen en uit- 
wisseling. In een versnipperde arbeidsmarkt met 2.500 vacaturesites en meer dan 
10.000 bureaus met vacatures is het moeilijk om die te vinden. Dat vraagt extra  
vaardigheden waarop getraind, gecoacht en begeleid moet worden.

Vergroten van zichtbaarheid van aanbod en vraag

De werkzoekende wil geen passende vacatures missen en de vacaturehouder wil 
geen goede kandidaten missen. Zou dit ook anders kunnen?
• Een actuele vacaturesite waar ALLE vacatures op te vinden zijn. 
 Een Funda van de arbeidsmarkt.
• Een vacaturesite die de vacatures toont in iemands woonomgeving, 
 via bijv. google maps.
• Digitaal, proactief contact onderhouden met geïnteresseerden ook al zijn er 
 geen vacatures, creëert betrokken potentiële kandidaten die graag komen 
 werken.
• Zorg dat vacatures niet ongevraagd op andere websites geplaatst kunnen 
 worden. Hiermee houdt de vacaturehouder regie op de kanalen i.p.v. dat derde 
 partijen ongevraagd vacatures doorzetten op hun websites of kanalen. Hier 
 zijn digitaal copyright of blockchain mogelijkheden voor om dit te faciliteren.
• Het koppelen van de relevante arbeidsmarkt- en vacaturesites aan het 
 competentie- en arbeidsmarktprofiel (CAP)
• Updaten van overzicht van netwerken, én hoe goed kan worden genetwerkt.
• Branches maken een gezamenlijk overzicht van functies waar je werkzaam kan 
 zijn en de of vaardigheden of skills die daarvoor nodig zijn. Op deze manier 
 worden ontwikkel-loopbaankansen zichtbaar en gaat het denken om talent 
 centraal te zetten en te selecteren op vaardigheden meer leven bij iedereen. 
 Tevens mooie oefening in anders organiseren en samen regie nemen.

2
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2

www.sollicitatiedokter.nl

http://www.sollicitatiedokter.nl


20

Transformatie 6: Future skills label

Er komen regelmatig rapporten en lijstjes uit die aangeven wat de meest schaarse  
beroepen zijn en wat de beroepen van de toekomst zijn. Deze informatie blijft vaak 
in een klein kringetje hangen en komt veelal niet aan bij de mensen voor wie dit  
relevant is, de werk(zoek)enden. Een stap in een goede richting is om een  
overzicht van deze beroepen ook proactief met werk(zoek)enden te delen. Een 
ander idee is om aan een vacature een toekomstbestendigheidslabel te hangen. Er 
zijn al initiatieven die net zoals met energielabels, aan vacatures ‘pensioenlabels’ 
willen geven om te duiden of je bij die werkgevers of in dat werk een fatsoenlijk 
pensioen opbouwt. Eenzelfde principe zou je natuurlijk ook kunnen hanteren om bij 
werk te duiden in welke mate het bijdraagt aan het toekomstbestendig houden van 
een persoon, de mate waarin het werk, deze functie de mogelijkheid biedt om daar 
lang in door te werken en in welke mate is deze functie, dit werk, nog wel courant 
de komende jaren. Deze informatie zal standaard voorhanden moeten zijn voor alle 
betrokkenen op de arbeidsmarkt. 

NB Dit future skills label kan (naar onze mening) gecombineerd worden met de 
digitale oplossing voor het voorkomen van vacaturedoublures (transformatie 13), 
zodat het op één centrale plek op overheidsniveau geregeld kan worden.

2

Een label om de toekomstbestendigheid 
van een vacature te duiden

www.werk.nl

https://www.werk.nl/imagesdxa/uwv_kansrijke_beroepen_tcm95-430827.pdf
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Transformatie 7: 
Gesprek over loopbaanpaden, per levensfase 
kunnen switchen in werk

Denk samen na over loopbaanpaden waarbij mensen met het ingaan van  
verschillende levensfases ( jong gezin, nadat de kinderen uit huis zijn, mantelzorg, 
werken in fysiek of mentaal zware beroepen) zicht hebben op ander werk als dit  
gewenst is. Zo behoud je de kennis en ervaring voor de samenleving en vergroot  
je de kwaliteit van organisaties. 

Bijvoorbeeld bij de gemeente zou je mensen kunnen laten werken die affiniteit  
hebben met het meedenken met beleid of begeleiden van mensen en eerder  
werkzaam waren in werkzaamheden in het veld waar de gemeente faciliterend  
aan is (bijv. brandweer, politie, natuurbeheer). In de bouw kun je mensgerichte  
mensen als begeleider van jongeren inzetten (meester-gezelconstructies).

2

De Levensloopbaan

https://www.werk.nl/imagesdxa/uwv_kansrijke_beroepen_tcm95-430827.pdf
https://vov.be/inspiratie/ben-jij-ook-%C3%A9%C3%A9n-van-de-schakels-in-ons-levensloopbaan-traject-download-hier-het-levensloopbaan-scheurblad


“Je kunt een probleem niet oplossen 
met de denkwijze die het heeft 

veroorzaakt.”

Albert Einstein
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Transformatie 8: 
Bekwamen in het gebruik van sociale media 
en presentatie

Naast de persoonlijke presentatie en competentie- en arbeidsmarktprofiel (CAP) 
hebben werk(zoek)enden ook te maken met (andere) digitale en sociale media.  
Denk hierbij aan een video sollicitatie. Hoe doe je dat en waar dient het toe? Wat 
kunnen de platforms zoals Instagram, Tik Tok, LinkedIn, Facebook, Youtube,  
Clubhouse, Twitter voor werk(zoek)enden betekenen bij het onderhouden van hun 
netwerk en het vergaren van informatie over functies, organisaties en mensen? Het 
is nuttig om mensen te trainen in de (on)mogelijkheden en het gebruik van sociale 
media en de do’s en dont’s. In tegenstelling tot een competentie- en arbeidsmarkt-
profiel (CAP) kun je op andere digitale kanalen niet altijd bepalen wat je laat zien 
en aan wie. Mede hierdoor is uitleg over het gebruik en inzet van sociale media een 
belangrijk onderwerp.

2

www.coosto.com

https://www.werk.nl/imagesdxa/uwv_kansrijke_beroepen_tcm95-430827.pdf
https://www.coosto.com/nl/blogs/social-media-gebruik-2021-cijfers-statistieken
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Transformatie 9: 
Alle vacatures in Nederland samen op één site 
(ook stageplekken, zzp-klussen en vrijwilligerswerk)

De arbeidsmarkt is de plek waar vraag een aanbod bij elkaar komen, een plek  
waar selecteurs en werkzoekenden elkaar vinden. Nederland heeft de meest  
intransparante arbeidsmarkt ter wereld. Nergens zijn zoveel jobboards, aggregators 
en bureaus per actieve baanzoeker of mensen op de arbeidsmarkt. En dan hebben 
we 30% van de werkzoekende mensen, die via hun persoonlijke netwerk een baan 
vinden, nog niet meegeteld.

In het streven om juist deze ondoorzichtigheid te bestrijden komen er steeds meer 
sites bij. Een negatieve en vicieuze cirkel. In deze ondoorzichtige digitale markt zit 
(duidelijk) een verdienmodel. Elke klik op een vacature is gemiddeld tussen de 2-20 
eurocent waard tussen jobboards en aggregators . Werkgevers betalen een veel-
voud. Wetende dat het om vele honderden miljoenen kliks gaat per jaar (of zelfs 
meer) zie je dat het toevoegen van extra vacaturesite loont. Dat geldt zeker ook 
voor de ruim 40 miljard euro omzet tellende bureauwereld die leeft bij gratie van 
sneller en beter kunnen searchen en matchen in vergelijking met werkgevers. 

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 35% van de werk(zoek)enden het prettig  
zou vinden als er maar één vacaturesite zou zijn met alle vacatures. Van de arbeids-
marktprofessionals was 38% enthousiast over het idee van een vacaturesite voor alle 
vacatures. Daartegenover stond 37% die dit geen goed idee vond. Redenen waren 
dat dit niet haalbaar zou zijn, dat dit idee via werk.nl ook niet is gelukt, dat werk- 
gevers keuzes moeten hebben om dit zelf te bepalen en dat er nu vacatureplatforms 
zijn die goed werken en scrapers die zaken weer bij elkaar halen (met alle
dubbelingen die hierdoor ontstaan).

Funda voor 
werk(zoek)enden
arbeidsmarkt

3
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Funda voor 
werk(zoek)enden
arbeidsmarkt

3

www.funda.nl

http://www.funda.nl
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Transformatie 10: 
Maak basisvacatureformats op basis van skills

Net als cv’s zijn vacatures een bron van onvolledigheid en fouten waar veel van de 
beoogde werkzoekenden zich niet in herkent. Slechts een fractie van de vacatures 
is goed geschreven en reflecteert de werkelijke wens van de werkgever. De meeste 
vacatureteksten zijn een resultante van oude teksten (eerdere wervings- en  
functieprofielen) en het kopiëren van teksten van andere werkgevers.

Door werkgevers te voorzien van basis vacatureteksten o.b.v. skills worden werk-
gevers gefaciliteerd met de juiste opzet en inhoud en kan tegelijkertijd een transitie 
gemaakt worden naar een skillsgerichte arbeidsmarkt. Dit alles zonder hen de  
mogelijkheid van hun eigen kleur (wensen, arbeidsvoorwaarden) en employer  
branding af te nemen. Naar alle waarschijnlijkheid dekken 5.000 profielen, 99%  
van de vraag van de arbeidsmarkt.

Alle vacatures hebben een basisstructuur 
Vacatures krijgen een standaard opzet met verplichte velden aan informatie, zoals 
arbeidsvoorwaarden, salaris, eisen, locatie, skills, opleidingsmogelijkheden, functie-
omschrijving, procedure, details van het arbeidscontract. Google for Jobs dwingt de 
markt al naar een basisstructuur en veel infrastructuur ( jobboards, ATS- en VMS 
systemen volgen). Ook nieuwe Europese richtlijnen rondom arbeidsvoorwaarden 
om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten of discriminatie anderszins 
te voorkomen gaat richting meer transparantie. Je zou zelfs zover kunnen gaan dat 
bij een vacaturetekst verplicht een concept arbeidscontract wordt ingesloten om 
volledige transparantie te realiseren.

3

Google search central

https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting
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Transformatie 11: 
Een centrale plek voor werkpotentieel (vacatures 
en werkzoekenden)

Werkgevers verplichten vacatures op één 
plek aan te melden 
Bij transformatie 9 werd het al aangehaald, één site waar alle vacature- en 
stagehouders alsmede opdrachtgevers hun vacatures, opdrachten en klussen  
zouden moeten melden. In verschillende Europese landen en ook in andere  
landen op de wereld is dit al een verplichting. Dan kunnen deze vacatures ook  
gecontroleerd worden op discriminatoire elementen. 

In Nederland had werk.nl deze rol moeten hebben of claimen, alleen werkt de site 
functioneel - voor veel gebruikers tot nu toe - niet naar behoren. Daardoor ‘vluchten’ 
werkgevers naar andere kanalen met als gevolg dat vervuiling optreedt en  
intransparantie. Er is dus om meerdere redenen een grote behoefte aan een  
Funda op de arbeidsmarkt. Op dit punt ligt een grote kans. Een kans die  
technologisch eenvoudig is te realiseren.

3

In 2021: Een weekend is de arbeidsmarkt gesloten 
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Alle actieve arbeidsmarktprofielen zijn  
op één plek zichtbaar 
Net als vacatures zijn cv’s en profielen nu overal op het internet beschikbaar zoals 
Indeed, Google, LinkedIn, werk.nl, nationalevacaturebank.nl en nog honderden 
andere cv- en mobiliteitsbanken. Veel van de profielen zijn onvolledig en verouderd 
en tevens een grote bron van privacy gevoeligheid en kans op identiteitsdiefstal. 
Wanneer wordt uitgegaan van een competentie- en arbeidsmarktprofiel (CAP),  
kan iemand die beschikbaar is op de arbeidsmarkt haar of zijn profiel ‘actief ’ zetten  
voor recruiters, uitkeringsinstanties e.d. op een plek waar werkgevers kunnen 
zoeken naar talent op basis van vaardigheden of skills. Een geslaagde methode in 
o.a. Zweden waarbij de kandidaat eigenaar is van het eigen profiel in plaats van 
techaanbieders.

3

www.arbetsformedlingen.se

http://www.arbetsformedlingen.se
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Transformatie 12: 
Voorkom ongeautoriseerde vacaturedoublures

In het verleden (en waarschijnlijk nog steeds) vielen vacatures onder het data- 
bankenrecht. Maar wie controleert daarop? Met alle big data, programmatic  
advertising, spidertechnologie worden niet alleen vacatures van het net gehaald, 
maar ook gedupliceerd, aangepast en gedistribueerd via aggregators en reguliere 
jobboards. Vacatures worden verkocht als ‘backfilling’ aan partijen als LinkedIn en 
Nationalevacaturebank.nl om zo het volume aan vacatures te vergroten en aantrek-
kelijker te zijn voor werkzoekenden. Het gevolg is doublures en vervuiling op het 
net waardoor het werk(zoek)enden steeds moeilijker wordt gemaakt om ‘andere’ 
vacatures te vinden. Dit gebeurt het meeste bij vacatures voor praktische banen en 
dus voor mensen die sowieso al moeite hebben hun digitale weg te vinden. 

Er bestaat low tech versie, blockchain, copyright, technologie die het tegengaat 
dat anderen er met ‘jouw’ vacature vandoor gaan en hem ongevraagd plaatsen op 
hun website of jobboard etc. In aanloop naar een centrale plek voor werkpotentieel 
zouden werkgevers hun vacatures zo’n digitaal werkgeverstempel kunnen  
meegeven waardoor kopiëren zonder toestemming niet meer mogelijk is en  
sollicitanten kunnen zien of het een originele vacature betreft. 

Attentiepunt is wel dat hier niet een nieuwe markt moet ontstaan zoals rond de SSL 
certificaten. Daar werd voldoende over de uitvoering nagedacht waardoor bedrijven 
nu kosten maken voor zaken die geen waarde toevoegen*.
 
 
* Bedrijven met websites zonder webwinkels moeten wel een certificaat hebben om als ‘veilig’ te worden 

aangezien terwijl ze niks doen waardoor ze onveilig zijn.

3

www.roadtrip.agency

http://www.roadtrip.agency
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Transformatie 13: 
Vacatureteksten op juiste taalniveau

Niet iedere deelnemer op de arbeidsmarkt heeft voldoende kennis om de  
Nederlandse taal goed te begrijpen. Er zal goed gekeken moeten worden dat  
het taalniveau van de vacaturetekst aangepast wordt op het niveau van de  
werk(zoek)enden. 

Zo kan bijvoorbeeld niveau 2F als het maximale taalniveau voor praktische banen 
gekozen worden, zodat iedereen die kan lezen de tekst ook snapt.
 

3

www.textmetrics.com

https://www.textmetrics.com/diversity-and-inclusion/readability
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Transformatie 14:  
Stappen in het sollicitatieproces van te voren 
communiceren

Status van de sollicitatie
De sollicitant wil weten wie haar of zijn cv heeft gezien en bekeken (AVG), wat  
er bekend is bij de organisatie, de duur en stappen van de procedure en de  
achtergrond van de mensen met wie in gesprek wordt gegaan en die de  
beslissingen nemen. 

Er zijn inmiddels recruitmentsystemen die de stappen in het sollicitatieproces 
zichtbaar maken voor de sollicitant, zoals je ook de journey van een pakje bij een 
koeriersbedrijf kunt volgen.

Werk(zoek)enden geven twee hele grote thema’s aan, die zij betitelen 
als wat hun kansen zou vergroten op de arbeidsmarkt.

Het eerste thema is dat werkgevers meer kijken naar ontwikkelde skills,  
competenties en vaardigheden i.p.v. opleiding- en werkomgevingachtergrond.  
Mensen willen beoordeeld worden op wat zij daadwerkelijk kunnen, met eventueel 
nog de mogelijkheid om een dag mee te lopen of een stage periode als ‘bewijslast’.

Het tweede thema is de roep om meer transparantie vooraf. Heldere  
vacatureteksten met daarin een goede omschrijving van de werkzaamheden,  
cultuur, team, arbeidsvoorwaarden, salaris, pensioenregeling, contracttype tot en 
met goed zicht op de gesprekspartner en de procedure.

Transparant 
aanbod

4
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Transformatie 15:  
Selectiecriteria en -vragen van te voren communiceren

Helderheid over beoordelingscriteria en selectievragen
Sollicitanten zouden vooraf inzage moeten krijgen in de beoordelingscriteria,  
evenals de (mogelijke) vragen die gesteld gaan worden in het sollicitatieproces. Iets 
dat een werkgever zelf ook zou moeten willen om een zo objectief mogelijke keuze 
te maken zonder vooroordelen. Het vooraf verstrekken van de vragen aan de  
sollicitant (zie voorbeeld Facebook) is een uitstekende manier van voorbereiden.  
 
Het gaat immers om het inhoudelijke antwoord dat gegeven wordt in plaats van 
-in de meeste gevallen- de stijl waarin het gebracht wordt. In Amerika en bij grote 
multinationals is deze manier van werken met name om discriminatie te voorkomen. 
Tevens is het trainen en voorbereiden van kandidaten (candidate prepping) zeer 
gangbaar ook bij Nederlandse bureaus, waardoor er momenteel sowieso al een 
ongelijk speelveld ontstaat als ook sollicitanten zonder een gedegen voorbereiding 
mee doen aan de procedure. 

4

www.quora.com

https://www.quora.com/profile/Sief-Khafagi
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Transformatie 16:  
Arbeidsovereenkomst direct zichtbaar bij de sollicitatie

Transparantie in primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden
Door de arbeidsovereenkomst direct zichtbaar te maken bij de sollicitatie en  
derhalve ook de primaire en de secundaire arbeidsvoorwaarden, wordt extra 
transparantie geschetst in het proces. Een belangrijke bijzaak is dat hierdoor de 
inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt verkleind. Veel werkgevers 
zullen beargumenteren dat het arbeidscontract concurrentiegevoelig is, echter veel 
informatie is wettelijk al geregeld, bekend via vacatureteksten, CAO tafels en sociale 
media. Tevens zal -op basis van het advies van de commissie Borstlap- het 
concurrentie- en relatiebeding toch al meer onder druk komen te staan. Een  
van de laatste echt gevoelige onderdelen van het arbeidscontract. De arbeidsmarkt 
zal een stuk transparanter en eerlijker worden als arbeidscontracten bij de  
vacaturetekst worden gepubliceerd.

4
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Transformatie 17:  
Eerlijke inzage in bedrijfscultuur, team en collega’s

Bepalend voor het succes van een match tussen een organisatie en  
werk(zoek)enden is de match met de leidinggevende, collega’s én de bedrijfs-
cultuur. Werk(zoek)enden willen graag veel meer inzage in de bedrijfscultuur. De 
omschrijving op de site van de werkgever, Glassdoor, Spielwork, Indeed, Google en 
partijen als companymatch bieden daarin een eerste inkijk. Echter is dit veelal nog 
te beperkt voor werkzoekenden en meestal alleen beschikbaar voor grote werk-
gevers. Met behulp van open dagen, meelopen, ad random toekomstige collega’s 
kunnen spreken zijn manieren om sollicitanten te faciliteren om meer zicht te krijgen 
op de bedrijfscultuur. Bedrijfscultuur bevat de vaak ongeschreven regels, die je voor 
jezelf als bedrijf duidelijk zichtbaar wilt maken aan werk(zoek)enden. Een goede 
match tussen de sollicitant en de bedrijfscultuur is de sleutel tot een succesvolle en 
duurzame werkrelatie!

4

www.companymatch.me

https://www.companymatch.me/scan/index.html


“Werk is een langdurige
relatie aangaan, doe het serieus

en investeer in elkaar.”
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Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de arbeidsmarktprofessionals vindt dat werven 
en selecteren op skills de nieuwe standaard wordt om vraag en aanbod bij elkaar  
te brengen. Meer dan 51 % van de ondervraagde werk(zoek)enden wil graag aan-
genomen worden op basis van hun verworven en in de praktijk geleerde skills en 
vaardigheden. Door naar skills te kijken vergroten de kansen van de werk(zoek)enden 
en voor selecteurs. Het beschikbaar aantal potentiële kandidaten wordt groter, omdat 
je breder gaat kijken en ervaren mensen ook meeneemt.

Solliciteren met het oog op een arbeidsmarkt met gelijke kansen, zou uit kunnen 
gaan van o.a. de volgende aanpak:

Transformatie 18: Privacy by design

Data is persoonlijk. Gegevens staan nooit standaard openbaar. Mensen kunnen zelf 
bepalen wat ze wanneer met wie delen. Op dit moment moeten werk(zoek)enden 
op verschillende platforms hun profielen aanmaken en bij vacaturehouders hun cv 
uploaden. Het is niet altijd duidelijk wat er met deze gegevens gebeurt en wie dit 
leest. Door zelf te kunnen bepalen wie er wanneer toegang kan krijgen tot  
informatie kan werk(zoek)ende dit zelf makkelijker reguleren. 

Een sollicitatie staat gelijk aan het openzetten van het eigen competentie en  
arbeidsmarktprofiel (CAP) naar werkgevers en recruiters. De kandidaat kan deze  
toegang ook ‘uitzetten’ en heeft derhalve regie op het eigen profiel.

In dit rapport werd al eerder aangegeven dat het cv anders gaat worden. 
Eenzelfde kan ook gezegd worden over solliciteren middels een  
sollicitatie of motivatiebrief. Los van de AVG die behoorlijk stevige impact 
heeft op het klassiek solliciteren, kiezen werkgevers steeds vaker voor 
alternatieve vormen van solliciteren, zoals Open Hiring®, bots, solliciteren 
m.b.v. een assessment en videosollicitaties. Daarnaast is er ook een grote 
behoefte dat selectie plaats vindt op basis van skills.

5

Solliciteren 
anno nu
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Transformatie 19: 
Solliciteren op basis van skills

De beste manier om dit te doen is bijv. via (gamebased) assessments. Een manier 
van solliciteren die de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft gekregen. Een  
werkgever krijgt geen cv, maar een skills- en competentieprofiel gematcht op basis 
van vooraf opgegeven criteria waardoor de best matchende kandidaten bovenaan 
staan los van sociaal-demografische en etnische kenmerken.

5

www.skillscv.nl, een initiatief voor een toekomstig skills gedreven cv

http://www.skillscv.nl
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Transformatie 20: 
Alternatieve, creatieve manieren van solliciteren

Laat mensen solliciteren op de manier die het beste bij hen past. Praktisch vaar- 
dige mensen zijn wellicht beter in het maken van een leuke videosollicitatie i.p.v.  
een motivatiebrief schrijven. Ook laag geletterde en digitaal niet vaardige mensen 
zul je op een andere manier aan je bedrijf moeten zien te binden en op een andere 
manier laten solliciteren. Nodig mensen bijvoorbeeld uit en laat ze hun motivatie 
direct mondeling toelichten. Of werk met Open Hiring® (Hierbij bepaalt de sollicitant 
zelf of zij of hij geschikt en gemotiveerd is voor de functie).

Transformatie 21: 
Anoniem solliciteren om onbewuste vooroordelen 
te vermijden

Momenteel wordt op veel plekken nagedacht over anoniem solliciteren. We  
bedoelen daarmee het niet zichtbaar maken van persoonsgegevens als naam,  
leeftijd, geboortejaar, geslacht, hobby’s en foto.

Bijna 45% van onze praktijk professionals is het daar niet mee eens. Zij vinden 
vooral dat wij onze eigen mindset en gedrag hier zouden moeten aanpassen en ons 
bewust moeten zijn van hoe we zelf discrimineren. Toch zitten hier veel onbewuste 
vooroordelen ons in de weg die niet louter met afspraken, wetgeving of zelf- 
reflectie zijn weg te nemen. Dit vraagt om een perspectiefverandering bij mensen 
‘van binnen’, die je niet extern kunt afdwingen. 

Door gebruik te maken van een systeem waarin sollicitanten zelf kunnen bepalen 
welke gegevens zichtbaar zijn en de vacaturehouder goed na te laten denken  
welke informatie werkelijk nodig is om een goede selectie te maken, zou een 
wederzijdse respectvolle wijze van met elkaar omgaan ontstaan die leidt tot een 
eerlijker arbeidsmarkt met gelijke kansen voor iedereen. 

5

www.openhiring.nl

https://www.openhiring.nl/


39

6

Bij het matchen wordt bijv. teruggevallen op AI, algoritmes, face recognition en 
natuurlijk (game based) assessments. Veel van met name de nieuwere AI en  
datatechnieken staan onder grote (politieke) druk omdat ze minder ‘bias free’  
zijn dan van tevoren gedacht of beweerd. De doorontwikkeling van het bewezen  
assessment instrument vindt meer draagvlak, ook al ligt voorzichtigheid hier ook  
op de loer. 

Veel assessments zijn door witte academische mannen ontwikkeld en veelal  
decennia geleden. Er zijn wel nieuwe methoden, die zijn nog minder bekend.  
Daarnaast zie je dat er vaak een trend gevolgd wordt, zonder goed te onder- 
zoeken of dit ook past bij het doel wat je voor ogen hebt, namelijk een beter een 
eerlijk functionerende arbeidsmarkt. Er zijn voorbeelden die laten zien dat het  
inzetten van een selectiebot of bepaalde algoritmes juist oneerlijkheid in de hand 
werkt.

Een heel belangrijk deel voor het realiseren van een beter en eerlijk  
functionerende arbeidsmarkt is gelegen in de daadwerkelijke matching. 
Deze matching is anders dan de daadwerkelijke definitieve matching bij 
aanname, hiring. Het gaat om dat onderdeel van matching, waarbij er een 
selectie wordt gemaakt met wie het gesprek wordt aangegaan.

Matching
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Transformatie 22: 
Verschillende vormen van matching

a. Testen op de werkvloer
 Geef iemand een werk gerelateerde opdracht om te uit te voeren. 
 Dit kan direct zijn op de werkvloer of middels virtual reality.

b. Skillbased and gamified assessments
 Gebruik assessments die gebaseerd zijn op het uitvoeren van een opdracht,  
 bijvoorbeeld aan de hand van een game. Op deze manier kunnen competenties  
 en persoonlijkheid objectiever en sneller getest worden. 

c. Meeloopdagen
 Laat iemand een dag of een aantal dagen meelopen in het werkveld. Op deze 
 manier ervaart de selecteur hoe iemand is in de omgang, omgaat met de 
 werkzaamheden en kunnen de communicatieve vaardigheden en flexibiliteit 
 van sollicitant bekeken worden. De sollicitant ervaart de bedrijfs- of organisatie-
 cultuur, de collega’s, de sfeer in het gebouw en de praktische zaken als de 
 kwaliteit van de bedrijfskantine en de koffie. Na de meeloopdagen kunnen 
 beiden een goede keuze maken.

www.equalture.com

https://www.equalture.com/
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 Aan deze communicatie valt nog wel wat te verbeteren. Veel sollicitanten geven aan 
dat het regelmatig voorkomt dat zij totaal geen reactie krijgen op hun sollicitatie of 
dat er gedurende het proces ineens een radiostilte plaatsvindt. Sollicitanten  
besteden vaak veel tijd en energie aan hun sollicitatie. Zij zien hun sollicitatie als 
een kans op ander werk wat van invloed kan zijn op iemands levensgeluk. Zorg-
vuldige communicatie is daarom van groot belang als het gaat om een eerlijke en 
transparante arbeidsmarkt. Het staat echter ook voor goed werkgeverschap én 
allerbelangrijkste om mensen aan je te binden (respect tonen is respect krijgen). 
Mogelijk willen zij later alsnog solliciteren of vrienden en kennissen doorverwijzen.

NB De wijzen van handelen bij selectie staan beschreven in de sollicitatiecode van 
de NVP en de recruitercode.

Onder zorgvuldige communicatie geldt:

I Informeren over de status van de procedure (zie ook punt 4)
II Weloverwogen inhoudelijke afwijzing
III Afwijzing met (employability) advies
IV Transparant over AVG

Voor, tijdens en na het werving en selectieproces is transparante,  
volledige en zorgvuldige communicatie essentieel. (Zie ook eerder  
genoemd in punt 4 transparant aanbod).

Zorgvuldige 
communicatie

7
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Transformatie 23: 
Geef een inhoudelijke (persoonlijke) afwijzing met 
een (employability) advies

Doe de voorselectie aan de hand van bots, games, een quiz of opdrachten. Op  
deze manier voorkom je zoveel mogelijk dat vooroordelen een rol gaan spelen en 
op deze manier krijg je meteen een inhoudelijke afwijzing vanuit een systeem (wat  
nog wel moet worden nagekeken door mensen).

Als je hierna de tijd neemt om iemand persoonlijk te informeren omtrent de  
afwijzing en ruimte biedt voor eventuele vragen en feedback, twee kanten op, dan 
heb je een kwalitatief goed proces doorlopen, waar beiden iets aan hebben en van 
leren. Tevens wordt daarmee het toch nog vaak ervaren gevoel dat de organisatie 
‘de baas’ is in het proces doorbroken.

7

www.werf-en.nl

https://www.werf-en.nl/7-tips-om-sollicitanten-beter-af-wijzen-en-employer-brand-overeind-houden/
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Transformatie 24: 
Contractvorm bespreekbaar maken tijdens 
het sollicitatiegesprek

Contracttype als keuze voor werk(zoek)ende
Laat het contracttype een keuze van de werk(zoek)ende zijn (incl. alle voor-  
en nadelen).
 
Mensen passen niet in een op voorhand bedacht hokje. Net zoals er verschillende 
kledingmaten zijn, is er ook een grote mate van variatie van mensen en wensen 
hoe zij hun werk willen en kunnen uitvoeren. Later zal worden aangehaald dat een 
functieprofiel van een vacature een praatstuk moet zijn om te kijken op welke  
manier in samenspraak een functie in gevuld zou kunnen worden. Deze samen-
spraak kan je ook doen als het gaat om het contracttype. Hier is ook animo  
voor. Iets meer dan 65% van de ondervraagde praktijkprofessionals vond dat 
werkende en werkgever samen zouden moeten bepalen in welke contractvorm er 
wordt gewerkt. 

In België wordt dit bij de VRT al gebruikt. Voor sommige banen kan je zelf de  
contractvorm bepalen. Zij schrijven: Sommige jobs hebben het contract type: ‘te 
bespreken’. Dat betekent dat er de mogelijkheid is om voor een arbeidsovereenkomst 
met VRT te kiezen of voor een zelfstandige contract rechtstreeks met VRT. Die keuze 
laat VRT aan jou, want wij zoeken vooral de juiste mensen. Het spreekt voor zich dat 
je dan wordt ingezet conform de specifieke wettelijke bepalingen eigen aan ieder 
statuut, met name deze van werknemer of zelfstandige. (Bron: jobs.vrt.be)

7

www.jobs.vrt.be

https://jobs.vrt.be/nl/procedure-zelfstandigen
http://jobs.vrt.be


Journey van
de selecteur
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Bij het eerlijk laten functioneren van de arbeidsmarkt ligt de achilleshiel grotendeels 
bij het onvolwassen vakgebied van recruitment en werving en selectie. Daarnaast 
is er mogelijk beperkte relevantie op de managementagenda van organisaties voor 
HR en recruitment, omdat het een procesvakgebied is dat niet gewend is haar 
opbrengsten te kennen en delen en in de ogen van management ‘alleen maar geld 
kost’. Dit onderzoek wijst uit dat dit een misvatting is waar anders naar gekeken  
zou moeten worden. Winst is ook kosten besparen door lagere ziekteverzuimcijfers 
te realiseren of bijvoorbeeld meer omzet te draaien door een ervaren account- 
manager. Goede selecteurs besparen ook wervingskosten, omdat mensen niet na 
een jaar al weer zijn vertrokken. 

Managers en bestuurders zijn verantwoordelijk voor de vaak grote kostenpost 
‘personeel’ en hebben er voor de continuïteit van de organisatie baat bij als mensen 
het naar hun zin hebben en productief zijn. Kortom, goed aangenomen personeel 
is goud waard. Daarmee is recruitment een strategisch belangrijk onderdeel van de 
bedrijfsvoering en verdient meer aandacht van bedrijfsleiding, politiek en beleids- 
makers als het gaat om een gezonde arbeidsmarkt.

Daarnaast hoor je vaak dat als het gaat om het samenstellen van vacatureteksten, 
het voeren van sollicitatiegesprekken alsook de communicatie in het sollicitatiepro-
ces te wensen over laten. Om naar een beter functionerende arbeidsmarkt te gaan 
is het nodig om een professionele hiringstructuur aan te leggen. Verbeteringen 
hiervoor worden uitgewerkt in deze journey van de selecteur.

Door werven en selecteren serieus te nemen, mensen hiervoor in te zetten met de 
juiste skills en het als onderdeel te gaan zien van kandidatenbinding, zorg je dat er 
geen tijd en geld verloren gaat aan een verkeerde selectie.

Journey van 
de selecteur
Rond de 150.000 personen zijn in Nederland primair werkzaam in de 
arbeidsbemiddeling, nog los van alle HR-professionals en managers die 
werving & selectie in hun portefeuille hebben. Selecteurs die werkzaam  
zijn in arbeidsbemiddeling zijn vaak nog zo jong en onervaren en missen 
kennis en ervaring om werk(zoek)enden goed te kunnen begeleiden en 
plaatsen. Zeker als zij uit een andere werkomgeving afkomstig zijn dan  
die waar de selecteur mensen voor zoekt of zelf eerder heeft gewerkt.  
Daardoor worden veel goede en passende kandidaten op basis van hun 
skills afgewezen i.p.v. juist uitgenodigd om te solliciteren. 
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Ook bij HR zie je dat er niet altijd de tijd wordt genomen om goed te kijken naar de 
vacaturetekst. Toch, zoals al eerder geconstateerd, is de vacaturetekst essentieel in 
het realiseren van een transparante arbeidsmarkt met gelijke kansen voor iedereen 
en zorgt voor een betere en langdurige match. Om dit te realiseren zijn al diverse 
suggesties aangedragen, zoals het werken met en aanpassen van standaard vaca-
tureteksten op basis van skills. Ook kunnen werkgevers enorm geholpen zijn met 
geautomatiseerde vacature-intakes. (Een vacature-intake is een standaard proces 
dat iedereen nu op een eigen manier doet en met een eigen interpretatie. Dat zou 
ook een gestandaardiseerd proces kunnen zijn).

Uit onderzoek bleek dat bijna 60% van de praktijk professionals vond dat een  
functieprofiel in de vacature een praatstuk is waar de sollicitant samen met de  
selecteur vorm aan geeft. Dit geeft ook aan dat een vacature niet een vaststaande 
functie moet zijn, maar dat er op maat samen gekeken gaat worden hoe en in welke 
vorm het werk ingevuld gaat worden. Op deze manier kan je middels jobcrafting een 
betere fit voor de functie en de organisatie krijgen.

Opstellen van  
vacatureteksten 
(incl. skills) - 
aanpassen standaard 
vacatureteksten
Het opstellen van een functieprofiel en het schrijven van een vacaturetekst 
behoort tot de minst populaire taken van een recruiter, zoals veelvuldig uit 
het Recruitment Kengetallen Onderzoek blijkt. 

1
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Transformatie 25: 
Vacatureteksten schrijven samen met de 
directe collega’s
Wie weet het beste wat er nodig is? Waarschijnlijk zijn dit de directe collega’s,  
mensen met wie de sollicitant zal gaan samenwerken. Betrek niet alleen HR, de  
manager of recruitment, maar vooral ook de directe collega’s bij het samenstellen 
van de vacature tekst.

www.spielwork.com

1

http://www.spielwork.com
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Transformatie 26: 
Zoekvraag formuleren aan de hand van skills  
en biasfree

Skills
Formuleer de werkzaamheden en zoekvraag aan de hand van skills en diploma’s 
die echt noodzakelijk zijn voor het werk. Op deze manier vergroot je de kans op 
diversiteit binnen het bedrijf of de organisatie. 

Biasfree
De persoon die de vacaturetekst opstelt is van grote invloed op het soort mensen 
dat zal reageren op een vacature. Zorg dat een vacature tekst biasfree opgesteld 
wordt. Dat deze de interesse wekt bij zowel mannen of vrouwen, mensen met  
verschillende achtergronden en is gesteld in de taal die een werkende in dat  
vakgebied aanspreekt.

www.traicie.com

1

https://traicie.com


“Ook voor teamgevoel zorgen
levert resultaat op.”
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Transformatie 27: 
Recruiters aan het roer bij opstellen van 
vacatureteksten

Om te komen tot een eerlijke en transparante arbeidsmarkt én beter werven van  
de kwalitatief juiste sollicitanten zouden recruiters of andere selecteurs gespreks-
partner moeten worden van organisaties om inhoud en vorm te geven aan de  
vacaturetekst. Ook de wensen van de organisatie ten aanzien van inclusiviteit  
kunnen zij daarin direct leren kennen en meenemen. Zo krijg je een optimale  
samenwerking tussen de spelers in de werving- en selectieketen.

www.recruitmentaccelerator.nl

1

https://recruitmentaccelerator.nl/info
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In Nederland hebben de uitzendbureaus een uitstekende kennis opleiding op  
gebied van de werking van de arbeidsmarkt en wetgeving. De SEU (Stichting  
Examens Uitzendbranche) biedt een eerste basis van kennis voor elke recruitment-
professional. Vanzelfsprekend meer gericht op de uitzendbranche, maar door  
gebrek aan organisatiegraad bij alle andere partijen een goede basis. Het simpel-
weg ontbreken van kennis over wetgeving als AVG, discriminatie en arbeidsrecht 
maakt dat recruiters soms minder goed een organisatie kunnen adviseren. Naast 
de SEU zijn er meerdere (inter)nationale aanbieders van recruitment- en sourcing 
opleidingen. Dit los van de opleidingen die worden aangeboden door commerciële 
partijen die een belang hebben bij de verkoop van hun producten en dit onder het 
mom van een opleiding proberen te realiseren.  

Een mooi voorbeeld is België waar recruiters intensief getraind worden op  
gebied van het voeren van selectiegesprekken, competentiegericht interviewen en 
gesprekstechnieken. In Nederland wordt dit nauwelijks getraind of geleerd. Het is 
learning by doing waarbij de onderbuik en subjectieve criteria vaak nog meespelen 
c.q. niet grotendeels uitgesloten kunnen worden. 

Veel HR mensen zijn meer intern gericht en de aanname van nieuwe mensen is 
soms bijzaak waardoor recruitmentbureaus worden ingehuurd. Daarnaast zie je 
vanuit de overheid en beleid veel meer aandacht voor inclusie en diversiteit als  
thema. Hier ligt niet altijd de focus op bij een selecteur, waardoor zij mogelijk niet 
een optimale keuze maken. Het is belangrijk dat selecteurs goed getraind zijn in 
hun communicatieve vaardigheden en hun eigen vooroordelen en blinde vlekken 
leren kennen.

De rol van de ‘andere kant van de tafel’ wordt steeds belangrijker. De  
‘andere kant van de tafel’ zijn de mensen die met sollicitanten in gesprek 
gaan tijdens het sollicitatieproces, de selecteurs. In sommige branches is of 
lijkt er een ‘war for talent’ aan de gang. Het beeld en imago van organisaties 
wordt steeds belangrijker om mensen aan zich te binden. Sollicitanten  
willen dat hun sollicitatie en zij serieus behandeld worden. Dit vraagt om 
goede communicatieve vaardigheden, goede gesprekstechnieken en  
oprechte interesse naast vakmanschap op gebied van werving & selectie. 

2

Training, coaching  
en opleiding van  
recruiters en HR
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Transformatie 28: 
Maak het recruitersvak meer vakvolwassen

Kwalitatief leerregister voor recruiters
Er is nog geen beroepsvereniging of algemeen register, waar je je als recruiter  
kunt laten certificeren of registreren, zoals Noloc en NOBCO voor de loopbaan- 
professionals en ( job)coaches doen qua certificering en het KRSD voor de regis-
tratie van professionals in het sociaal domein en SRA voor arbeidsdeskundigen. 
De optie van een kwalitatief leerregister lijkt ons goed passen bij de skills van de 
werving- en selectiebranche.

Transformatie 29: 
Getrainde selecteurs, HR personen en hiring managers 

• Ga op zoek naar andere manieren om een sollicitatiegesprek te voeren, 
 neem bijvoorbeeld iemand mee voor een koffie of maak samen een wandeling
• Zie het sollicitatiegesprek als een gelijkwaardig gesprek, wees oprecht 
 nieuwsgierig naar de mensen die je hebt uitgenodigd, kijk naar wat mensen 
 wel kunnen i.p.v. naar wat ontbreekt en laat iemand meedenken met de 
 invulling van de functie
• Ga op training (interview-vaardigheden) om je blinde vlekken te ontdekken
• Of laat je persoonlijk coachen voor ontwikkeling van (selectie)vaardigheden

2

www.recruitercode.nl

www.arbeidsmarktcommunicatie.eu

https://recruitercode.nl/
https://www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/
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Transformatie 30: Inclusietraining

• Gebruik het woord inclusie i.p.v. diversiteit
• Beschrijf wat de wens is en de voordelen van variatie in werkenden, andere 
 culturele achtergrond, andere opleidingsachtergrond, andere zienswijze e.d.
• Bepaal als organisatie hoe je omgaat met gendervraagstukken en straal dit
 helder uit, intern en extern
• Bewustwordingsgesprekken, ook binnen de organisatie of bedrijf. Laat mensen 
 zich uitspreken over hun vooroordelen en onderzoek wat ze hiermee doen
• Pas (arbeidsmarkt)communicatie aan, zodat iedereen zich kan herkennen 
 in de boodschap
• Maatschappelijk verantwoord zakendoen heeft een aanzuigende werking, 
 mensen willen werken bij sociale organisaties voor wie inclusie normaal is
• Praat over wat normaal is, de vrijdagmiddagborrel met alcohol en varkensvlees 
 bitterballen of een spa blauw en veganistische snacks
• Laat recruiters de rol vervullen om bij het invullen van een vacature het belang 
 van inclusie te bespreken
• Laat sollicitanten ervaren hoe je omgaat met inclusie. Erover praten is een, het 
 gaat er vooral om dat ze het ook ervaren. Zorg dat woorden en daden gelijk zijn

2

nolabelsinc.com

https://nolabelsinc.com/


Woorden- en 
bronnenlijst
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2F taalniveau  
Taalniveau eind vmbo kader en MBO 1 en 2.

Bias-free
Vrij van vooroordelen, onbevooroordeeld.

Bots 
Een klein programma dat automatisch bepaalde taken uitvoert.

Bureaus 
Uitzend-, werving & selectie- en executive search bureaus en overige publieke en 
private bemiddelaars.

Collectief Ontwikkelen
Integrale werkwijze en aanpak waardoor we als collectief kunnen transformeren 
naar een volgende fase als team, organisatie, politiek/beleidsmakers en 
beleidsuitvoering of (voor maatschappelijke vraagstukken in de) samenleving.
Collectief Ontwikkelen is door Q-Search/OntwikkelRijk netwerk in de loop van  
20 jaar ontwikkeld en succesvol toegepast in kleine en grote maatschappelijke  
projecten. O.a. in samenwerking met uitvoeringsinstanties, samenwerkings- 
verbanden en Min. SZW, Min. OCW en Min. VWS. Lees meer op o.a.
https://bit.ly/CollectiefOntwikkelen2020 en www.collectiefontwikkelen.nl. 

Integraal 
Allesomvattend, er ontbreekt niets of niemand. Alles is verbonden en dient mee te 
doen.

Leven Lang Ontwikkelen. Ontwikkelen van wieg tot graf.
Definitie: “Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis 
van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de 
samenleving, eigen gezondheid en geluk”.
Deze definitie werd, voortbouwend op eerder onderzoek, gepubliceerd door  
Kuijpers, M., Semeijn, J.H. & Van der Heijden, B.I.J.M. (2019). Een loopbaan- 
perspectief op een leven lang ontwikkelen, Scienceguide, 14 mei 2019. 

De combinatie productiviteit, geluk en gezondheid zijn indicatoren voor 
sustainable careers
De Vos, A., Van der Heijden, B.I.J.M., & Akkermans, J. (2020). Sustainable careers:  
towards a conceptual model.Journal of Vocational Behavior.Article Number 103196 
en. Van der Heijden, B.I.J.M. (2005). “No one has ever promised you a rose garden” 
On shared responsibility and employability enhancing strategies throughout  
careers. Heerlen: Open University of the Netherlands. Assen: Van Gorcum.

Open Hiring®:
Een baan zonder sollicitatiegesprek, www.openhiring.nl

Privacy by design 
Gebruiker beschikt en bepaalt over eigen data en informatie, dit is de default.

Recruitercode
www.recruitercode.nl

Selecteurs
Intercedenten, bureaurecruiters, bedrijfsrecruiters, hiring managers, hr personen.

https://bit.ly/CollectiefOntwikkelen2020
http://www.collectiefontwikkelen.nl
http://recruitercode.nl/
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Sollicitatiecode NVP 
www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Transformatie
De overgang van de ene vorm in een andere vorm. 
De transformatie in dit onderzoek vraagt een perspectiefverandering met mindset, 
houding en gedrag aanpassing, die we door persoonlijke én groepsontwikkeling 
bereiken. Leven Lang Ontwikkelen hand in hand met Collectief Ontwikkelen. 

Werk(zoek)enden 
Sollicitant, baanwisselaar, kandidaat met verschillende contractvormen: flexwerkers, 
uitzendkracht, mensen met vast contract, mensen met tijdelijk contract, mensen 
met uitkering, vrijwilligers, NUG-ers (niet uitkeringsgerechtigd), ondernemers en 
zzp-ers. 

Werkgevers 
Organisaties waar werk(zoek)enden aan het werk kunnen of zijn. 
Publiek en privaat.
 

https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/


Arbeidsmarkt-
consultatie
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Adriana Stel  DOORZAAM
Annelieke van der Meulen Persoonlijk (expert inhuurprocessen)
Anthony van Lobbrecht SparQle
Beatrijs Wijnberg UWV Werkbedrijf
Bernadet van Veldhuizen Match to Work / SDG Lokaal
Chhetri Ober Academie Werkend Leren
Delinah Halvorson SCP
Derk Loorbach Erasmus University - DRIFT
Dwight Krolis Young Up
Edward Belgraver Verloning.nl
Erwin Holterhues VACO
Fabian Dekker SEOR
Hans van Alebeek VNG / project VUM
Hans Smetsers Icares
Ingeborg Zwolsman Open Hiring®
Jaap Schoeman Play to Work
Jelmer Zuidema Roadtrip
Joan Nunnely Eye for You HR Consultancy
John Hol Ondernemer - rietdekkersbedrijf
Judith Semeijn Open Universiteit
Jules Frenay Career Coaching & HRM Consultancy
Jurriën Koops ABU
Kim Putters SCP
Koos Vervoort Ex laaggeletterde schrijver
Laurens Waling Part-up
Lena Tiemersma A&O fonds Gemeenten
Marco Bastian NBBU
Marco Graat UWV Werkgeversservicepunt

Respondentenlijst 
arbeidsmarkt-
consultatie
Wij willen de volgende mensen graag bedanken voor hun tijd en input. 
Via een vragenlijst en/of interview leverden zij de basisinformatie van dit 
onderzoek waardoor wij een goed en integraal beeld kregen van de diverse 
perspectieven, die spelen en vraagstukken die aandacht en transformatie 
vragen.
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Margreet Drijvers PZO-ZZP
Mariska Hidding A&O fonds Gemeenten
Marjolein Smits HR Manager en careercoach
Martin Soeters Ministerie van OCW
Maud Hoefnagels Fast Forward
Max Hoefeijzers Hoefeijzers Advies
Michel Labij ROC Midden Nederland
Michel Peters UWV – CompetentNL
Mick Waulthers MBO Raad
Miranda Hogervorst Start Value
Miriam Oude Wolbers Bloei Consultancy / NOBCO
Natasja Beelaard ROC Midden Nederland
Peter Boerman Werf& / raadslid gemeente
Prekash Ramsingh Connect by Talent / Experience Award
Rene Vollenbroek Verbindende Zaken / Match to Work
Roel Masselink NFK
Ronald van Driel Recruitment Accelerator
Ronald Verhaaf BuurtBaanBureau Spijkerkwartier / 
 Verhaaf Consultancy
Rutger van den Breemer FNV
Sandra Kruijt Priorities
Tibert Lagarde Lagarde You / MKB Limburg
Wijnand Prins Diverse organisaties
Yvonne Bernardt SER
Yvo Kaatman Cap Gemini / Sourcing Solutions




