
Functieprofiel opstellen
Je hebt iemand nodig om jouw doelen te halen. Ter uitbreiding, vervanging of groei. 
:DW�PRHW�GH]H�SHUVRRQ�EóGUDJHQ�DDQ�GH�RUJDQLVDWLH"�:HONH�YHUDQWZRRUGHOóNKHGHQ�
KRUHQ�GDDUEó"�:H�QHPHQ�MH�PHH�LQ�KHW�PDNHQ�YDQ�HHQ�JRHG�IXQFWLHSURƓHO� 

Inhoud van een functieprofiel

Wat leg Mó�YDVW

)XQFWLHWLWHO Type dienst-
verband

Doel van
GH�IXQFWLH

Team Targets en
verantwoording

7DNHQ 3URƓHO

Functietitel
0DQXVMH�YDQ�DOOHV�LV�WH�YDDJ��GXV�ZHONH�IXQFWLH�NUóJW�GH]H�SHUVRRQ"�

7\SH�GLHQVWYHUEDQG
*DDW�KHW�RP�WóGHOóN�RI�YDVW�GLHQVWYHUEDQG"�9RRU�KRHYHHO�XXU�JDDW�LHPDQG�
Eó�MH�DDQ�GH�VODJ"�7RW�ZDQQHHU"�

'RHO�YDQ�GH�IXQFWLH�
:DW�JDDW�LHPDQG�LQ�JURWH�OóQHQ�GRHQ"�:DDU�LV�GLH�YHUDQWZRRUGHOóN�YRRU"�
:HON�ZHUN�QHHPW�GH]H�SHUVRRQ�XLW�KDQGHQ"�



Team
Wat is de rol van deze functie binnen het team? Gaat het om een beslissende 
of uitvoerende functie? 

1HHP�GH�WóG�RP�HHQ�IXQFWLHSURƓHO�WH�PDNHQ��+RH�]RUJYXOGLJHU�MH�QX�WH�
ZHUN�JDDW��GHV�WH�JURWHU�GH�NDQV�RS�KHW�YLQGHQ�YDQ�GH�MXLVWH�SHUVRRQ��

%HVFKUóI�QLHW�DOOHHQ�ZDW�GH�IXQFWLH�QX�LQKRXGW��PDDU�KRH�RRN�KRH�GH]H�HU�
RYHU���MDDU�XLW]LHW��:DDU�ZLO�MH�QDDUWRH"�:DW�KHHIW�GLH�SHUVRRQ�QRGLJ�RP�
GDDU�WH�NRPHQ"�

Doe het zelf

:HHV�NULWLVFK�RS�GH�HLVHQ��0DDN�HHQ�OóVW�YDQ�PLQLPDOH�HLVHQ�HQ�JHZHQVWH�
IDFWRUHQ��:DW�]óQ�MH�PXVW�KDYHV�HQ�ZDW�]óQ�MH�QLFH�WR�KDYHV�

:H�KHOSHQ�MH�RS�ZHJ�Eó�KHW�PDNHQ�YDQ�HHQ�GXLGHOóN�IXQFWLHSURƓHO�

Targets en verantwoording
:DW�GUDDJW�GH]H�IXQFWLH�Eó�DDQ�GH�RUJDQLVDWLH"�%HODQJUóNHU��DDQ�MRXZ�
GRHOHQ"�$DQ�ZLH�OHJW�Kó�RI�]ó�YHUDQWZRRUGLQJ�DI"�

Taken 
:DW�JDDW�LHPDQG�GRHQ"�/HWWHUOóN��%HVFKUóI�ZDW�LHPDQG�JDDW�GRHQ�HQ�PHW�
ZLH��0DJ�RRN�HHQ�RSVRPPLQJ�]óQ��

3URƓHO
:DDU�PRHW�LHPDQG�PLQLPDDO�DDQ�YRGORHQ��:HONH�RSOHLGLQJ�PRHW�LHPDQG�
EóYRRUEHHOG�KHEEHQ�JHYROJG"�+RHYHHO�MDDU�HUYDULQJ�KHHIW�LHPDQG�QRGLJ"



Vacature schrijven

Opvallende titel
De titel is het eerste (en soms het enige..) wat een lezer van jouw vacature ziet. Een goede 
titel kan de vacature maken, een slechte titel de vacature breken. Kies bewust voor een titel 
GLH�SDVW�Eó�GH�LQKRXG�HQ�YROGRHQGH�WULJJHUW�RP�GH�YDFDWXUH�WH�OH]HQ�

(U�VWDDQ�PHHU�GDQ���������YDFDWXUHV�RQOLQH��%HODQJUóN�GXV�GDW�Mó�WXVVHQ�GLH�YDFDWXUHV�
weet op te vallen. Hoe doe je dat? We geven je tips. 

Pakkende inleiding
-H�YDFDWXUH�LV�JHRSHQG��(U�LV�GXV�LQWHUHVVH��'RRU�FRQFUHHW�WH�EHVFKUóYHQ�ZDW�LHPDQG�JDDW�
doen (waar en met wie) zorg je dat je de aandacht vasthoudt. Of juist niet. In dit geval weet 
je dat iemand niet de juiste persoon is voor de plek. 

'XLGHOóNH�IXQFWLHRPVFKUóYLQJ
Werkzoekenden willen weten wat een functie inhoudt. Iemand is op zoek naar informatie. 
Vertel de lezer voldoende over het takenpakket en de werkzaamheden om zelf een mening 
te vormen over de job.

6WHUN�EHGUóIVSURƓHO
.DQGLGDWHQ�ZLOOHQ�QLHW�DOOHHQ�ZHWHQ�ZDW�]H�JDDQ�GRHQ��RRN�ZDDU��=H�]óQ�EHQLHXZG�QDDU�KHW�
EHGUóI��+HW�YHUKDDO�DFKWHU�KHW�EHGUóI��9HUWHO�GXV�HHUOóN�RYHU�KRH�KHW�HU�RS�NDQWRRU�HFKW�DDQ�
WRH�JDDW��'H�WHDPVDPHQVWHOOLQJ��(Q�ZDW�MH�QLHXZH�FROOHJD�Eó�ELQQHQNRPVW�NDQ�YHUZDFKWHQ�

2YHU]LFKW�YDQ�GH�YRRUZDDUGHQ
Iemand gaat niet voor niks werken. Welke voorwaarden mag die persoon gedurende het 
GLHQVWYHUEDQG�YHUZDFKWHQ"�0DDN�KHW�]R�FRQFUHHW�PRJHOóN�HQ�ODDW�JHHQ�YRRUGHHO�
achterwege. Wat voor jou normaal is, kan voor een ander het verschil maken.

$FWLH�
%LHG�HHQ�GXLGHOóN�SDG�RP�WH�VROOLFLWHUHQ��+RH�ORJLVFK�GDW�RRN�NOLQNW��KHW�JDDW�YDDN�PLV�Eó�GH�
XLWHLQGHOóNH�DFWLH��%HVFKUóI�RP�GDW�WH�YRRUNRPHQ�GXLGHOóN�LQ�GH�YDFDWXUH�KRH��HQ�WRW�
wanneer) een kandidaat kan solliciteren. Onze tip: vertel ook alvast hoe de verdere 
SURFHGXUH�HUXLW]LHW��'DQ�ZHHW�GH�VROOLFLWDQW�JHOóN�ZDDU�Kó�RI�]ó�DDQ�WRH�LV��

%LHG�GH�PRJHOóNKHLG�RP�YUDJHQ�WH�VWHOOHQ
-H�KHEW�QDWXXUOóN�MH�EHVW�JHGDDQ�RP�HHQ�JRHG�EHHOG�WH�JHYHQ�YDQ�GH�IXQFWLH��PDDU�GH�NDQV�
LV�JURRW�GDW�HHQ�NDQGLGDDW�QRJ�YUDJHQ�KHHIW��%HVFKUóI�GDDURP�DOV�ODDWVWH�RS�ZHONH�PDQLHU�
LHPDQG�YUDJHQ�NDQ�VWHOOHQ��6WHO�GDW�HU�RQGXLGHOóNKHGHQ�]óQ��ZHHW�GLH�SHUVRRQ�MH�LQ�LHGHU�
geval te vinden.



De juiste persoon heb je niet 1, 2, 3 gevonden. Een slimme recruitmentstrategie is geen 
‘nice-to-have’, maar een ‘must-have’.  Richt deze als volgt in: 

Wervingsproces

De doelgroep: het startpunt van jouw recruitment. 
:DDU�MH�WRW�QX�WRH�HHQ�VSHFLƓHN�SURƓHO�KHEW�JHVFKHWVW��
wil je nu generaliseren. Je weet nog niet wie de juiste 
persoon is. Om van je wervingsproces geen 
RQPRJHOóNH�PLVVLH�WH�PDNHQ��FUHHU�MH�HHQ�ORRN�D�OLNH�
groep van mensen met (ongeveer) dezelfde 
NHQPHUNHQ��'H�GRHOJURHS�RP�MRXZ�UHFUXLWPHQWPL[�RS�
WH�ULFKWHQ��:LH�]LWWHQ�HU�LQ�MRXZ�GRHOJURHS"�$DQ�ZHONH�
NHQPHUNHQ�PRHWHQ�]ó�YROGRHQ"

Doelgroep bepalen1 

:HWHQ�ZLH�MH�ZLOW�EHUHLNHQ�LV����ZDW�MH�ZLOW�YHUWHOOHQ�
2. Wat moet de juiste persoon van de 
openstaande positie weten? Wat wordt jouw 
boodschap? Wees concreet in je communicatie. 
0DDN�GXLGHOóN�ZDDU�KHW�RP�JDDW��

Boodschap2 

1X�MH�HHQ�GXLGHOóNH�ERRGVFKDS�KHEW�JHIRUPXOHHUG�LV�
het aan jou om te zorgen dat je verhaal wordt 
verspreid. Jouw boodschap heeft de meeste impact 
wanneer deze in de juiste vorm is gegoten. De vraag 
is dus: bied je vacature voldoende informatie? Of wil 
je deze uitbreiden met andere contentvormen zoals 
HHQ�YLGHR�RI�ŌZHUNHQ�Eó�SDJLQDō"�%HLGHQ�LV�JRHG��
]RODQJ�GH�YRUP�PDDU�DDQVOXLW�Eó�KHW�YHUKDDO�

Middel en vorm3 

Content wordt niet uit zichzelf verspreid. Hoeveel 
EXGJHW�ZLO�HQ�NDQ�MH�YUóPDNHQ�RP�MRXZ�UHFUXLWPHQW�
WH�ERRVWHQ"�+HW�LV�EHODQJUóN�GDW�MH�MH�EXGJHW�EHSDDOW�
voordat je aan de slag gaat met distributie. Hoe 
VSHFLƓHNHU�MH�EXGJHW��SHU�NDQDDO���GHV�WH�EHWHU�MH�
weet waar je aan toe bent.

Budget4 

Zoals we al zeiden: content wordt niet uit zichzelf 
YHUVSUHLG��'XV��KRH�SDN�MH�MH�GLVWULEXWLH�DDQ"�2S�
ZHONH��VRFLDO�PHGLD��NDQDOHQ�EHQ�MH�DDQZH]LJ"�2S�
ZHONH�ZHEVLWHV�]LFKWEDDU"�=HW�MH�MH�HLJHQ�QHWZHUN�LQ"�
2I�NUóJ�MH�PHGHZHUNHUV�JHPRWLYHHUG�RP�MH�YDFDWXUH�
te verspreiden? Wees creatief. Hoe meer mensen je 
YDFDWXUH�]LHQ��GHV�WH�JURWHU�GH�NDQV�GDW�GH�MXLVWH�
SHUVRRQ�GH]H�XLWHLQGHOóN�RRN�RQGHU�RJHQ�NUóJW�

Distributie5 

-H�UHFUXLWPHQWPL[�LV�LQJHULFKW��&RRO��1X�KHW�UHVXOWDDW�
DIZDFKWHQ��2I�QRX�MD��DIZDFKWHQ��'DW�JD�MH�QDWXXUOóN�QLHW�
doen. We adviseren je om de resultaten in de gaten te 
KRXGHQ��%ó�WH�VWXUHQ�ZDDU�QRGLJ��=R�PDDN�MH�RSWLPDDO�
JHEUXLN�YDQ�MH�UHFUXLWPHQWPL[�HQ��EXGJHW�

Evaluatie en optimalisatie6 



Voor- & Achternaam
analytischproactief sociaal

Werkervaring

Geboortedatum: DD-MM-JJJJ 
E-mail: voorbeeld@mail.com

Telefoon: 06-12345678

Start datum job - eind datum job

Functie/titel | Naam bedrijf

Benoem hier wat je functie inhield, wat je 

taken en verantwoordelijkheden waren. 

Je kunt zelfs nog toevoegen wat je leuk 

en minder leuk vond in de job.

Start datum job - eind datum job

Functie/titel | Naam bedrijf

Breng in de volgorde van de functies een 

logica aan. Chronologisch is vaak een 

goede keuze.

Start datum job - eind datum job

Functie/titel | Naam bedrijf

In een pdf kan je ook linken naar (portfolio) 

materiaal wat je in deze functie hebt gedaan. 

Bekijk bijvoorbeeld onze video’s op ons 

youtube kanaal https://bit.ly/2NJXVan

Start datum - eind datum

Functie/titel | Naam bedrijf

Ook een tussenjaar kan je toevoegen als 

ervaring. Dat kan een reis zijn maar ook wat 

anders. Het verklaart in ieder geval een ‘gat’ in 

je cv.

Persoonlijk

Opleidingen
Start opleiding - eind opleiding

Titel opleiding

Naam onderwijsinstelling

Voor sommige vakgebieden kan een 

afstudeer cijfer belangrijk zijn om te 

benoemen.

Start opleiding - eind opleiding

Titel opleiding

Naam onderwijsinstelling

Zet ook je NIET behaalde opleiding erbij. 

Start opleiding - eind opleiding

Titel opleiding

Naam onderwijsinstelling

Naam certificaat
Behaald bij

Prestatie
Vertel iets over je 

prestatie. Wat heb je 

gedaan, met wie en wat 

was jouw rol.  

Vaardigheden
Secuur

WordPress

Hulpvaardig

Video editing

Talen

Certificaten/prestaties

Vertel hier iets over jezelf. Wie ben jij als je niet aan het

werk bent? Of wat is jouw visie op 

je vakgebied of carrière?

Duits
Starter

Engels
Professional

Nederlands
Native

De juiste persoon selecteren. Hoe doe je dat als je iemand nog niet kent? Dat is een 
goede vraag. Onthoud dat het cv niet leidend is, maar wel je beginpunt. Focus je op de 
informatie die je hebt. We nemen je mee in het selecteren van cv’s.

How to: selecteren

STAP 1
%HNóN�ZHONH�RSOHLGLQJ�LHPDQG�
KHHIW�JHYROJG�HQ�ZDQQHHU�Kó�
RI�]ó�LV�DIJHVWXGHHUG"�.RPW�GLW�
overeen met de studierichting 
die je zoekt? 

STAP 2
Werkervaring. Het zegt iets over 
wat de persoon tot nu toe heeft 
gedaan. En hoelang die 
JHPLGGHOG�RS�GH]HOIGH�SOHN�EOóIW��
=óQ�HU�JDWHQ�LQ�GH�MDUHQ"�9UDDJ�HU�
GDQ�JHULFKW�QDDU��+HW�NDQ�]óQ�GDW�
iemand op reis is geweest. 

STAP 3
Wat heeft iemand tot nu toe 
gedaan of behaald? Worden er 
H[WUD�SUHVWDWLHV�RI�FHUWLƓFDWHQ�
benoemd die opvallen in het 
cv? Tip: stel hier gericht vragen 
over in het gesprek. 

STAP 4
De vaardigheden die iemand zet op het cv 
zeggen iets over wat die persoon kan. Check 
of de vaardigheden overeenkomen met de 
hard skills die je nodig hebt en vraag hier in 
het gesprek op over door.



Evaluatiegesprek

Do’s and don’ts
/DDW�OHYHQ�LQ�KHW�WHDP�ZDDU�MH�WóGHQV�
GH�EHRRUGHOLQJ�RS�JDDW�OHWWHQ�

%HVSUHHN�YDQ�WHYRUHQ�GH�YHUKRXGLQJ�
YDQ�KHW�JHVSUHN��:DW�NDQ�LHPDQG�YDQ�
MRX�YHUZDFKWHQ"

:HHV�WUDQVSDUDQW�HQ�RSHQ��9HUWHO�HHUOóN�
KRH�MH�RYHU�HHQ�VLWXDWLH�GHQNW�

=RQGHU�IHHGEDFN�RI�FRQFUHWH�
YRRUEHHOGHQ�KHW�JHVSUHN�DDQJDDQ

2QGXLGHOóN�RYHU�GH�IXQFWLH�RI�GRHOHQ�
FRPPXQLFHUHQ�

=RUJ�GDW�MH�JHHQ�KDOYH�RI�RQHHUOóNH�
IHHGEDFN�JHHIW��ZDDU�MH�ZHUNQHPHU�QLHWV�
DDQ�KHHIW�

Spreek af waar je het over wilt hebben

(HQ�HYDOXDWLH���EHRRUGHOLQJV��RI�IXQFWLRQHULQJVJHVSUHN��(ON�EHGUóI�KHHIW�
HHQ�DQGHUH�EHQDPLQJ�YRRU�KHW�JHVSUHN�ZDDULQ�GH�YRRUWJDQJ�YDQ�HHQ�
ZHUNQHPHU��SURMHFW�RI�DUEHLGVUHODWLH�ZRUGW�EHVSURNHQ��:HONH�QDDP�MH�
NLHVW�LV�YROOHGLJ�DDQ�MH]HOI��

Word ook... genoemd 

)XQFWLH Team &RPPXQLFDWLH� 2QWZLNNHOLQJ

1X�MH�HHQ�JRHGH�NDQGLGDDW�KHEW�JHYRQGHQ��ZLO�MH�RRN�GDW�GLH�SHUVRRQ�EOóIW��0DDU�RP�
HUYRRU�WH�]RUJHQ�GDW�MRXZ�FROOHJD�EOóYHQG�RS�GH�MXLVWH�SOHN�]LW��PRHW�MH�HYDOXHUHQ��%HVW�
ODVWLJ��+RH�SDN�MH�KHW�DDQ"�:DDU�JD�MH�KHW�RYHU�KHEEHQ"�:DW�EHVSUHHN�MH�ZHO"�2I�MXLVW�
QLHW"�

-RXZ�FROOHJD�ZHUNW�YRRU�KHW�HHUVW�HQ�KHHIW�QRJ�JHHQ�HUYDULQJ�PHW�HYDOXDWLHJHVSUHNNHQ�RI�
EHRRUGHOLQJHQ��:DW�NDQ�Kó�RI�]ó�YDQ�KHW�JHVSUHN�YHUZDFKWHQ"�.óNHQ�MXOOLH�VDPHQ�WHUXJ�QDDU�KHW�
DIJHORSHQ�MDDU�RI�MXLVW�YRRUXLW�QDDU�GH�WRHNRPVW��(Q�EHODQJUóNHU�QRJ��ZDDU�JDDQ�MXOOLH�KHW�LQ�KHW�

JHVSUHN��RYHU�KHEEHQ"�

(ON�JHVSUHN�KHHIW�HHQ�DQGHUH�LQVWHHN��%HGHQN�YDQ�WH�YRUHQ�ZDW�GLH�YDQ�MRX�JDDW�]óQ�HQ�
FRPPXQLFHHU�GLW�GXLGHOóN�QDDU�MH�QLHXZH�PHGHZHUNHU��6WDUWHUV�ZHWHQ�JUDDJ�ZDDU�]H�DDQ�WRH�]óQ��

*HHI�]H�GH�NDQV�RP�]LFK]HOIYRRU�WH�EHUHLGHQ�



Notities


