
 

 

 

 

Hoofdstuk 2: Wat werkgevers willen 
 
Wat werkgevers willen 
Wanneer je solliciteert, kan het nuttig zijn om te weten wat de zakelijke perspectieven van 
het bedrijf/de werkgever zijn en welke capaciteiten zij in een werknemer zoeken. 
 
Wat kan belangrijk zijn voor een werkgever? 
 

-    Kwaliteit van dienstverlening 
- Productiviteit 
- Kosten 
- Concurrentievermogen 
- Succesvol en duurzaam zijn 
- Imago 
- Winstgevendheid  

 
Vaardigheden en kwaliteiten 
Voor sommige functies zijn vaardigheden en kwaliteiten essentieel, terwijl voor andere 
functies geen eerdere ervaring vereist is. Sommige werkgevers kunnen de juiste kandidaat 
een opleiding aanbieden. Maar wie is de juiste kandidaat? 
 
Werkgevers zijn op zoek naar iemand die in de functie past. Bijvoorbeeld:  
Als het een functie is waarbij iemand grotendeels zelfstandig moet werken, zal een 
werkgever op zoek zijn naar iemand die zelf gemotiveerd is, de ervaring heeft om het 
werk te doen, problemen op te lossen zonder voortdurend toezicht en zijn eigen tijd kan 
beheren. Als het gaat om een functie op een grote afdeling, dan zoekt de werkgever 
iemand die een goede teamspeler is en over goede communicatieve vaardigheden 
beschikt. Werkgevers zijn ook op zoek naar iemand die past op de werkplek, iemand met 
de juiste capaciteiten en de juiste houding. 
 
Naar welke vaardigheden en houding zijn werkgevers op zoek? 
Bij de vraag hoe goed een potentiële werknemer op een werkplek zal passen, zijn houding 
en gedrag vaak even belangrijk als vaardigheden en kwaliteiten. Werkgevers zijn op zoek 
naar mensen die: 
 

- Een positieve instelling hebben en enthousiast zijn. 
- Gemotiveerd zijn en écht willen werken. 
- Belangstelling tonen voor het bedrijf en factoren die het kunnen beïnvloeden.  
- Goed met anderen kunnen samenwerken / goede teamspelers zijn. 
- Goede communicatieve vaardigheden hebben. 
- Bieden hulp en ondersteuning zonder dat dit altijd gevraagd hoeft te worden. 
- Bereid zijn om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 
- Flexibel zijn en een groot aanpassingsvermogen hebben. 
- Creativiteit en nieuwe ideeën brengen. 
- Zoeken naar oplossingen. 
- Gedrevenheid en energie bezitten. 
- Betrouwbaar zijn. 

 
Belangrijke informatie filteren uit een vacature 
Als je een vacature tegenkomt, is het goed om te letten op de dingen die voor jou het 
meest van toepassing zijn.  
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Als je de belangrijkste informatie uit een vacature wilt halen, focus dan op het volgende: 
 

- Wat kun je vinden over het bedrijf/de werkgever? 
- Titelfuncties en takenpakket (schrijf ze op!) 
- Gevraagde vaardigheden en kwaliteiten (schrijf ze op!) 

 
Vermeld de vaardigheden en kwalificaties die de baan waarnaar je solliciteert zouden 
verbeteren, zodat je sollicitatie zich onderscheidt van de anderen. 
 
Het is niet altijd makkelijk om motivatie en energie te hebben wanneer je pijn hebt en last 
hebt van vermoeidheid. Het kan stressvol zijn om je zorgen te maken over je werk en je 
gezin. Dit kan je stemming beïnvloeden en je een verdrietig of moedeloos gevoel geven. 
Verbeter je humeur en de manier waarop je over je leven en werk denkt door: 
 

- De dingen van dag tot dag te bekijken. 
- Naar de toekomst te kijken in plaats van naar het verleden. 
- Pauze te nemen wanneer je het nodig hebt. 
- Te oefenen met actief kijken naar de positieve kan van dingen. 
- Je te focussen op wat je wel kunt in plaats van wat je niet kunt. 

 


