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Op niveau: 

werken in welzijn en zorg in Brussel





De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een hot item. 

De welzijnssector kreeg helaas nog niet de aandacht die ze
verdient! Want net als in andere sectoren zijn de noden en
tekorten ook hier hoog. 



Beroepsgroep Spanningsindicator 2014 Spanningsindicator 2019 Aantal vacatures 2019

Opvoeder- 
begeleider 31 5.5 4455

Ergotherapeut 4 1.69 1023

Begeleider 
kinderopvang 26 7.24 3159

Maatschappelijk 
werker 30 9.25 2255

 Bron: VDAB; rangschikking op basis van spanningsindicator 2019 in Vlaanderen]

De spanningsindicator geeft het aantal beschikbare 
werkzoekenden per vacature aan



Met het project Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel
willen we vernieuwend nadenken over het vinden, aantrekken en
behouden van medewerkers in Brussel. Zo willen we de
welzijnssector mee op de kaart zetten en laten opnemen in het
maatschappelijke debat! 

Hier gaan we alvast aan de slag met één pijnpunt: 
de beperkte reactie op vacatures. 



“De bekende manieren om personeel aan te werven 
werken vaak niet meer.”
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Maak van elke vacature maatwerk1.



= talent buiten je vaste netwerk aanspreken

inzetten op diversiteit, inclusie en gelijkheid

2. Ga voor een inclusieve vacaturetekst



3. Denk na over taal
publiceer je vacature ook eens in andere taal

taalvereisten opsplitsen in lezen, schrijven, begrijpen, spreken

wees aandacht voor verschillende niveaus van geletterdheid
korte zinnen
ruimte tussen paragrafen

zoek je ondersteuning om de taal te laten leren op de werkvloer?

Een kandidaat die twijfelt over zijn/haar taalniveau? 

 

 

 

--> raadpleeg Actiris of Huis van het Nederlands

gratis taaltest mogelijk via Actiris, VDAB of via Selor

https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/taalcheques/
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/taalcheques-beroepsproject/
https://www.vdab.be/tests/taaltesten.shtml
https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/


herkenbaarheid voor zoekende kandidaat

herkenbaarheid voor zoekmachine

What's in a name?

4. Gebruik een begrijpbare functienaam



Hulpverlener inloopcentrum Vilvoorde (50-70%) 
vervangingscontract juli/november M/V/X

Selectiedeskundige (Brussel)

Afdelingshoofd technische diensten (A5a-A5b)

Coördinator onthaal/info/kaartverkoop (NL+FR!) - GECO M/V/X

Maatschappelijk Werker Kinderen- & Jongerenteam Halle (30u) 
M/V/X

HVAC-Technieker - vaste locatie M/V/X



 “Neem jij graag verantwoordelijkheid op? Wist je dat je als 
verpleegkundige in woonzorgcentrum X de volle verantwoordelijkheid 
draagt voor je team, voor de medicatietoediening, de verpleegkundige 

zorg én de contacten met de huisartsen? Daarbovenop krijg je ook 
ruimte voor beleidswerk. Lijkt jou dat een mooie uitdaging?”

“Elke dag je kinderen van school afhalen? Nooit meer te laat 
voor je work-out? Geen stress meer in de avondfile? Als onze 
vaste vroegdienst heb je die garantie. Je werkt immers elke 

dag van 7 tot 15 uur. Iets voor jou?” 

= je troeven uitspelen

= jezelf verkopen

5. Verkoop je organisatie van bij de intro



6. Functie-omschrijving en - vereisten: 
eenvoud trekt aan 

beperk je tot wat essentieel is
gebruik dagelijkse taal
vermijd dat kandidaten afhaken omdat ze 
denken aan alle eisen te moeten voldoen

de lijst met functie-eisen is dé graadmeter 
van je vacature

omschrijf de functie in 2-3 zinnen
beperk je taakomschrijving tot een vijftal punten



Dé plek om je te onderscheiden van anderen

arbeids-
voorwaarden

extralegale 
voordelen

mogelijkheden tot 
opleidingen/vorming

zeg het met cijfers

7. Laat weten wat je te bieden hebt



"Een slecht werkgeversimago maakt 
het moeilijker om talent aan te 

trekken"

8. Waar staat je organisatie voor?



actief
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9. 1, 2, 3 (call to )action



10. Laat je vacature gratis nalezen door de 
deskundigen van:

https://handsoninclusion.be/vacaturescreening
https://werkgevers.vdab.be/vacature-nalezen
https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/formation-professionnelle-individuelle-en-entreprise/
mailto:info@verso-net.be

