
 

10 tips voor het opstellen van een sterk functieprofiel 
 
Het opstellen van een helder en inhoudelijk functieprofiel is van cruciaal belang wanneer u op zoek 
gaat naar een nieuwe werknemer. Vaak wordt gemakshalve het oude profiel uit de kast getrokken en 
opnieuw gebruikt. Maar een functie verandert, taken en doelstellingen wijzigen regelmatig, dus het 
herzien van het functieprofiel zorgt voor een betere match.  
 
Het functieprofiel bestaat uit de volgende aandachtsgebieden:  
- bedrijfsinformatie  
- bedrijfscultuur  
- takenpakket 
- functie-eisen  
- arbeidsvoorwaarden  
- sollicitatieprocedure  
 
 1. Gun uzelf de tijd om intern helderheid te verkrijgen 
Het vergt tijd en energie om het functieprofiel helder te krijgen, maar uiteindelijk zal deze investering 
zeker zijn vruchten afwerpen. Inventariseer de functie inhoudelijk en stel een aantal eisen op 
waaraan de kandidaat dient te voldoen. Breng de bedrijfscultuur in kaart en stel aan de hand daarvan 
vast welk type kandidaat u zoekt. Zorg ook dat de bedrijfsdoelstellingen, ontwikkelingen en 
toekomstvisie duidelijk zijn, zodat u kunt laten zien wat uw organisatie te bieden heeft.  
 
2. Betrek relevante partijen vroegtijdig bij het opstellen van het functieprofiel  
Vervolgens is het belangrijk om de door u opgestelde taken en eisen te delen met alle betrokken 
partijen, zowel experts binnen uw bedrijf als collega’s van de betreffende afdeling. Welke 
verwachtingen en eisen stellen zij aan de nieuwe werknemer. Welke taken, verantwoordelijkheden 
en kennis behoren bij de functie? Zorg ervoor dat u uiteindelijk allen op één lijn zit.  
 
3. Blijf in overleg bij het opstellen van de vacaturetekst  
Wanneer het functieprofiel intern besproken en helder is, kan de vacaturetekst opgesteld worden. 
Selecteer de belangrijkste informatie uit het profiel, houd het duidelijk, volledig en aantrekkelijk. 
Koppel ook deze tekst weer terug naar de geraadpleegde partijen, zodat het profiel zo volledig 
mogelijk is.  
 
4. Stel een passende functietitel op  
Tegenwoordig kan voor elke functie gekozen worden uit meerdere titels en meestal is ook een 
Engelse term te vinden. Laat u zich vooral niet verleiden door een hippe functienaam, maar bekijk 
welke functietitel het beste aansluit op het opgestelde profiel. En houd hierbij ook rekening met de 
vindbaarheid op internet. 
 
5. Wees transparant naar de kandidaat toe  
Benadruk de unieke kanten van uw organisatie, wees open en eerlijk omtrent ontwikkelingen en 
toekomstplannen. Zorg dat de kandidaat later niet voor verrassingen komt te staan en voorkom 
teleurstellingen door geen valse beloftes te doen. 
 
 



6. Wat heeft u de kandidaat te bieden   
De arbeidsvoorwaarden vormen een belangrijk onderdeel van het functieprofiel. De meeste 
organisaties  geven aan een marktconform salaris te bieden, dus de secundaire voorwaarden zijn het 
punt waarop u zich kunt onderscheiden. Benoem deze dus expliciet en geef aan welke keuzes de 
werknemer hierin eventueel heeft. U profileert zich hiermee als bedrijf.  
 
7. Het functieprofiel is een dynamisch document  
Sta open voor verbeteringen en aanpassingen van het functieprofiel. Grijp in wanneer het opgestelde 
profiel niet tot aanbod van de gewenste kandidaten leidt. Dit hoeft geen ingrijpende verandering te 
zijn, soms is het anders formuleren al genoeg. En soms zullen eisen versoepeld of juist verscherpt 
moeten worden. Het einddoel is immers het vinden van de meest geschikte kandidaat.  
 
8. Geef kort en bondig aan hoe de sollicitatieprocedure is opgebouwd  
Maak een korte samenvatting van het sollicitatietraject. Hoeveel gesprekken zullen er gevoerd 
worden en met wie? Zullen er testen worden afgenomen? En wanneer is de sluitingsdatum van de 
procedure? 
 
9. Inschakeling van een extern bureau  
Zorg dat de visie en aanpak van het bureau, waarmee u gaat samenwerken, goed aansluit bij die van 
uw organisatie. Zoek een sparringpartner die weet hoe de markt op dit moment in elkaar steekt en 
die u kan adviseren bij de gehele sollicitatieprocedure.  
 
10. Evalueer na afloop of het functieprofiel de lading dekt  
De geschikte kandidaat is gevonden en gaat de functie vervullen. De vraag is nu of het functieprofiel 
goed aansluit op de werkelijke werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bedrijfscultuur. De 
aangestelde werknemer is de enige die u het antwoord op deze vraag kan geven. Gebruik de 
ontvangen feedback vervolgens bij het opstellen van toekomstige functieprofielen.  
 
Conclusie 
Besteed de nodige zorg en tijd aan het functieprofiel, wees transparant en blijf dicht bij uw 
organisatie. Verifieer uw interpretatie van de informatie regelmatig bij de betrokken partijen. Ga uit 
van de kracht van uw organisatie en zorg ervoor dat u zich onderscheidt. Dit zal uiteindelijk leiden tot 
de juiste man op de juiste plek.   
 

Deze tips worden u aangeboden door TopLocal Recruitment.  

Mocht u nog vragen hebben of gebruik willen maken van onze kennis op dit gebied, dan kunt u 

contact opnemen met Robert F. Robinson, 070-3522922. 

http://www.toplocal.nl/

