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De informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan 

echter voorkomen dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet 

meer juist is door gewijzigde wet- en regelgeving, rechtspraak of anders. 

NOWJOBS accepteert geen enkele aansprakelijkheid Het gebruik van deze 

informatie is op eigen risico.

Inleiding

Natuurlijk zoek je dé perfecte bijverdieners die bij jou aan de 

slag gaan. Maar als je dan geschikte kandidaten gevonden 

hebt, is het nog maar de vraag of ze voor jouw bedrijf kiezen. 

Het aantal openstaande vacatures is namelijk enorm op dit 

moment. We geven je zes tips om de sollicitatieprocedure zo 

goed mogelijk aan te pakken, zodat jij de beste bijverdieners 

vindt. 
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Bepaal de doelgroep 
die je wilt bereiken
Denk vanuit de wensen van je doelgroep, wat willen ze, welke 

zoektermen gebruiken ze en hoe spreek je ze aan. Zorg voor een 

passende functietitel en bedenk welk opleidingsniveau de 

kandidaat minimaal nodig heeft voor de functie en hoeveel 

werkervaring. Daarnaast is het belangrijk dat je doelgroep niet te 

algemeen is. Kies voor een specifieke functiebenaming, zo breng 

je focus aan en dat vergroot de kans van slagen. Door specifiek te 

zijn spreek je ook beter de taal van je doelgroep en dat zorgt 

voor herkenbaarheid en je trekt gemakkelijker de juiste 

kandidaten aan. 

Need to have en
must have criteria
Zet alle wervingscriteria op een rijtje. Welke competenties heeft 

de ideale kandidaat? Kijk hier kritisch en realistisch naar, want een 

bijverdiener kan kiezen uit veel banen op dit moment. Welke 

competenties zijn écht van belang om de functie goed uit te 

kunnen oefenen? En wat kan een bijverdiener nog leren? Houd 

rekening met het aantal beschikbare kandidaten op de 

arbeidsmarkt. 





Wij zijn fan van het ‘Hire the will and not the skill’-principe. Als 

een kandidaat enorm gemotiveerd en enthousiast is en bij je 

bedrijf past, dan ben je al ver over de helft. En als de kandidaat 

dan ook nog eens bereid is om een aantal vaardigheden te 

ontwikkelen, dan kunnen we niets anders zeggen dan ‘welkom bij 

het team!’
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Een duidelijke 
functieomschrijving
Bedenk vooraf goed welke beleving en emotie je wilt 

overbrengen in je vacature. Het is belangrijk om de bedrijfssfeer 

goed naar voren te laten komen in het beeldmateriaal en de 

teksten. Stel jezelf de vraag: is de informatie inclusief de 

bedrijfsomschrijving wel echt gericht op de kandidaat, of meer 

op de klant die ik wil aantrekken?





Verplaats jezelf in de bijverdiener, dit moet makkelijk zijn 

aangezien je van tevoren de doelgroep hebt bepaald. Een 

overzicht waarin alleen alle werkzaamheden zijn opgesomd is 

waarschijnlijk niet echt motiverend. Omschrijf daarom ook het 

doel van de functie en wat de uitdaging is. Zo weet de sollicitant 

beter wat er verwacht wordt. Het is wel van belang om de functie-

eisen te benoemen en ook wanneer specifieke kennis en ervaring 

een pré zijn. Vermijd te veel poespas in de vacature, dat leidt 

alleen maar af.





Geef ook duidelijk aan wat jij de bijverdiener biedt. Wat zijn de 

werktijden, wat is het salaris en overige belangrijke informatie. 

Beschrijf daarnaast ook de sollicitatieprocedure in de vacature. 


Tip: maak een video met je medewerkers waarin de beleving en 

emotie centraal staan. Laat ze zelf iets vertellen over het bedrijf 

en de functie. Hiermee maak je het persoonlijk. De video hoeft 

echt niet perfect te zijn, het gaat erom dat de kandidaat een reëel 

beeld krijgt van de werkomgeving en de collega’s.
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Omdenken
Kan een functie ook door meerdere bijverdieners worden 

ingevuld? Sommige functies lenen zich daar prima voor. Probeer 

om te denken en in te spelen op de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. Kandidaten willen graag bijverdienen en niet meer 

fulltime werken. Vaak studeren bijverdieners nog of ze hebben 

ook een andere baan.



Als je een vacature invult met meerdere bijverdieners, betekent 

dat verschillende frisse blikken in je bedrijf en een back-up bij 

ziekte of andere onvoorziene situaties. Daarnaast kunnen deze 

bijverdieners ook bij je bedrijf blijven werken en op die manier 

doorstromen naar je eigen loonlijst.

Sollicitatieprocedure
Zorg ervoor dat de sollicitatieprocedure past bij de functie. Wijk 

af van bepaalde fases in de sollicitatieprocedure als deze niet 

noodzakelijk zijn. Gaat het om een baan op de klantenservice? 

Dan is het belangrijk dat de kandidaat over goede 

communicatieve vaardigheden beschikt. Dat wil je dan 

waarschijnlijk toetsen. Maar als je op zoek bent naar een afwasser, 

is dat niet nodig en vraag je de sollicitant ook niet om een cv en/

of motivatiebrief. Denk dus goed na over de invulling van de 

sollicitatieprocedure en stem deze af op de inhoud van de 

functie. Een snel en efficiënt sollicitatieproces betekent een fijne 

ervaring aan beide kanten en aangezien kandidaten de 

werkgevers voor het uitzoeken hebben, hebben zij weinig 

geduld.
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Optimale candidate 
experience
Het is belangrijk om de kandidaat een prettige ervaring te bieden 

gedurende alle fases waarin deze kandidaat in contact is met 

jouw bedrijf. Het is belangrijk dat je bedrijf en de vacature in de 

pre-sollicitatiefase vindbaar zijn voor de kandidaat. Door je te 

verplaatsen in de doelgroep weet je waar ze zoeken en kun je 

ervoor zorgen dat je daar zichtbaar bent.





Communiceer tijdens de sollicitatiefase gemakkelijk en snel met 

de kandidaat en maak de sollicitatieprocedure niet te langdradig 

en te ingewikkeld. Doe vriendelijk en geef de kandidaat een écht 

beeld van jouw bedrijf en de functie.





Na de sollicitatiefase is het nog steeds belangrijk dat je de 

kandidaat een optimale ervaring geeft. De bijverdiener moet zich 

thuisvoelen in het bedrijf. Zorg voor een goede werkplek, de 

benodigde middelen en eventueel bedrijfskleding. Leg uit hoe 

alles werkt en stel de bijverdiener voor aan de andere collega’s. 

Het beeld dat de kandidaat heeft gekregen van jouw bedrijf moet 

natuurlijk kloppen met hoe dit in werkelijkheid is. 


NOWJOBS
Moeite met het vinden van de juiste bijverdieners? Via 

NOWJOBS plaats je gemakkelijk en snel je vacature online. Met 

meer dan 40.000 aangesloten bijverdieners is er altijd wel 

iemand die graag bij jou aan de slag wil! Wij regelen de 

administratie en je betaalt pas nadat de bijverdiener bij jou aan 

de slag is geweest. Ben je tevreden? Voeg de bijverdiener dan 

gemakkelijk toe aan je favorietenpoule en creëer vastigheid op 

de werkvloer. Van vacatures online zetten tot de kandidaat 

inplannen, je regelt het allemaal gemakkelijk zelf via de 

NOWJOBS-app of het webportaal.
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Bel dan naar 088 - 5627 0000 of mailt naar marketing@nowjobs.nl 


en dan nemen wij contact met je op!

Meer informatie?

Heb je nog vragen of wil je weten welke risico’s jij loopt?  

Meer informatie?


Wil jij meer weten over hoe je de perfecte bijverdieners vindt 

of ben je benieuwd hoe NOWJOBS je hier bij kan helpen?

Bel dan naar 088 - 5627 0000 of  

mail naar hello@nowjobs.nl 


en dan nemen wij contact met je op!

www.nowjobs.nl


