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Z
oekopTwitternaarge-
frustreerdewerkzoe-
kendenenjestuitop
eeneindeloze lijstmet
vacatures. Enhieren
daar ineens: ‘Waarvind
ikdebestevacatures?
MetLinkedIn lukthet

mijnogsteedsnietgoed.’Of: ‘Pff... Bij
hoeveelwebsitesmetvacaturesmoet
je jewelniet inschrijven?!Kan jedat
nietgewoonkoppelenmetLinkedIn?’
En: ‘Lastig:opzoeknaar idealevacatu-
re#gewoondoorgaan#positief.’
Waaromlukthetveelwerkzoekenden
tussenalhetaanbodnietde juisteva-
cature tevinden?
Volgens IntelligenceGroup, eenbu-

reaudatonderzoekdoetnaargedrag
opdearbeidsmarkt, gevenwerklozen
zichzelf gemiddeldhet rapportcijfer
5opdevraag: ‘Inhoeverre slaagtu
erin,naaruwmening,devooru inte-
ressantevacatures tevinden?’Onder
hoogopgeleidenvindtbijna20pro-
centdat zij goed instaat zijnominte-
ressantevacatures tevinden.Onder
laagopgeleiden isdatnoggeen
10 procent. Volgenshetonderzoeks-
bureaukomtditmetnamedoordat
werkzoekendendoordebomenhet
bosnietmeerzien;opelkezestig
werkzoekenden is éénvacaturesite.

‘Opvallendisdatvaakveelaandacht
wordtbesteedaanhetCVendesollici-
tatiebrief, terwijlhetechteprobleem
ligtbijhetvindenvandepassendeva-
catures’, zegtMaaikeKootervan
Intelli-genceGroup.Mensenhebben
hetgevoeldatervoorhengeenbaan
is.Die iserwel,maarhijwordtge-
woonnietgevonden.’ Zedraagteen
aantaloplossingenaan,zoals trainin-
gen inomgaanmetvacaturesitesals
JobrapidoenIndeed.Datzoude ‘dis-
crepantie’ tussenvraagenaanbodver-
helpen.

Maarer ishelemaalgeendiscre-
pantie, zegt JoukevanDijk.Hij is
hoogleraar regionalearbeidsmarkt-
analyseaandeRijksuniversiteitGro-
ningen. ‘Bedrijvenhebbenopditmo-
mentnauwelijksmoeiteomvacatu-
resop tevullen.’ Vooralwerknemers
hebbenvolgenshemeenprobleem
methet vindenvanpassendwerk.
VanDijkbeaamtdateengrote

groep laagopgeleidenslecht in staat
isomop internet eenbaantevinden.
Hetprobleemisvolgenshemdat juist
dezegroepooknogeens lastig te trai-
nen is. ‘Maarzelfs alshet lukthun
zoekvaardighedenbij tebrengen,

dannog ishetgeenoplossingvoor
hunwerkloosheid.’ Ermagdaneen
wildgroei zijnaanvacaturesites, dit is
het echteprobleemvolgensVanDijk:
er zijngrofwegvijf keer zoveelwerk-
lozenals vacatures.

Uitgerekend laagopgeleidenheb-
bendaarhetmeeste last van,blijktuit
CBS-cijfers.Hetarbeidsaanbodvoor
mensenmetalleenbasisonderwijs,
vmboenmbo1daalt sinds 1990ge-
staag. In tegenstelling tothetaanbod
opalle andereniveaus.Het risicovoor
laagopgeleidenopwerkloosheid is
anderhalf keer zohoogalsgemid-
deld,blijktuit eenrapportdathet
Centraal Planbureau (CPB)enhet So-
ciaal enCultureel Planbureau (SCP)
recentelijkpresenteerden. Zemoeten
bovendienvakergenoegennemen
metonzekerwerkenkomendaar-
doorweer sneller indesituatie
waarinzeopzoekmoetennaareen
nieuwe,of nogeenwerkgever.

Ishetdannietnuttigdezegroepte
helpenmethetzoekennaarwerk?
Nietecht, zegtVanDijk,het isname-
lijkeen ‘zero sumgame’. ‘Als jehon-
derdwerklozentraint inhetvinden
vaneenbaanterwijl ermaar twintig
banenzijn,danheb jeaanheteinde
vanderit tachtiggetraindewerklo-
zen.Diezullenalleenmaarverder te-

leurgesteldraken,omdateenver-
wachting isgewektdieniet isuitgeko-
men.DeschoponderdekontdieVNO-
NCW-voorzitterHansdeBoer ‘labbe-
kakken’ indebijstandwilgeven, zoals
hijonlangs indeVolkskrantzei,heeft
indat lichtdanookweinigzin.’

DeboodschapdieVanDijkvoorde
meestewerkloze laagopgeleiden
heeft,blijft somber.Hunsituatie
wordtvooralbepaalddoorexternefac-
toren.Zezijngrotendeelsafhankelijk
vandeeconomie.Dietrektnuweer
aan,maardat isopdearbeidsmarkt
doorgaanspaseenjaar later temer-
ken.VanDijk: ‘Hoogopgeleidenruilen
danhunte ‘lage’baanweer invoor
werkopniveau,waardoorerruimte
ontstaatvoordelaagopgeleidewerk-
loze.’HetanderevoorstelvanVNO-
NCW-voorzitterDeBoer,omhoogop-
geleideninhetzonnetjemetderadio
aanaspergeste latensteken, isdaar-
meenogeensuggestiewaarmeelaag-
opgeleidennietzijngeholpen.

NatuurlijkzietookVanDijk indat,
als straksdearbeidsmarktweeraan-
trekt,hetgoed isalsde laagge-
schooldearbeiderdoor trainingen
watweerbaarder isenbeterkanzoe-
kennaarwerkopinternet (zievoor
tipsSollicitatiedokter.nl). Zolangnog
nietallewerkzoekendenwordenge-
traind,heeft iemanduitdezegroep
eengroterekansomtotdetwintig
vandehonderdgelukkigentebeho-
rendieweleenpassendebaanvinden.
VolgenshetCPBenhet SCP ligtde

balnubijdeoverheid.Diemoethet
voorwerkgeversaantrekkelijkerma-
kenomlaaggeschooldemedewer-
kersaan tenemen.Bijvoorbeelddoor
de loonkostenrondhetminimum-
loontebeperkenof doorhet invoeren
vaneen loonkostensubsidie.

Inplaats vanhuntijd te steken in
het lerenzoekennaarvacatures, zou-
den laagopgeleidenzichdusookkun-
nenverenigenomoverheidsmaatre-
gelen teeisendiehunsituatie ten
goedekomt. Zorgendat zevanhet
stempel ‘laagopgeleid’ afkomen, ver-
groothunkansopdearbeidsmarkt
ookaanzienlijk.Hetbeste:probeer
hetallemaal. Zul je zien, komtover
een tijdjeopTwitter ineensde ideale
vacatureaanfladderen.

Verdwaald inhetwoudvanvacaturesites

Verdien ik wel genoeg Functie: kwaliteitscontroleur, 2.000 euro bruto (31,5 uur)

Dilemma

Heleenheeft eenknipperlichtrelatie
methaarwerkgever. Elkeanderhalf
jaarmoet zeereenpaarmaanden
uit. Inafwachtingvaneennieuwtij-
delijk contractbelandtde62-jarige
telkens indeWW.Overhetwerkzelf
hoor jehaarnietklagen.Alskwali-
teitscontroleur ineen fabriek is ze
verantwoordelijk voorde laklaagdie
opproductenwordtaangebracht.
Ze controleertof dekwaliteit inorde
is encoachthaar lakkendecollega’s.
Het salaris, daarheeftHeleenwél

problemenmee.Doordat ze telkens
haarbaanevenkwijt is, bouwtde
flexergeenarbeidsjarenopengaat
haar loonernietopvooruit. Zeblijft
al jarensteken inschaal 15.Hoekan

Heleenmeergaanverdienen?

Advies

Vanaf vandaaggaat eendeel vande
nieuwe flexwet in,bedoeldomwerk-
nemersdievan tijdelijk contract
naar tijdelijk contracthoppen,meer
zekerheid tegeven.Nadrieopeen-
volgendecontractenof langerdan
twee jaaraan tijdelijke contracten
moetenwerkgevers flexers voortaan
invastedienstnemen.VoorHeleen
heeftdatgeengevolgen,denkende
salarisadviseurs. ‘Misschiendater
voorbepaalde functieswaarvoorde
arbeidsmarktkrap is, ietsgaat ver-
anderen’, zegtMaartenStigter van
adviesbureauBerenschot. ‘Maar in
jouwsituatieheb jeerweinigaan.’

Zelf kanHeleenookweinigaan
haarsituatieveranderen,meentStig-
ter. ‘Jouwarbeidsmarktpositie
maakthetmetdehuidigewerkloos-
heidscijfersbijzonder lastignoger-
gensandersaandeslagtegaan.’
Daardenkt JaccovandenBergvan

hetgelijknamigeadviesbureauan-
dersover. ‘Zolang jijdeze tijdelijke
overeenkomstenblijft accepteren,
kan jewerkgeverhiermeedoorgaan.’
Hij adviseertde flexereengesprek
aantegaanovereenvasteaanstel-
ling.Mochtdatniet lukken,dankan
zekijkenof zeviaeenuitzendbureau
aanhetwerkkan. ‘Eenuitzendorga-
nisatie isvaakeensterkeenverant-
woordelijkeonderhandelingspartij
waardoor jij jeverzekerdweetvan
werkmetde juiste toepassingvanar-
beidsvoorwaarden.’
Dande loonkwestie. Volgenscon-

sultant Stigterklopthetdat vaste
krachtendoorhunervaringsjaren
loontredenstijgen,maargebeurt
datalleenbinnendezelfde salaris-

schaal.Heleen lijkt alboven inhaar
schaal te vertoevenenverdientdus
inprincipeevenveel als eenvaste
medewerker.MaarRonPeters van
FNVzietnogwelmogelijkheden.
Volgenshemzouhetbestkunnen
datde flexer verkeerd is inge-
schaald. ‘Als je vaktechnischeaan-
wijzingenaanoperatorsgeeft, denk
ikdat jouwfunctieweleens in schaal
25zoumoetenworden ingedeeld.’
DanzouHeleens loonermeteen
kleine 150euroopvooruitgaan.
Tochnogeenbeetjegoednieuws.

Kaya Bouma

Contracthoppende flexwerker zit vast in loonschaal
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Het uitgebreide advies lezen of weten
hoe het er met uw salaris voor staat?
intermediair.nl/verdienikwelgenoeg

n Begin bij de website van het be-
drijf dat je interessant vindt.
Bedrijven zetten steeds vaker
openstaande vacatures op hun ei-
gen site. Zo niet, stuur een open
sollicitatie.
n Via zoekmachines zijn vrij veel
vacatures te vinden, mits de
juiste zoektermen worden ge-
bruikt. Dit is een goed starpunt:
[vacature + stad + branche/posi-
tie]
n Vacaturebanken zijn aantrekke-
lijk voor werkgevers. De bekend-
ste zijn Monsterboard en

Nationalevacaturebank. Je cv
plaatsen is gemakkelijk. Ook han-
dig als je niet actief zoekt.
n Een baan vinden via sociale
media is niet de gemakkelijkste
weg, maar een compleet profiel
aanmaken op LinkedIn kan nooit
kwaad. Met de Facebook-functie
BranchOut kun je zien waar je
vrienden werken en inspiratie op-
doen. Op Twittergids.nl, Vacatu-
retweeter.nl en Twiba.nl is een
overzicht van de belangrijkste va-
caturetwitteraars te vinden.
Bron: Sollicitatiedokter.nl

Vier tips voor zoeken van baan op internet

Onlineeenbaanzoeken iseenhelskarwei,medevanwegedewildgroei aanvacaturebanken.
Vooral laagopgeleidenkunnenslechtdewegvinden.Maarook trainingbiedthungeensoelaas.
Door Pieter Hotse Smit Illustratie Claudie de Cleen


