
Checklist inclusieve
vacatureteksten
schrijven
Start direct met inclusief werven!
Goed dat je aan de slag gaat met inclusieve vacatureteksten. Het doel van
deze checklist is om jou te helpen jouw vacature zo inclusief mogelijk te laten
schrijven. Zo spreek je iedereen aan, sluit je niemand uit en zorg je voor een
diverse en inclusieve organisatie.

Is jouw vacaturetekst inclusief? Check het met onze handige checklist op de
volgende pagina!



Functietitel

          Mijn functietitel is inclusief en spreekt iedereen aan

          Waar mijn functietitel van nature niet inclusief is, heb ik m/v/x toegevoegd

Taalniveau

          Mijn vacature is geschreven in taalniveau B1

                    Mijn zinnen zijn 10 tot 15 woorden lang

                    Ik gebruik makkelijke woorden die iedereen begrijpt

                    Mijn alinea’s zijn 10 tot 15 zinnen (circa 100 woorden) lang

                    Ik heb het taalniveau van mijn tekst gecontroleerd (zie ‘Hulpmiddelen’)

Hoe inclusief is jouw
vacaturetekst?
Check het hieronder!

https://www.ishetb1.nl/ 
https://www.accessibility.nl/tools/leesniveau 
https://klinkendetaal.nl/ 

https://www.debatrix.com/nl/tools/tekstanalyse-
wat-zijn-jouw-langste-zinnen/ 

Hulpmiddelen 
B1 taalniveau

Alinealengte

https://www.ishetb1.nl/
https://www.accessibility.nl/tools/leesniveau
https://klinkendetaal.nl/
https://www.debatrix.com/nl/tools/tekstanalyse-wat-zijn-jouw-langste-zinnen/


Inclusie

          Ik gebruik inclusieve woorden in mijn vacaturetekst

          Ik maak in mijn vacature geen onderscheid in leeftijd 

          Ik vraag alleen om een minimale hoeveelheid werkervaring

          Mijn vacature is digitoegankelijk: ik maak gebruik van voldoende titels en 

          tussenkoppen, zodat mijn tekst goed kan worden gelezen door software

          Ik maak geen gebruik van typisch Nederlandse uitspraken

             zoals spin-in-het-web

           Inclusieve kenmerken van mijn organisatie zijn benoemd in mijn vacature

          Gedragskenmerken zijn duidelijk omschreven in mijn vacaturetekst 

            voorbeeld: Je streeft naar resultaat’ in plaats van ‘Je bent resultaatgericht 

           Ik sluit niemand uit in mijn tekst

Beeldmateriaal

          Ik geef een eerlijk beeld van mijn organisatie en laat een diverse groep 

          mensen zien



Hellopublic heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van werving voor

de loklae overheid. Daarom wéten we dat lokale overheden fantastische

werkgevers zijn. Ons doel is dan ook: de lokale overheid de populairste

werkgever van Nederland maken.

Zin om aan de slag te gaan en jouw gemeente neer te

zetten als de tofste werkplek? Neem dan gerust contact

met op met Harald Stadermann dan lopen we samen door

de opties heen.

020-2611260

info@hellopublic.nl

www.hellopublic.nl

Koningin Wilhelminaplein 1, 5e etage

1062 HG, Amsterdam

Meer weten? 

De lokale overheid als
beste werkplek 
Dat doen we samen met jou!

tel:0202611260
mailto:info@hellopublic.nl

