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Een vacature plaatsen 

Ga naar https://vacatures.werkeninfriesland.nl/ en log in. Om vacatures te kunnen plaatsen, kies 

je voor de rol beheerder in plaats van werkzoekende . Deze optie vind je links bovenin. Klik 

vervolgens op de knop vacatures. 

Overzicht van jouw vacatures 

Vervolgens kom je terecht in jouw vacatureportefeuille. Hier kun je de lopende vacatures of niet 

afgeronde vacatures zien bij ‘Vacatures’. Afgeronde vacatures vind je in het ‘Archief’. 

 

 

 

Per vacature kun je zien in welke fase de vacature zich bevindt en welke fase al is afgerond. 

Groen betekent afgerond, bij rood is de fase nog niet compleet. Zodra alle bolletjes groen zijn 

gekleurd, is de vacature afgerond. 

  

https://vacatures.werkeninfriesland.nl/


 

 

Handleiding vacaturesysteem Werken in Friesland – april 2022                                                 3 

Nieuwe vacature aanmaken 

Wil je een nieuwe vacature aanmaken? Klik dan op ‘+ aanmaken’. 

 

Invullen velden vacature 

Vervolgens kom je op de vacaturepagina terecht. Vul hier alle lege velden in. Bij de 

vacatureomschrijving kun je je tekst op verschillende manieren plakken en bewerken. Heb je 

vaak dezelfde vacature? Dan kun je deze opslaan als sjabloon. Deze optie vind je rechts onderin. 

Rechts bovenin vind je ook nog drie opties. Je kunt hier je opgeslagen sjabloon inladen, de 

vacature doorsturen aan een collega of opslaan als PDF. 
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3 manieren van sollicitaties ontvangen 

Hoe wil jij je sollicitaties ontvangen? Je kunt kiezen uit drie verschillende manieren. Geef jouw 

keuze aan onder ‘ontvangen en afhandelen van sollicitaties’. 

 

 

 

Bij ‘op deze applicatie’ kies je ervoor om de sollicitaties te ontvangen via Werken in Friesland. Na 

het publiceren van de vacature, komt hier een uniek mailadres te staan. Alle sollicitaties komen 

binnen op dit mailadres. Dit mailadres correspondeert met jouw inbox met sollicitaties binnen 

Werken in Friesland. Tot slot rond je jouw vacature af. 

 

Let op: Dat betekent niet dat je vacature al gepubliceerd is. Dit doe je nog bij ‘Publiceren’ . 

Publiceren 

Om je vacature te publiceren, klik je op ‘publicatie toevoegen’. 
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Invullen velden publicatie 

Geef op de publicatiepagina aan wanneer de vacature opent en sluit. Geef daarnaast aan of het 

gaat om een interne en/of externe vacature óf een stage. Je kunt in meerdere domeinen 

publiceren. 

 

 

 

Let op: Zodra de vacature gesloten is, kun je geen sollicitaties meer ontvangen in het systeem. 

Wel kun je de publicatie verlengen of opnieuw voor een dag (of langer) openzetten. Deze is bij 

een externe vacature wel te zien op de site. 

Intern of extern publiceren 

Per domein kun je je eigen groep kiezen. Kies hier bijvoorbeeld voor alleen ‘eigen’ medewerkers, 

een samenwerkingsverband of alle interne medewerkers van Werken in Friesland. 
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Categorieën invullen voor vacaturealerts 

Bij de categorieën geef je vervolgens aan opleiding, dienstverband en segmenten aan. Hier heb je 

keuze uit meerdere opties en je kunt er meer dan één aanvinken. Deze categorieën hebben met 

de vacaturealerts te maken. Bij Werken in Friesland kunnen werkzoekenden namelijk een 

vacaturealert aanmaken. Zij ontvangen dan dagelijks of wekelijks een mail met alle nieuwe 

vacatures. Bij het aanmelden geven ze aan wat voor soort vacatures ze interessant vinden. Zo 

zorgen we ervoor dat de juiste vacature, bij de juiste doelgroep terecht komt. 

De gekozen segmenten zijn ook een label voor je vacature 

Heb je een externe vacature geplaatst? Dan verschijnt je gekozen segment als label bij je 

vacature op de site van werkeninfriesland.nl. 

Klik op afronden om je vacature open te zetten 

Het publicatiebolletje verandert nu van kleur en kandidaten kunnen reageren op je vacature. 

Rollen en toegang voor je beoordelingscommissie 

Als je vacatures verwerkt via Werken in Friesland, kun je managers of andere beoordelaars 

toevoegen. Zo maak je eenvoudig een online beoordelingscommissie. Dit doe je bij ‘Rollen en 

toegang’. 

 

 

Beoordelaar toevoegen 

Klik op ‘+ Rol toevoegen’ om een beoordelaar toe te voegen. Je kunt hier een collega zoeken of 

een nieuwe gebruiker toevoegen via ‘Maak een nieuwe gebruiker aan’. 
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Rechten per rol toekennen 

Je kunt per beoordelaar verschillende rechten toekennen. Dit doe je door in het overzicht een 

gebruiker aan te klikken.  

 

 

 

Je kunt per fase aangeven wat een beoordelaar wel en niet mag. Dus mag jouw beoordelaar 

alleen meekijken of ook actief mee beoordelen? 

 

Let op: Twee belangrijke tips 

• Wil je dat een manager of collega zelf de kandidaten berichten kan sturen? Zet dan 

berichten sturen aan. Dat betekent ook dat de manager kandidaten kan uitnodigen, 

aannemen en afwijzen. 

• Wil je beïnvloeding van de beoordeling voorkomen? Dan kun je ervoor kiezen om 

volgende optie aan te kruisen ‘Moet eerst stemmen voor inzage in eerder uitgebrachte 

stemmen’. Dit betekent dat de beoordelaar eerst zelf sterren moet geven, voordat hij 

de andere scores ziet. 
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Een vacature verwerken 

Je hebt je vacature geplaatst. Je kunt ervoor kiezen om alle sollicitanten via de applicatie van 

Werken in Friesland te verwerken. Hieronder vind je een uitleg over de mogelijkheden. 

Uitleg overzicht 

Je ontvangen sollicitaties vind je bij ‘Sollicitaties’. In dit overzicht kun je de volgende zaken 

vinden: 

 

 

A. Je geaccepteerde sollicitaties. 

B. Deze heb jij geaccepteerd of is door de sollicitant zelf bevestigd. 

C. Het gemiddeld aantal sterren gegeven door beoordelaars.  

D. Toegekende status.  

E. Notities/opmerkingen van de beoordelaars.  

F. Ondernomen handelingen. 

G. Dit zijn de acties die jij hebt ondernomen, zoals een verstuurd bericht of een wijziging in 

status. 

H. Nog niet bevestigde sollicitanten. 

I. De sollicitanten moeten eerst zelf hun sollicitatie bevestigen voordat ze tussen de andere 

sollicitaties komen te staan. Je kunt deze sollicitant ook zelf bevestigen of in geval van 

spam verwijderen. 

J. Status wijzigen. 

K. Berichten sturen. 

In je sollicitatie- en offerteoverzicht kun je op diverse manieren sorteren 

Zo kan je sorteren op naam van de kandidaten, datum, beoordeling en statussen. Klik daarvoor 

op de driehoekjes boven de gewenste kolom. 
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Sollicitant beoordelen 

Klik op de sollicitant die jij wil beoordelen. Vervolgens krijg jij het volgende te zien: 

 

 

In dit overzicht vind je de sollicitatie van je kandidaat. In het ‘blok motivatie’ vind je het mailtje 

van je sollicitant. Bij de documenten vind je de toevoegde motivatie, het CV en/of andere 

bijlagen. In het profiel vind je de gegevens die de kandidaat zelf heeft ingevuld. Dit is niet 

verplicht bij het solliciteren via Werken in Friesland.  

Beoordelen met sterren 

Werken in Friesland biedt de mogelijkheid om te scoren met sterren. Elke beoordelaar kan de 

sollicitant een beoordeling toekennen in de vorm van sterren. Daarbij is 1 ster de laagste score 

en 5 sterren de hoogste. In het overzicht vind je per kandidaat de gemiddelde score. Daarnaast 

zie je aan het vinkje naast de sterren of je de kandidaat wel of niet beoordeeld hebt. 
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In het persoonlijke overzicht van de kandidaat kun jij bovenaan de pagina de sterren selecteren 

die jij de sollicitant wil geven. Links bovenin het persoonlijke overzicht bij ‘Snel overzicht’ kun je 

ook sterren vinden van de andere beoordelaars. Het aantal gegeven sterren is uiteraard niet 

zichtbaar voor de sollicitant. 

 

Let op: Je kunt de hoeveelheid sterren wel aanpassen maar niet meer verwijderen. 

Notities toevoegen 

In het persoonlijke overzicht kun je opmerkingen toevoegen over je kandidaat. Zo kun je later 

eenvoudig je motivatie of andere opmerkingen later teruglezen.  Dit doe je door in je 

persoonlijke overzicht op het ‘+ Nieuw’ te klikken. Vervolgens kun je hier je notitie aanmaken.  

 

 

In dit persoonlijke overzicht lees je bij notities ook de opmerkingen van andere beoordelaars 

terug. Deze kun je ook vinden in het totaal overzicht door te klikken op de notitieknop (knop D). 

Uiteraard is deze beoordeling ook niet zichtbaar voor de sollicitant. 

Status wijzigen 

Je kunt naast de sterren en notities de sollicitant ook een status geven. In Werken in Friesland 

kennen we zowel definitieve als voorlopige statussen. Hieronder vind je een overzichtje. Deze 

labels kun je per organisatie aanpassen. Wil je jouw labels aanpassen? Stuur dan een mailtje naar 

helpdesk@poolz.nl.  

 

mailto:helpdesk@poolz.nl
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Aan de kleuren kun je zien of een status voorlopig of definitief is. De donkergekleurde statussen 

zijn definitief. Dat zijn dus de statussen ‘Ingehuurd/aangenomen’ en ‘Definitief afgewezen’. De 

lichtgekleurde statussen zijn voorlopig. De status ‘Open’ is neutraal. 

 

Verander de status in het persoonlijke óf het totaaloverzicht van kandidaten Dit doe je door de 

kandidaat te selecteren en vervolgens te klikken op ‘Statussen wijzigen’. In het totaal overzicht 

kun je ook meerdere kandidaten tegelijkertijd een status geven. Dit doe je door de geselecteerde 

kandidaten aan te vinken. Vervolgens klik je ook hier op ‘Statussen wijzigen’. 

 

Let op: kandidaten kunnen de voorlopige status niet inzien. De definitieve status kunnen ze wel 

inzien. Ze krijgen hier geen mailtje over, maar kunnen hun definitieve status zien als ze inloggen 

bij Werken in Friesland en hun sollicitatie volgen. 

 

Onze tip is om de definitieve status pas te veranderen, nadat je de kandidaat een bericht hebt 

gestuurd. 

 

Sollicitant berichten sturen 

In de applicatie kun je sollicitanten berichten sturen. Zo kun je ze uitnodigen, aannemen, 

afwijzen of een ander bericht sturen. 

Selecteer je kandidaat in het overzicht met sollicitaties 

Dit doe je door één of meerdere kandidaten aan te klikken. Als je met statussen werkt, kun je de 

kandidaten filteren. Dit doe je door in de grijze balk boven status aan te klikken en vervolgens de 

gewenste status te selecteren en op de trechter te klikken. 

 

Klik vervolgens op ‘Berichten versturen’ 

Vervolgens heb je de keuze uit vier verschillende berichten. Kies welk bericht je naar je kandidaat 

wil verzenden. 
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Zo pas je je bericht aan 

Bij alle berichten is de werkwijze vervolgens ongeveer hetzelfde. Eerst krijg je een voorbeeld 

standaardtekst te zien. Klik vervolgens op bewerken. 

 

 

Het makkelijkste is om te werken met sjablonen, deze kun je inladen bij ‘E-mail sjabloon’. In het 

hoofdstuk 2.5 lees je meer over het aanmaken en werken met sjablonen. 

 

Daarnaast kun je zowel het onderwerp als de eigen inhoud aanpassen. Dit doe je eenvoudig door 

in deze tekstblokken de tekst aan te passen. 
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In de tekst vind je tags zoals [GEBRUIKER_NAAM] en [OPDRACHT_NAAM]. Dit betekent dat de 

applicatie dit bericht automatisch aanpast, zodra hij de mail verzendt aan je kandidaat. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat  [GEBRUIKER_NAAM] verandert naar de naam van de kandidaat. 

 

 

Onder je bericht vind je de uitleg van deze tags. Door op voorbeeld te klikken (rechtsboven je 

bericht) kun je zien hoe de tekst wordt aangepast. 

Wijzig eventueel de status van de kandidaat 

Dit is vooral handig bij kandidaten die je definitief afwijst of aanneemt. Zodra je het bericht 

‘Bevestiging aanname’ of ‘Sollicitatie afwijzen’ verstuurd, kun je de definitieve status toekennen 

aan je kandidaat. 

Extra toelichting: Sollicitant uitnodigen 

Selecteer je kandidaat en kies je voor het tabblad 'Uitnodiging gesprek'. Vervolgens krijg je een 

voorbeeld van een uitnodigingsbericht, klik op bewerken om deze aan te passen. 
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Je ziet in je bericht al de nieuwe tag [DATUM_EN_TIJD]. Verander niets in deze tag. Onderaan je 

bericht vul je het tijdstip en datum in. 

 

 

In het overzicht zie je eenvoudig de status van je kandidaten 

Dit is aangegeven met drie verschillende bolletjes. Oranje is niet bevestigd, groen is bevestigd en 

bij rood heeft de kandidaat de afspraak geannuleerd. 
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In de ondernomen handelingen vind je de reden van annulering terug.  

Dat is de button aan de rechterkant naast de naam van de kandidaat (4 puntjes met streepjes). 

Klik hier op en klik vervolgens op 'Reactie uitnodiging gesprek'. 

 

Werken met sjablonen 

Plaats jij vaak vacatures? Dan is het prettig om te werken met sjablonen. Dit zijn 

standaardberichten die je kunt aanmaken en aanpassen. 

Pas je sjablonen aan bij jouw e-mail sjablonen 

Die vind je door rechtsboven op je naam te klikken en vervolgens te kiezen voor ‘Mijn áccount’. 

Daarna klik je in het keuzemenu links op ‘E-mail-sjablonen’.  
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Je sjablonen voor vacatures vind je bij Werken in Friesland – Intern 

Vervolgens zie je de verschillende soorten sjablonen, het label wat erbij hoort en het onderwerp.  

 

 

 

De labels corresponderen met de verschillende berichten die je vindt bij je sollicitatieoverzicht. 

 

Uitleg symbool 

Aan het aantal documentjes (symbool) kun je zien of je één of meerdere sjablonen aan kunt 

maken. Zie je maar één document? Dat betekent dat je het standaardbericht wel kunt aanpassen, 

maar niet meerdere kunt aanmaken.   

 

 

Kies het bericht dat je wilt aanpassen 

Klik vervolgens op bewerken of op het plusje. Vervolgens zie je het standaardbericht. In dit 

voorbeeld gebruiken we sollicitatie ‘Afwijzen’. Vaak heb je meerdere redenen om een kandidaat 

af te wijzen. Bijvoorbeeld te weinig werkervaring, een twijfelachtige motivatie of een profiel die 

niet aansluit bij je wensen.  

In dit voorbeeld maken we een bericht aan voor een afwijzing voor kandidaten met te weinig 

werkervaring. Kies voor het sjabloon ‘Sollicitatie afgewezen’ en klik hier op het plusje. Je krijgt 

nu het standaardbericht te zien. Het label wordt ‘Te weinig werkervaring’. 
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Pas de tekst in de tekstvelden aan 

In de tekst vind je tags zoals [GEBRUIKER_NAAM] en [OPDRACHT_NAAM]. Dit betekent dat de 

applicatie dit bericht automatisch aanpast, zodra hij de mail verzendt aan je kandidaat. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat  [GEBRUIKER_NAAM] verandert naar de naam van de kandidaat. Onder 

je bericht vind je de uitleg van deze tags. Door op voorbeeld te klikken (rechtsboven je bericht) 

kun je zien hoe de tekst wordt aangepast. Ben je tevreden met je bericht? Maak hem dan aan. 

Vervolgens vind je je sjabloon terug in je overzicht. . 

 

 

 

Je sjabloon kun je gebruiken door terug te gaan naar je vacature 

Ga vervolgens naar jouw sollicitaties. Selecteer de personen die je een bericht wil versturen. Klik 

op berichten versturen en daarna op bewerken. Bij E-mail sjabloon kan je vervolgens jouw 

sjabloon terugvinden. 
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Een vacature afronden 

Heb je jouw kandidaat gevonden? Dan kun je je vacature afronden. Dit doe je door alle 

kandidaten een definitieve status toe te kennen (ingehuurd/aangenomen of definitief 

afgewezen). 

 

 

Geef aan hoe jouw vacature is ingevuld 

Je krijgt hier verschillende opties voor. Deze informatie is van belang voor Werken in Friesland. 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld onze arbeidsmarktcommunicatie gerichter inzetten, als we merken 

dat bepaalde vacatures niet of moeilijk worden ingevuld. 

Anonimiseer je gegevens 

In verband met de AVG mag je de persoonlijke gegevens van de kandidaat niet langer bewaren 

dan noodzakelijk. Wil je de gegevens van een enkele kandidaat bewaren? Vraag dan je kandidaat 

om toestemming en bewaar zijn of haar CV in je werkomgeving. 


