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Uit Vacatureluurs: 
 

Vacatureluurs – Het gevoel gek te worden van 
het zoeken naar werk. Vooral gebruikt om het 
aantal (ontbrekende) vacatures aan te geven 
of het aantal dubbele vacatures dat een 
werkzoekende tegenkomt op de duizenden 
vacaturesites die er zijn.  
 
WWeemoed – De motivatie die een 
uitkeringsgerechtigde voelt om te solliciteren. 
Kan zowel negatief als positief opgevat 
worden 
 

Baanloosheid – De periode tussen 2 (betaalde) 
banen in. Wordt gebruikt om aan te geven hoe 
hard er gewerkt wordt aan het vinden van een 
nieuwe baan.   

VACATURELUURS 
Op zoek naar een uitdaging? 
De zoektocht is de uitdaging! 
 
Hét boek voor werkzoekenden die op zoek zijn 
naar originele, creatieve en effectieve 
sollicitatietips en leuke sollicitatieverhalen. Of je 
nu net afgestudeerd bent en voor het eerst de 
markt op gaat, of al 33 jaar bij een werkgever 
hebt gewerkt en opnieuw een baan moet zoeken: 
het is moeilijk om jezelf te 'verkopen' en snel aan 
de slag te kunnen. De eerste tip: noem het 
baanloosheid. Het vinden van een baan is al werk 
genoeg! Welkom in de wereld van het 
solliciteren!  
 
Vacatureluurs volgt je werkzoektocht vanaf het 
horen dat je contract niet verlengd wordt tot aan 
het sollicitatiegesprek. Wat zijn de do’s en don’ts 
voor het afwikkelen van je vorige baan tot aan 
het vinden van een nieuwe? Auteur en 
ervaringsdeskundige Emily Harmsen geeft talrijke 
tips voor solliciteren met gebruik van social 
media, personal branding, het schrijven van een 
goede profieltekst voor je cv en het uitbreiden 
van je netwerk. Maar ook geeft ze adviezen voor 
het op orde  houden van je financiën, het 
omgaan met afwijzingen en hoe jezelf te blijven 
ontwikkelen tijden je baanloze bestaan. Achterin 
het boek staat een lijst met links naar handige 
websites en een overzicht van 
netwerkorganisaties voor werkzoekenden.   
 
Dit inspirerende, praktische boek is met de 
nodige humor geschreven en onmisbaar voor 
zowel ervaren vacatuurders als nieuwelingen op 
de arbeidsmarkt. Veel succes met de zoektocht 
naar werk en alvast van harte gesolliciteerd! 

 

http://www.lannoocampus.nl/


 
Werkloze – Baanloze die niets uitvoert, geen 
activiteiten onderneemt en al helemaal geen 
interesse heeft in het vinden van nieuw werk. 
Zeer schaars in Nederland, ondanks de 
algemene opvatting dat er enkele 
honderdduizend werklozen in Nederland zijn. 
 
Tip: verwijder algemene ‘alleskunner’ termen 
uit je profieltekst. Freek Vonk is de enige die 
op zoek is naar een duizendpoot of een spin-
in-het-web, werkgevers zoeken gericht naar 
kandidaten voor een bepaalde functie!  

 

 
 

Over de auteur: 
Emily Harmsen (1983) raakte zelf baanloos in 
2012. Haar zoektocht naar werk leverde 
inspiratie op voor een nieuw platform voor 
werkzoekenden: www.vacatureluurs.com. Naast 
het schrijven en redigeren van artikelen voor de 
website, geeft ze workshops voor 
werkzoekenden en maakt ze websites voor 
ondernemers. Ze woont en werkt in Rotterdam. 
 
 

 

 
// CONTACT UITGEVERIJ LANNOOCAMPUS //   

Wilt u meer informatie over het boek, een recensie-exemplaar ontvangen of  bent u geïnteresseerd 
in een interview met de auteurs? Dan kunt u namens Uitgeverij Lannoo Campus contact opnemen 
met: 

 
Odette Lafère 
Tel: +31(0)575563628 / +31(0)651273679 
 

 
 
           

 
Uitgeverij Lannoo Campus  
P/a Papiermolen 14-24, 3994 DK Houten  
Postbus 97, 3990 DB Houten  
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