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Woord vooraf 

Mijn naam is Wouter Fontein, van origine werktuigbouwer. Vanaf 1980 (na een HBO opleiding 
Personeel & Organisatie) het HR vakgebied ingerold. Hoofdtaken: o.a. werving & selectie, 
ziekteverzuimbegeleiding, herplaatsing en mobiliteit.  
Via interim adviseursrollen in vele organisaties gewerkt – zicht gekregen op een diversiteit aan 
functies en culturen. ‘s Avonds gaf ik les als docent Personeelsmanagement aan de Rotterdamse en 

Haagse Hogeschool.  
 
In 2001 Bark Consult B.V. startte ik een landelijk loopbaanadviesbureau met uiteindelijk 35 
professionele loopbaancoaches. Vele klanten zijn via een door ons beproefde loopbaancheck velen 
aan ander passend werk geholpen.   
 

In 2016 Bark Consult overgedragen aan een Arbo dienstverlener. Had geen zin meer in 
leidinggeven en eindverantwoordelijkheid. Opnieuw kleinschalig gestart gericht op Onderwijs & 
Zorg (www.re-integratieonderwijs.nl). In mijn directe omgeving zag ik steeds meer 

leerkrachten/zorgmedewerkers die moeite hadden met de zwaarte van hun baan, in de zin van: 
 

o “Ik heb altijd met plezier gewerkt, maar ik trek het nu niet meer. Ik denk er serieus over 
wat anders te zoeken, maar weet niet wat. Wie zit er nu op mij te wachten?” 

o “Er wordt steeds meer van mij verwacht; resultaten, targets, extra werk buiten mijn 

reguliere werk om, steeds hogere eisen. Ik ben dat zat. Ik wil weg. Maar wat nu?” 
o “Ik heb op zich een goed betaalde baan, maar ik wil mijn huidige werk toch niet tot mijn 

pensioen blijven doen. Maar ik weet totaal niet welke beroepen nog meer bij mijn talenten 
en competenties passen.” 

o “Ik heb hulp nodig bij het vinden van ander passend werk.” 

 
 

Waarom deze handleiding? 
1. Omdat werk wezenlijk onderdeel uitmaakt van ons leven.  
2. Het energie en toegevoegde waarde dient op te leveren en je niet zou moeten uitputten.  
3. Omdat werken je geestelijk dient te verrijken. 
4. Omdat werk dat aansluit bij je talenten en competenties je een mooiere carrière biedt. 
5. Omdat je er gezond oud mee kan worden. 

 

Eens vroeg een medewerker mij in de lift: “Hoe lang moet jij nog?” Ik schrok en zei: “Man, ik hoop 

nog dertig jaar.”  En dat gun ik jou nu ook!  
 
Met deze handleiding ga ik je helpen, door jou mogelijkheden en tips aan te bieden, die je kunnen 
helpen een passende baan te vinden én aangenomen te worden. 
 
Weet je niet precies wat bij jou past?  Doe dan onze super gewaardeerde loopbaancheck bij  

Re-Integratie Onderwijs & Zorg  (info@re-integratieonderwijs.nl). 

  

Wij wensen je veel succes bij het vinden van een nieuwe passende baan! 
 

 
  

Wouter Fontein 

 
 

http://www.re-integratieonderwijs.nl/
mailto:info@re-integratieonderwijs.nl


 

3 

Reacties op de inhoud? 

Heb je suggesties, tips of aanvulling(en) op de inhoud van deze handleiding? Ik sta daar heel erg 

open voor! Stuur deze dan naar: info@re-integratieonderwijs.nl 

 
 

Disclaimer 

Bij de samenstelling van deze handleiding is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de 
hierin opgenomen informatie. Ik kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele 
onjuistheden in de verstrekte informatie. 
 
 

Wouter Fontein 
sr. loopbaancoach – lid van NOLOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@re-integratieonderwijs.nl
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1. Oriënteren 

1.1 Verkenning banenmarkt 
Voor de verkenning binnen de banenmarkt kunnen verschillende stappen worden doorlopen. Zo 

kan je via internet veel informatie vinden over organisaties, hun hiërarchische structuur, de 
werkzaamheden die zij doen, de cultuur die zij voorstaan, de vacatures die zij aanbieden. 
Via vacaturesites kun je een beeld krijgen van de omvang (de vraagkant) van het aantal vacatures 
in het algemeen, je kunt een selectie maken van de vacatures die aansluiten bij jouw opleidings- 
en ervaringsachtergrond en zien of er veel of weinig vraag naar is. 
Je kunt via Social media (LinkedIn, Facebook, Twitter, e.d.) onderzoeken of er in je eigen netwerk 
bekenden zijn die je wat meer zouden kunnen vertellen over hun baan indien die aansluit bij je 

interesse. 
Tot slot kun jij je afvragen of je na deze inventarisatie nog specifieke informatie mist, die je wel 
graag zou willen ontvangen. Dan zou ik je adviseren te gaan netwerken: het benaderen van voor 
jou interessante personen en hen vragen of je binnenkort eens langs mag komen voor een (kort) 
interview. 

 

Internet 
Informatie vergaren en inzicht in vacatures 

In bijlage 6.1 staan een aantal bekende vacature websites vermeld. Gezien de snelle ontwikkelingen 

blijft het raadzaam om regelmatig deze websites te bezoeken en je daar in te schrijven. Veel 
headhunters en HR managers zoeken via internet naar kandidaten en achtergronden van 
kandidaten. Je zult waarschijnlijk door hen worden benaderd. Waarom? Omdat zij voor hun eigen 
portefeuille graag zoveel mogelijk geschikte kandidaten willen hebben geselecteerd, zodat ze naar 
de ‘vraagkant’ kunnen stellen: “ik heb 80 geschikte kandidaten voor u in mijn bestand”. 
 

Bedrijvensites 
Wanneer je een voorkeur hebt voor een aantal voor jou interessante bedrijven, dan is het 
verstandig om deze op te slaan in de favorieten van je webbrowser. Je kunt eventueel ook een 
Google alert instellen. Dit is een gratis dienst van Google die jou een mail stuurt om je op de 
hoogte te houden van vacatures en veranderingen op bepaalde websites. Kijk voor meer informatie 

op Google alerts. Er bestaan echter veel meer alert aanbieders, bijvoorbeeld Indeed, Job-bird, Job 

port, via LinkedIn, etc. 

 

Dagbladen en vaktijdschriften 
Het aantal vacatures in kranten en tijdschriften is de laatste jaren enorm afgenomen. 

Voorheen nam ik deze bronnen nog wel mee in deze handleiding. Nu zijn ze naar mijn mening 
nauwelijks nog interessant, omdat bijna alle communicatie via het snelle internet verloopt. Wel zijn 
de dagbladen zelf overgeschakeld naar een eigen vacature website. Zie bijlage 6.1  

 

Uitzend- en bemiddelingsbureaus 
Bij uitzend- en detacheringsbureaus kun je je oriënteren. Ga er eens langs, bel ze op, maak eens 
een afspraak. Pols bij hen eens welke vacatures zij het beste vinden passen bij jouw werkervaring 
en opleiding(en). 

 

Snuffelstages 
Weet je niet zeker of een ander voor jou interessant beroep goed bij je past? Overweeg dan eens 
een (netwerk)gesprek aan te gaan met een HR manager van een organisatie waartoe jij je 
aangetrokken voelt of een medewerker die het werk doet dat jij ziet zitten. 

Tijdens een dergelijk gesprek kun je de door jou voorbereide (interview)vragen stellen om meer 
helderheid te krijgen over de passendheid van de organisatie, de inhoud van een functie, e.d. 
Je kunt zelfs polsen of er een mogelijkheid bestaat om eens een dag of wat mee te lopen - een 
soort ‘snuffelstage’ te doorlopen. Je krijgt dan een beter inzicht in de diversiteit en cultuur van een 

organisatie en de verschillende banen. Het is een prettige manier om te kijken welke branche en 
welke werkzaamheden bij jou passen. En vergeet niet; al hebben HR managers en werknemers het 
druk…. als zij zelf enthousiast zijn over het werk dat zij doen, dan willen ze er altijd graag over 
praten. 

Snuffelstages kunnen ook gevonden worden op de grotere stagesites, zoals www.stage.nl of 

www.stagemarkt.nl, en zijn soms ook terug te vinden op de site van een werkgever.  

http://www.google.nl/alerts
http://www.stage.nl/
http://www.stagemarkt.nl/
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Meeloop- en kijkdagen 
Het doel van een meeloop- en/of kijkdag is voornamelijk om informatie in te winnen en om te 
kijken of het werkveld, en eventueel een specifiek beroep aansluit bij je verwachting. Wanneer een 
bepaald werkveld interessant voor je is, dan kun je de verschillende beroepen en functies 

uitzoeken. Als hierbij duidelijk is wat je leuk vindt, zouden meeloopdagen kunnen volgen. Het is 
ook een optie om na deze oriëntatie een snuffelstage te lopen. 

 

 

1.2 Functies en functiegebieden 
Het bekijken van verschillende functies en functiegebieden is een belangrijk onderdeel in je 
onderzoeksfase. Je zult ze eerst moeten opzoeken (bijvoorbeeld via vacature sites) en daarna 
inhoudelijk moeten bekijken. Hierdoor krijg je duidelijk zicht in verschillende werk- en taakvelden, 
verantwoordelijkheden en eisen. 

 
Het aantal functies is nogal omvangrijk. Een functieboek waarin alle beroepen staan is er niet. Er 
komen nieuwe functies bij en er vallen weer functies af.  
 
Als functiebeschrijver in een bepaalde periode van mijn loopbaan heb ik mij in deze materie verdiept. Er 
bestaan naar mijn mening niet meer dan 3000 beroepen, want velen zijn te herleiden naar 1 oorspronkelijk 
beroep. Neem secretaresse, senior secretaresse, directie secretaresse, college secretaresse, management 
assistent. Er zijn wel verschillen in zwaarte, maar vaak zijn het merendeel van de taken wel gelijksoortig. Naar 
mijn mening houden benamingen ook wel verband met status. 
 

Om mensen te helpen bij het zoeken naar bepaalde beroepen is er onderscheid gemaakt tussen 
disciplines (functiegebieden). Bijvoorbeeld: administratief, financieel, communicatie, management, 

e.d.  
 
Het aantal functiegebieden is wel globaal te benaderen. In bijlage 6.2 is een uitgebreid overzicht 

terug te vinden. 

 

 
 
Met de door ons bureau gebruikte zoekmachine kunnen wij praktisch alle vacatures voor 
je vinden die er in Nederland bestaan en een alert voor je instellen. Wij kunnen dat tegen 
relatief lage kosten voor je doen. 
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2. Netwerken 

2.1 Eigen netwerk in kaart brengen 
Om een overzicht van jouw netwerk te krijgen, kun je een eigen netwerkkaart maken. Hierbij 

worden minstens 50 namen genoteerd. Dit kunnen vrienden, familie, werkrelaties, etc. zijn. Je 
sorteert deze in groepen, zoals oude collega’s, nieuwe werkrelaties, vrienden, e.d. 
 
Het leuke van je eigen netwerk in kaart brengen, is het zien van progressie in het vinden van wat 
jij zoekt. Het is dan ook de bedoeling om voor het starten met netwerken zo’n kaart al te maken. 
Zo is er overzichtelijk te zien of het netwerken daadwerkelijk nut heeft. 

 

2.2 Je netwerkadressen opslaan  
Een andere manier om je netwerk in kaart te brengen, is door je contactgegevens in een 
(papieren/digitaal) adresboek of in Outlook te zetten. Dit is ook een goede start om het netwerken 
beter onder de knie te krijgen. 

 
Om te beginnen kunnen familieleden en vrienden opgeschreven worden. Dit kan aangevuld worden 

met kennissen, zakelijke contacten en alle overige relaties. 
 
De algemene informatie zoals naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres kun je het beste als 
eerste noteren. Deze informatie kan altijd aangevuld worden met andere relevante onderwerpen. 
 

In plaats van een adressenboek kun je ook een kaartenbak maken. Klinkt misschien wat 
ouderwets, maar dit is gemakkelijk te sorteren en er kunnen altijd makkelijk adressen ingevoegd 
worden. 
 

2.3 Voor het eerst netwerken 
De ervaring leert dat solliciteren vaak veel minder respons/succes oplevert dan wanneer je 
netwerkt. Zeker als je al wat ouder bent.  
 

Wat is netwerken eigenlijk? 
Netwerken is het starten met het opstellen van je persoonlijke “pitch”- een kort persoonlijk 
verkoopverhaal dat (als je het vertelt) niet langer mag duren dan 20 seconden.  
 
Men noemt het ook wel de “elevatorpitch” of “one minute of flame.” Het woord ‘elevatorpitch’ is 
ontstaan, omdat je in de tijd dat een lift je van de begane grond naar bijvoorbeeld de 11e 
verdieping brengt, je je pitch moet hebben kunnen afvuren. Trek daarbij dan niet een bedenkelijk, 

maar vooral een vrolijk gezicht.  
 
Maar ik vind een pitch van maximaal 30 seconden al lang genoeg, anders vervlakt de aandacht.  
In een pitch moet heel kort zijn opgenomen: wie je bent, wat voor opleidingsachtergrond je hebt, 
globaal de hoofdlijn van je werkervaring (dus geen details), waar je goed in bent en blij van wordt 
en wat je zoekt. Zo’n pitch kan elke keer wat aangepast worden, indien dat nodig is. 

 
Wanneer je voor het eerst bewust gaat netwerken (met het oog op een baan), is het goed als je je 
twee dingen realiseert:  

 
1. Iedereen heeft al eens genetwerkt, men heeft dit alleen over het algemeen niet zo 

genoemd of was zich er niet van bewust. 
2. Je moet je realiseren dat mensen die al langer bewust netwerken, het gemakkelijker 

hebben om via deze weg een baan te vinden. 

 
 
Bij Re-Integratie Onderwijs & Zorg kunnen wij je helpen met het opstellen van je eigen 
persoonlijke pitch en deze met je oefenen.  
 
We bieden ook individuele workshops en trainingen aan, waarin het opstellen van een 
pitch is opgenomen. 
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2.4 Netwerk opbouwen, onderhouden en oogsten 

 
Opbouwen 
Iedereen die met netwerken start (bijvoorbeeld via LinkedIn), heeft al een (klein) netwerk om mee 
te beginnen (vrienden, familie, kennissen, deelnemers van bijvoorbeeld verenigingen waarvan jij 

deel uitmaakt, ex collega’s). Wanneer je jouw huidige netwerk goed aandacht geeft dan zal jouw 
netwerk verder uitgroeien en zullen nieuwe relaties zich aandienen, omdat je dan namelijk een 
goede naam en reputatie tentoonspreidt. Actief om netwerkrelaties vragen kan het gehele proces 
versnellen. Je vraagt bijvoorbeeld: ‘Ken jij iemand die …? Ik zoek namelijk …’.  
 
Veel (beginnende) netwerkers willen zo veel mogelijk contacten ‘scoren’. Het is niet de bedoeling 
om zoveel mogelijk contacten te verzamelen, maar juist om goed onderling te communiceren, 

kwalitatieve contacten te benaderen en aan te boren. 

 

Onderhouden 
Het onderhouden van je opgebouwde netwerk is ook belangrijk. Door af en toe eens iets 

interessants te berichten blijven de contacten in stand. Die contacten kunnen ook met vragen of 
verzoeken bij jou komen. Het is een wisselwerking. Goede contacten zijn wel de ‘ambassadeurs’ 
van jouw persoon en kunnen bijdragen aan een positieve werking wanneer je een andere baan 
zoekt. 

 
Er is bij netwerken de 80/20 regel: twintig procent van iemands netwerk, de belangrijkste relaties, 
dienen 80 procent van de aandacht te krijgen. Het is een must om aan de belangrijkste relaties 
genoeg aandacht te besteden. 

 
Tip 1 Zet sterretjes bij de belangrijkste contacten. Zo zijn deze gemakkelijk terug te 
vinden. In Outlook kunnen dit vlaggetjes zijn en in een kaartenbak geef je de 
belangrijkste contacten een aparte kleur. 
 
Tip 2 Noteer wanneer er een afspraak is geweest (de datum van het gesprek), wat er 
besproken is en welke actie eruit voort is gekomen. 

 
 

Oogsten 
Wanneer je netwerk goed onderhouden is, kun je met oogsten beginnen. Dit kan door iets aan je 
netwerk te vragen, of iets voor te leggen. Vaak komen er dan reacties terug. Het is niet de 

bedoeling dat je in je netwerk alleen maar iets haalt. Je moet ook “geven”. Het is wel handig om bij 
dit ‘geven’ over jezelf te praten. Je kunt bijvoorbeeld aangeven waar je mee bezig bent, waar je 
trots op bent en waarmee je de ander kunt helpen. Zo zorg je ervoor dat anderen in het netwerk 
ook gaan ‘geven’. Deze handleiding is daar een voorbeeld van. 

 

2.5 Connecties leggen met bedrijven 
Het is interessant en goed voor het netwerken om verschillende bedrijven te benaderen. Door 
gesprekken met relevante personen van deze bedrijven aan te gaan, worden relaties gelegd en 
krijg je inzicht in verschillende functies en verschillen per branche. Bij deze gesprekken is het van 
belang om eerst een telefonische afspraak te maken. Voorbeelden van telefoongesprekken staan in 

bijlage 6.4. 

 
Let op: het gaat hier niet om het solliciteren naar een bepaalde functie, maar om informatie inwinnen over voor 
jou interessante functies, organisaties en om relaties op te bouwen. 

 

2.6 Netwerkgesprekken voeren 
Een netwerkgesprek verloopt iedere keer anders. Dit komt omdat je per netwerkgesprek steeds 
andere informatie nodig hebt. Het is belangrijk om een netwerkgesprek goed voor te bereiden door 
vooraf gerichte interviewvragen op te stellen. Vragen waarvan de antwoorden niet te vinden zijn op 
de website van de organisatie, maar vragen die inhoudelijk voor jou van belang zijn. Kijk daarom 
eerst op de website van een organisatie waar je een gesprek wilt voeren, en spit deze uit. Dat 

voorkomt dat je iets vraagt wat je al had kunnen vinden, want anders komt dat wat onnozel op de 
ander over. Bekijk de organisatiestructuur, de diensten, en de sfeer die de website uitstraalt.  
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Zoek ook via LinkedIn en Facebook naar personen waarmee je in gesprek wilt komen of 
waarmee je een afspraak wilt maken. Dat geeft je al een beeld van de persoon en maakt 
het eerste contact alvast wat makkelijker. 

 
 
 
 

Belangrijke punten die ter sprake kunnen komen zijn: 
✓ Kunt u mij kort aangeven welke verantwoordelijkheden of taken u nu precies heeft? 
✓ Wat vindt u leuk aan uw baan? 
✓ Welke taken vindt u in uw baan minder prettig? 
✓ Kunt u een voorbeeld noemen van een moeilijke casus in uw loopbaan? 

✓ Als u mijn CV ziet, zijn er dan voldoende raakvlakken met een baan in uw organisatie? 
✓ Wat zou ik moeten leren om in aanmerking te komen voor een baan als …? 
✓ Komen er op korte termijn vacatures in een baan die wel bij mij zou passen? 
✓ Is er wellicht iemand die u kent, waar ik ook eens langs mag gaan voor een gesprek? 

 
Wanneer je op bezoek gaat bij een bedrijf om informatie in te winnen is het handig om je aan een 

bepaalde structuur te houden. In bijlage 6.5 staat deze structuur omschreven, aangevuld met een 

aantal voorbeeldvragen voor dit gesprek. 

 
 

2.7 Virtueel netwerken  
Virtueel netwerken (ook wel aangeduid met “Nieuwe Media” of “Social Media”) ontwikkelt zich heel 
snel. LinkedIn is nog steeds een belangrijk medium voor werkzoekenden. Twitter wordt zowel privé 
als zakelijk gebruikt. Facebook was altijd meer gericht op privé gebruik, maar ook dit medium is 
steeds zakelijker geworden. Facebook schijnt zelfs te werken aan een vacaturefunctionaliteit, maar 

dat is in Nederland nog niet beschikbaar. Op Facebook kun je bijvoorbeeld wel de bedrijfspagina 
van interessante bedrijven volgen.  
 
LinkedIn en Twitter worden hieronder behandeld. Er staat vermeld wat de bedoeling van dit 
medium is en waarvoor je het kunt gebruiken. 

 

 
 
Re-Integratie Onderwijs & Zorg biedt een Social Media workshop aan, waarin je alles 
leert over virtueel netwerken.  

 

 

 

 

LinkedIn  
LinkedIn is nog altijd een zeer druk bezochte netwerksite. Op deze site kun je gemakkelijk je eigen 
profiel opbouwen, en je kunt er op verschillende manieren netwerken. Hieronder staat aangegeven 
wat LinkedIn inhoudt, en welk gemak het dient. 

 
Wat is LinkedIn? 
LinkedIn is de grootste zakelijke wereldwijde netwerk website. Het is een platform waarmee jij je 
aan de buitenwereld zichtbaar maakt, met mensen in contact komt, mensen kunt helpen en zelf 
hulp kan vragen. 

 
Voor de één is LinkedIn een netwerkplatform, voor de ander (voornamelijk bedrijven) is het een 

instrument om producten en diensten onder de aandacht te brengen, personeel te werven, maar 
ook om voor sollicitaties te onderzoeken wie de sollicitant is, hoe zijn/haar profiel er uit ziet en of 
er geen rare misstanden te ontdekken zijn waardoor een sollicitant beter maar niet moet worden 
uitgenodigd. 
 
Het voordeel van LinkedIn 

Het krachtigste concept achter LinkedIn is dat je op een makkelijke en goedkope manier de juiste 
mensen vindt en connecties kunt maken. 
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Voorbeeld 

Je wilt in gesprek komen met de directeur van een bedrijf. Je typt bij de zoekopdracht 
‘Directeur, de naam van het bedrijf, Nederland’. Het resultaat is dat je veelal niet alleen de 
naam van de directeur, maar ook de connecties van deze directeur vindt. Je kunt ook eerst de 
op de website van een organisatie gevonden naam van een HR manager op google intypen en 
daarna via LinkedIn verder zoeken naar informatie over deze persoon.  

 

Wat kan LinkedIn voor jou betekenen? 
LinkedIn is een hulpmiddel dat het netwerkproces ondersteunt. Je kunt via LinkedIn oriënteren, 
netwerken en solliciteren. 
 

In bijlage 6.6.1 is algemene informatie over LinkedIn terug te vinden. En in bijlage 6.6.2 is terug te 

vinden hoe je een goed persoonlijk profiel kan opstellen. 
 

Twitter 
Met Twitter kun je korte berichten (maximaal 280 tekens) uitwisselen met andere gebruikers. Men 
kan elkaar volgen en men kan gevolgd worden. Wanneer je gevolgd wordt, dan zien jouw volgers 
jouw berichten in hun tijdlijn. 

 
De bedoeling van Twitter is dat er leuke berichten geplaatst worden over je dagelijkse bezigheden 
en om relevante inhoud te delen. Dat laatste is vooral belangrijk op zakelijk gebied. 

 
Bedrijven en vacatures op Twitter 

Steeds meer bedrijven zijn terug te vinden op Twitter. De meeste van hen laten zien wat er binnen 
het bedrijf gebeurt en welke producten en diensten zij verkopen. Het komt ook voor dat bedrijven 
hun vacatures op Twitter plaatsen. Het is een mooi medium om anderen te laten zien wie je bent, 
wat je biedt en goedkoop vacatures aan te bieden. 

 

 

2.8 Netwerken in 10 punten 
In bijlage 6.7 is ‘Netwerken in tien punten’ terug te vinden. De lijst geeft overzichtelijk de 

belangrijkste punten weer bij het netwerken. Bij ieder punt wordt tevens een tip gegeven. 

 

 

2.9 Niet doen tijdens netwerken 
Er zijn ontzettend veel dingen die gedaan moeten worden bij het opbouwen, onderhouden en 
oogsten van een netwerk. Er zijn ook een aantal aspecten die je beter niet kunt doen tijdens het 
netwerken. Hieronder staan 3 voorbeelden: 
 

1. Onechtheid - jezelf oneigenlijk voordoen; Je bijvoorbeeld groter voordoen dan de 
werkelijkheid. Of iets toezeggen maar dat niet (kunnen) nakomen. 
 

2. Te grote verwachtingen hebben; Als je er zondermeer van uitgaat dat anderen je 

helpen, kom je bedrogen uit. Niet iedereen zal er in geïnteresseerd zijn jou te helpen en 
dat hoeft ook helemaal niet. Alles geschiedt vrijblijvend. 
 

3. Roddelen of andere minder nette manieren van communiceren toepassen; 
Negatieve uitspraken komen uiteindelijk altijd weer bij de starter terug. Houd het positief 
en respectvol. 

 
  



 

13 

3. Solliciteren 

Nadat je je op de arbeidsmarkt georiënteerd hebt, weet welke beroepen bij je passen en druk aan 
het netwerken bent geweest, kun je met solliciteren beginnen. Je begint met het opstellen van een 
Curriculum Vitae (CV), een sollicitatiebrief en een resumé (een heel verkort CV). Het laatste, een 
resumé, kun je bijvoorbeeld op LinkedIn plaatsen. 
 

Goed solliciteren is bijna een vak. Hieronder staat beschreven welke stappen je moet doorlopen om 
goed voorbereid naar een sollicitatiegesprek te gaan. 
 

 

3.1 Het cv 
In een cv (Curriculum Vitae) verstrek je relevante informatie over jouw persoon, jouw drive, je 
(relevante) werkervaring, opleidingen, e.d. Een cv is jouw visitekaartje naar de buitenwereld en 
moet er dus netjes en overzichtelijk uitzien. Werkgevers stellen het tegenwoordig ook op prijs als 
je een representatieve profielfoto in je cv voegt. 

 

Kernbegrippen van een cv: 
Een cv dient… 

- overzichtelijk, netjes, toegankelijk en verzorgd te zijn; 
- aan te sluiten bij de in de vacature gestelde eisen ten aanzien van ervaring en opleiding; 

- niet langer te zijn dan 2 pagina’s (A4 formaat). Je kunt desgewenst een bijlage toevoegen 
wanneer je gedetailleerder ervaringen absoluut toch wenst aan te geven. Maar realiseer je, 
dat lappen tekst NIET worden gelezen. 

 

Er zijn 3 verschillende cv’s te onderscheiden: 
- Het chronologische of anti chronologische cv 
- Het functionele cv 
- Het netwerk cv 

 
In bijlage 6.8 zijn de verschillende cv’s omschreven. Hier staat precies vermeld welke onderwerpen jij 

kunt benoemen en hoe het cv is opgebouwd. 

 

Je cv online plaatsen 

Een cv kun je online plaatsen – op bijvoorbeeld verschillende vacaturesites. De voordelen zijn: 

- Het cv komt onder de aandacht van veel werkgevers; 
- Het verdubbelt je kansen op een uitnodiging; 
- Je zult automatisch banen ontvangen die aansluiten op jouw cv. 

 
Wanneer een cv al een tijd op een vacaturesite staat, wordt deze minder goed gevonden. Een cv 
kan weer beter gevonden worden door deze te updaten: door kleine aanpassingen te doen en het 
cv opnieuw op te slaan, wordt deze door de matchapplicatie weer beter opgemerkt en voor een 

nieuwe aanmelding aangezien. 

 
Sites waarop een cv te plaatsen is, staan in bijlage 6.1 genoemd. 
 

3.2 Het resumé  
Bij het opstellen van een resumé geef je als eerste jouw NAW gegevens aan.  

 

Daarna geef je aan:  
- ‘Wie ben ik” (met je missie/drive en je competenties); 
- “Wat kan ik” (qua ervarings- en opleidingsachtergrond); 
- “Wat zoek ik” (concreet wat voor soort baan en organisatie). 

 
Bij ‘wat zoek ik’ probeer je zo concreet mogelijk te zijn, er kan bijvoorbeeld gezocht worden naar 

een communicatieve baan met veel afwisseling. 
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Nadat je het resumé hebt samengesteld, kun je onder de kop ‘Extra’ specifieke informatie noemen 

die nog extra toegevoegde waarde biedt voor de baan waar je naar solliciteert. Bijvoorbeeld 
voor een bestuurlijke baan dat je voorzitter bent van een vereniging, of iets dergelijks. 
 
Een resumé wordt voornamelijk gebruikt om te netwerken en bij potentiële werkgevers interesse te 
wekken. Een resumé laat een potentiële werkgever of netwerkcontact op overzichtelijke en 

makkelijke wijze zien wat je in huis hebt. In bijlage 6.9 is een voorbeeld voor het schrijven van een 

resumé te vinden. 
 

3.3 Vacatureanalyse 
Door middel van een vacatureanalyse kun je vaststellen of een organisatie en een functie je 
zodanig aanspreken, dat je zin hebt om te solliciteren. Vooraf zal je dus goed moeten vaststellen of 
jij vindt dat je aan de gestelde eisen voldoet. Dat voorkomt teleurstelling! 
 

In bijlage 6.10 staan vragen die je helpen bij de beeldvorming van een vacante baan. 

 

 

3.4 De sollicitatiebrief 
 

Opbouw van een sollicitatiebrief 
Een goede sollicitatiebrief is eigenlijk een verkoopbrief. Hierin kan de AIDA-formule heel goed 
worden toegepast. De formule helpt je bij het selecteren van interessante informatie en 
verkoopargumenten en het is goed om toe te werken naar een vaste indeling voor 
sollicitatiebrieven. 
 

De AIDA-formule staat voor Attention, Interest, Desire en Action. In bijlage 6.11 staat kort 

omschreven hoe de formule het best in een sollicitatiebrief gebruikt kan worden. 

 

Verschillende sollicitatiebrieven 
Er bestaan verschillende soorten sollicitatiebrieven, waaronder: 

- Gerichte sollicitatiebrieven als reactie op een advertentie van een organisatie, die geplaatst 
is door het bedrijf zelf of door een bemiddelend werving- en selectiebureau. 

- Open sollicitatiebrieven aan organisaties waar wellicht een passende functie gevonden zou 

kunnen worden. 
- Aanmeldingsbrieven aan werving- en selectiebureaus, headhunters, detacheerders of 

andere bemiddelingsinstanties. 

 
In bijlage 6.12 staan een aantal brieven omschreven. Deze omschrijvingen gaan over een 

sollicitatiebrief met CV, een sollicitatiebrief zonder CV, een open sollicitatie met CV en een 
aanmeldingsbrief met CV. Verder zijn hier algemene suggesties terug te vinden en voorbeelden van 
sollicitatiebrieven. 

 

3.5 Sollicitatiegesprek voorbereiden  
Het is belangrijk om je sollicitatiegesprek goed voor te bereiden. Je kunt oefenen met solliciteren 

bij werving- en selectiebureaus of met iemand die je kent. Dit oefenen is belangrijk voor het stellen 
van goede vragen, het beantwoorden van vragen en hoe jij jezelf het beste kunt presenteren. Bij 
non-verbale presentatie let je op je ademhaling, zithouding, oogcontact, wat je met je handen 
doet, etc. 
 

Via Re-Integratie Onderwijs & Zorg kunnen wij je helpen met de voorbereiding hoe je het beste 

een sollicitatiegesprek kunt voeren. 
 

Sollicitatievragen 
 

De meest gestelde vragen 
Zoals hierboven al verteld is, is het belangrijk om goed voorbereid naar een sollicitatiegesprek te 

gaan. Om je een extra handje te helpen heb ik een aantal sollicitatievragen vermeld in bijlage 6.13.  
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Dit zijn de meest gestelde sollicitatievragen die vaak terugkomen in een gesprek met een 

potentiële werkgever. In de bijlage staat bij iedere vraag ook een uitleg voor een goed passend 

antwoord. 

 

Belangrijke vragen om te stellen 
Het is belangrijk om voor het sollicitatiegesprek eerst vooronderzoek te doen bij het bedrijf waar 

een vacature bestaat. Je kunt op de website kijken, kennis van de organisatiestructuur opnemen, 
de uitleg die er wordt gegeven over de diensten of producten lezen, bekijken hoe groot het bedrijf 
is, de sfeer proeven, etc. Je kunt er ook even langsrijden om een indruk op te doen, wat voor type 
mensen naar binnen gaan. 
 
Daarna is het van belang om een aantal vragen voor te bereiden. Op deze manier kom je goed 
voor de dag, het geeft meer zekerheid en zelfvertrouwen en er bestaat al een duidelijk beeld en 

indruk van de functie. 
 
De vragen kunnen betrekking hebben op de volgende onderwerpen: 

- Functie-inhoud, hoe ziet het dagelijks werk eruit; 
- Zelfstandigheid en teamsamenstelling; 
- Specifieke functie-eisen; 

- Cultuur van de organisatie, formeel of informeel, overleg structuur; 
- Ontwikkelingsmogelijkheden; 
- Hoe de sollicitatieprocedure verder verloopt; 
- Welke overlegvormen er zijn; 
- Welke verplichtingen/vrijheden je hebt; 
- Wanneer en hoe het bedrijf iets van zich laat horen. 

 

Het eerste gesprek 
Het eerste gesprek tussen jou en de mogelijk nieuwe werkgever heeft twee doelen: 

1. Aftasten of jij degene bent die de functie qua kennis en ervaring goed in kan vullen; 
2. Aftasten of het klikt, ben jij een goede aanvulling voor het bedrijf en het team?  

 
Deze doelen en praktische punten voor een eerste sollicitatiegesprek vind je terug in bijlage 6.14. 

 
Het tweede gesprek 
In principe geldt alles wat geschreven is over het eerste sollicitatiegesprek, ook voor het tweede 

gesprek. 

 
Bij het tweede gesprek bestaan er echter 3 veelvoorkomende valkuilen. Dit zijn: 
 

Valkuil 1 
De eerste valkuil is dat je denkt dat alles wat in het eerste gesprek is besproken niet meer aan de 
orde komt. Daar moet je niet van uitgaan! Het komt vaak voor dat bij het tweede gesprek iemand 

aanwezig is die jou opnieuw dezelfde vragen stelt om er, net als zijn/haar collega’s, van overtuigd 
te raken dat jij de kandidaat bent die ze zoeken. 
 

Valkuil 2 
Je moet niet denken dat het een gelopen race is en dat het nu alleen nog over de 

arbeidsvoorwaarden (salaris, duur contract, vrije dagen, pensioen etc.) zal gaan. Pas wanneer jij 
en de werkgever samen verder willen (wat meestal duidelijk wordt aan het eind van het tweede 
gesprek) is het moment daar. Soms wordt hiervoor zelfs een derde gesprek gepland. 
 

Valkuil 3 
Wanneer een potentiële werkgever naar referenties vraagt, is het handig om de referenten eerst in 

te lichten. Je kunt hierbij het beste aangeven dat de referenties de volgende dag per e-mail worden 
doorgegeven. Je kunt het beste twee referenten benaderen en hen vragen of je hun namen en 
telefoonnummers door mag geven aan de potentiële werkgever. 
 

Een afwijzing 
We zien het natuurlijk liever niet, maar het kan gebeuren dat je afgewezen wordt na een 
sollicitatiegesprek. Dat voelt vervelend, maar het behoort tot de in te calculeren risico’s. Tips bij 

een afwijzing zijn terug te vinden in bijlage 6.16.  
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Je bent aangenomen 
Ben je aangenomen? Gefeliciteerd! Lees nu vooral hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 goed door. 

 

 

3.6 Werken op uitzendbasis 
 

Uitzendbureaus 
Bedrijven die op zoek zijn naar (tijdelijke) versterking van hun team of openstaande vacature, 
plaatsen hun aanvraag vaak bij een uitzendbureau. Aan de hand van de wensen en eisen van de 
opdrachtgever gaat het uitzendbureau aan de slag om een geschikte kandidaat te vinden. Voor jou 
is het dus belangrijk en handig om bij zo veel mogelijk uitzendbureaus ingeschreven te staan. Wie 
weet kom je op die manier een geschikte baan tegen. 

 

Werving- en selectiebureaus 
Bedrijven en organisaties besteden soms een deel van het wervingsproces uit aan werving- en 
selectiebureaus (of headhunters). Die bureaus doen dan alle moeite om de meest passende 

werknemer voor een bedrijf te vinden, omdat dit inkomsten oplevert. 

 

Wanneer is het handig om gebruik te maken van een werving- en selectiebureau? 
Wanneer je: 

- een hoge(re) functie, met name een managementfunctie, ambieert; 
- een duidelijk cv met een omlijnd carrière pad en een stevig ervaringsprofiel hebt; 
- graag in een groot, gerenommeerd bedrijf wilt werken. 

 

Wanneer is het niet handig om gebruik te maken van een werving- en selectiebureau? 
Wanneer je: 

- niet uit bent op een hogere functie; 
- aan heel specifieke criteria/vereisten voldoet. 
 

Werving- en selectiebureaus worden doorgaans alleen benaderd door grote bedrijven. 

 

Detacheren 
Detacheren is een optie wanneer je snel gevarieerde werkervaring op wilt doen. Of wanneer jij je 
nog niet wilt vastpinnen aan één baan, maar wel enige inkomenszekerheid wilt. 
 
Als je bij een detacheerder werkt, word je voor een korte of lange periode ‘verhuurd’ aan een 
opdrachtgever. Dit is meestal afhankelijk van de duur van het project waar men aan werkt of de 
aard van de werkzaamheden. De detacheerder is dan de formele werkgever, maar je werkt feitelijk 
bij de opdrachtgever. Detachering komt veel voor in de techniek, ICT en financiële wereld. 

 

 

  

http://www.carrieretijger.nl/beroep/economie-management/economie-it
http://www.carrieretijger.nl/beroep/economie-management/financieel/index_html
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4. De aangeboden baan 

Wanneer je een baan aangeboden krijgt, kunnen de volgende aspecten je verder helpen. 

 

4.1 De arbeidsovereenkomst 
Er bestaan geen algemeen geldende wettelijke regels of voorschriften met betrekking tot de vorm 
waarin arbeidsovereenkomsten worden opgesteld. Een mondelinge afspraak geldt ook als overeen-
komst. Om in deze leemte te voorzien zijn voor vele bedrijfstakken Collectieve Arbeidsovereen-
komsten (CAO) van kracht die tot stand komen na overleg tussen de sociale partners. Een arbeids-
overeenkomst mag niet in strijd zijn met de CAO en de CAO mag niet in strijd zijn met de wet. 

 
Volgens het arbeidsrecht bestaat er een arbeidsovereenkomst als er sprake is van: 

- Loon  
- Arbeid  
- Een Gezagsverhouding 

 

In bijlage 6.15 zijn onderwerpen genoemd die in een arbeidsovereenkomst geregeld moeten zijn. 

Verder is hier ook een checklist terug te vinden over zaken die de aandacht van jou verdienen bij 
salarisonderhandelingen. 
 

4.2 Tijdelijk of vast dienstverband 
Je zult hoogstwaarschijnlijk streven naar een vast dienstverband. In sommige marktsegmenten is 
het gebruikelijk of zelfs voorgeschreven (bijvoorbeeld bij de overheid) dat nieuwe medewerkers 
alleen met een tijdelijk dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) in dienst worden 

genomen. Dit met het voornemen het dienstverband bij goed functioneren later over te laten gaan 
in een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). 
 
Doordat bedrijven en dus ook de arbeidsmarkt steeds flexibeler moet inspelen op groei en krimp, 
wordt het accent van de aanstellingen tegenwoordig veelal gelegd op arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd. Wanneer het dienstverband tijdelijk is, is het verstandig in de arbeidsovereenkomst 
op te laten nemen dat de overeenkomst na de afgesproken periode van rechtswege wordt 

beëindigd. Daarmee komt tot uitdrukking dat het eventuele ontslag na afloop van het contract 
onvrijwillig is. Die situatie geeft je dan vaak zonder problemen recht op een WW-uitkering. 
 

Verlenging van een tijdelijk dienstverband is ook mogelijk. Dat mag (zonder een CAO) wettelijk 3 
keer, voor een maximale periode van 3 jaar, of als je al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke 
contracten bij je werkgever hebt gehad. Raadpleeg altijd je CAO. Daarin kunnen afwijkende regels 

staan. Een dienstverband kan dan niet meer van rechtswege eindigen, maar de werkgever zal 
verplicht een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV of met jou een 
vaststellingsovereenkomst moeten afsluiten. 
 
Bij gedwongen vertrek nadat je meer dan 2 jaar bij een werkgever hebt gewerkt, heb je recht 
vanuit bijna alle organisaties op een transitievergoeding. Kijk voor nadere uitleg op internet of 

vraag via info@re-integratieonderwijs.nl om informatie. 

 
 

  

mailto:info@re-integratieonderwijs.nl
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5. Een nieuw begin 

Gefeliciteerd, je hebt een baan! De tips hieronder gaan over de voorbereiding op een nieuwe baan, de baan zelf en tips 
voor nu en in de toekomst. 

 

5.1 Voorbereiding op een nieuwe baan 
Het is van belang dat je bekijkt hoe jij je wilt presenteren op de eerste dag. Bij voorkeur gaat 
dit in overeenstemming met de gebruikelijke gang van zaken bij het bedrijf qua kleding, 

verschijning, houding, etc. 
    
Probeer na te gaan… 

- hoe de organisatiestructuur eruit ziet; 
- wat de relatie van de functie is ten opzichte van de anderen; 
- hoe de communicatie loopt (naar boven, naar beneden en op hetzelfde niveau);  
- wat de communicatiemiddelen zijn (wat doet men mondeling of met memo’s of e-

mails); 
- waar de commissies of werkgroepen voor zijn gevormd; 

- welke procedures/regels van kracht zijn (liggen ze schriftelijk vast of bij mondelinge 
afspraak). 

 

5.2 De baan 
Wanneer je nog geen functieomschrijving hebt ontvangen, is het belangrijk dat je hier om vraagt. 
Dit helpt je om grenzen van verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden duidelijk te definiëren. 
 
Probeer met de functieomschrijving na te gaan… 

- wat de grenzen van jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn; 
- wat de kenmerken en voornaamste doelstellingen van de functie zijn; 
- wat de verwachtingen zijn; 
- wat de middelen zijn die jij ter beschikking hebt; 
- waar de grootste probleemgebieden en het "unieke" van de functie liggen; 

- wat voor soort terugkoppelingen jij van jouw leidinggevende(n) kunt verwachten. 
 

5.3 Tips voor nu en in de toekomst 
Do’s en don’ts bij het starten van een nieuwe baan 

Do’s Don’ts 

 

Goed en veel luisteren Constant vertellen hoe het (zou) moet(en) 

Bescheidenheid tonen Medewerkers en collega’s bekritiseren 

Tactvol en reëel zijn Een voorganger zwart maken 
 

Tips voor de toekomst 

Ondanks dat je nu een baan hebt, blijft het belangrijk om te netwerken. Je zult hier na het vinden 
van een nieuwe baan waarschijnlijk mee stoppen, terwijl het juist ook dan goed is om te blijven 

netwerken. Alhoewel het natuurlijk niet meer zo gericht hoeft als voorheen. 
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6. Bijlagen 

6.1 Websites voor oriënteren, netwerken en vacatures 
Internationale zoekmachines 

- www.google.com 

- www.yahoo.com 
- www.altavista.com 

- www.infoseek.com 
- www.bing.com  

 
Nationale zoekmachines 

- www.ilse.nl 
- www.lycos.nl 
- www.search.nl 
- www.surfnet.nl 
- www.track.nl 
- www.vindex.nl 

 

Arbeidsmarktinformatie en vacatures 
- www.intermediair.nl/vkbanen 
- www.carrierecontact.nl 

Studieverenigingen over loopbaan en bedrijven. 
- www.adformatie.nl 

Informatie en vacatures in de reclame, marketing en media sector. 
- www.intermediair.nl 

Tijdschrift Intermediair over arbeidsmarktperspectieven, solliciteren en arbeidsvoorwaarden 
van HBO’ers en academici in specifieke functies en sectoren. Verder zijn er veel vacatures 
te vinden. 

- www.minvrom.nl 

Informatie en vacatures van het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. 

- www.minez.nl 

Informatie en vacatures bij het Ministerie van Economische Zaken, tevens mogelijkheid tot 
solliciteren. 

- www.minbuza.nl 

Informatie over Ministerie van Buitenlandse Zaken, tevens vacatures/stages. 

 
Uitzendbureaus 

- www.randstad.nl 

Randstad uitzendbureau met allerlei soorten vacatures. 
www.adecco.nl 

Adecco uitzendbureau met allerlei soorten vacatures. 
- www.appoint.nl 

Appoint uitzendbureau met onder andere een vacatureoverzicht van de grafische sector. 
Ook ervaring in de IT sector. 

- www.fysio.nl 

Uitzendbureau voor fysiotherapeuten, logopedisten en doktersassistenten. 
- www.kelly.nl 

Uitzendbureau Kelly is gespecialiseerd in technisch en IT personeel. 
- www.multec.nl 

Multec uitzendbureau voor ingenieurs op verschillende vakgebieden. 
- www.toptech.nl 

Uitzenden en detacheren van personeel, van LBO/VMBO tot academisch niveau. 
 

Werving- en selectiebureaus 
- www.maandag.nl 

Werving & selectie voor professionals in de publieke sector. 
- www.personato.nl 

Werving & selectiebureau met onder meer een vacatureoverzicht. 
- www.flexibility.nl 

Uitzenden en detacheren van personeel. Vooral gericht op administratief personeel. 
- www.bruins.nl 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.bing.com/
http://www.ilse.nl/
http://www.lycos.nl/
http://www.search.nl/
http://www.surfnet.nl/
http://www.track.nl/
http://www.vindex.nl/
http://www.intermediair.nl/vkbanen
http://www.carrierecontact.nl/
http://www.adformatie.nl/
http://www.intermediair.nl/
http://www.minvrom.nl/
http://www.minez.nl/
http://www.minbuza.nl/
http://www.randstad.nl/
http://www.adecco.nl/
http://www.appoint.nl/
http://www.fysio.nl/
http://www.kelly.nl/
http://www.multec.nl/
http://www.toptech.nl/
http://www.maandag.nl/
http://www.personato.nl/
http://www.personato.nl/
http://www.flexibility.nl/
http://www.bruins.nl/
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Gespecialiseerd in de agro- en voedingsindustrie. Werving en selectie, exec. search, testcentrum, etc. 

- www.capacity.nl 

Actief in banen in marketing, sales, communicatie, ICT en PR & voorlichting. 
- www.recruitment.nl 

Biedt onder meer een e-mail nieuwsbrief met vacatures aan. 
 
Vacaturesites 

- www.indeed.nl 
- www.jobbird.com/nl/ 
- www.vacatures.trovit.nl/ 
- www.nl.jobrapido.com/ 
- www.jobbird.nl 
- www.jobpool.nl 
- www.jobnews.nl 

Mavo tot academisch niveau. 
- www.carriereonline.nl 

Vacatures, bemiddeling en een overzicht van opleidingsbureaus. 
- www.vkbanen.nl  

Een vacaturesite van de Volkskrant met vooral banen voor zorg, welzijn, onderwijs. 
- www.nrccarriere.nl 

De vacaturekrant van NRC vooral gericht op hogere functies. 
- www.intermediair.nl 

Een vacaturesite voor hoger opgeleiden. 

- www.vacant.nl of www.start.nl 

Zeer volledige en actuele database van vacatures te doorzoeken op trefwoord, functie en 
provincie. 

- www.professional-match.nl 

Loopbaancentrum voor academici, in de sectoren landbouw, voeding, natuur en milieu. 
- www.monsterboard.nl 

Nationale carrière site met vele vacatures en informatie over solliciteren. 
- www.secretary-online.nl 

Met name voor ondersteunend en secretarieel personeel. 
- www.gemeentebanen.nl 

Alle banen bij de gemeentes in Nederland. 
- www.jobtrack.nl 

Gericht zoeken naar banen in alle regionale en landelijke kranten. 
- www.careerbuilder.nl 

Vacaturesite vooral gericht op uitzend-, detachering-, verving & selectiebureaus. 
- www.automatiseringsgids.nl 

Vacatures gericht op automatisering. 
- www.nationalevacaturebank.nl 

Uitgebreide database met verschillende soorten vacatures. 
- www.allevacaturesites.nl 

Een overzicht van sectoren, hierbij zijn vacatures en vacaturesites terug te vinden. 
- www.werk.nl  

Alle vacatures van het UWV. 
- www.stepstone.nl 

 

Gemeentelijke websites als voorbeeld 
- www.gemeentebanen.nl 

- www.utrecht.nl 
- www.gouda.nl 
- www.maarssen.nl 

 
Eigen relaties benutten en diverse headhunters 

- www.experis.nl/vacatures 
- www.headhunters.nl 
- www.headhunters.startkabel.nl 
- www.search&selectie.nl 
- www.hudson.com 

- www.stepstone.nl 
- www.interselect.nl 
- www.mkb-personeelszaken.nl 

http://www.capacity.nl/
http://www.recruitment.nl/
http://www.indeed.nl/
http://www.jobbird.com/nl/
http://www.vacatures.trovit.nl/
http://www.nl.jobrapido.com/
http://www.jobbird.nl/
http://www.jobpool.nl/
http://www.jobnews.nl/
http://www.carriereonline.nl/
http://www.vkbanen.nl/
http://www.nrccarriere.nl/
http://www.intermediair.nl/
http://www.vacant.nl/
http://www.start.nl/
http://www.professional-match.nl/
http://www.monsterboard.nl/
http://www.secretary-online.nl/
http://www.gemeentebanen.nl/
http://www.jobtrack.nl/
http://www.careerbuilder.nl/
http://www.automatiseringsgids.nl/
http://www.nationalevacaturebank.nl/
http://www.allevacaturesites.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.stepstone.nl/
http://www.gemeentebanen.nl/
http://www.utrecht.n/
http://www.gouda.nl/
http://www.maarssen.nl/
http://www.experis.nl/vacatures
http://www.headhunters.nl/
http://www.headhunters.startkabel.nl/
http://www.search&selectie.nl/
http://www.hudson.com/
http://www.stepstone.nl/
http://www.interselect.nl/
http://www.mkb-personeelszaken.nl/


 

21 

6.2 Functies en functiegebieden 
 

Functies 
Omcirkel de meest geschikte (kenmerken van) functies: 
 

Managementfunctie: beleidsmatig of operationeel 

Staffunctie of lijnfunctie 

Generalist of specialist 

In een team of als solist 

Leidinggevend of medewerker 

Als zelfstandige of in loondienst 

 

Functiegebieden 

- Omcirkel de gebieden waar belangstelling voor is. 
- Onderstreep de gebieden die beheerst worden (ervaring, kennis). 

 

 

1. Administratie 
Zoals officemanagement, secretariaat, boekhouding, klantenadministratie, inkoopadministratie, 
orderadministratie, schadebehandeling, archiefzaken, personeelsadministratie, data invoer, 
burgerzaken, studieadministratie. 
 

2. Automatisering 
Zoals ontwikkeling managementinformatiesystemen, softwareontwikkeling, applicatiebeheer, Web 
beheer, systeembeheer, programmeren, informatieanalyse, consultancy, projectmanagement, 
fieldsupport, helpdesk, hardware ontwikkeling, accountmanager. 
 

3. Beleid en Bestuur 
Zoals adviseren ten behoeve van lange termijn doelen, ontwikkelen van een strategisch plan, 
opstellen van beleidsnota’s, politieke lobby, vakbondsbestuur, voorzitterschap of directie/bestuur 
van non-profit organisatie, inhoudelijke ondersteuning van directie/bestuur. 
 

4. Controle 
Zoals accountancy, kostenbewaking, budgettaire planning en controle, interne controle, 

ontwikkeling van (kwaliteits-)systemen en procedures. 
 

5. Financiën 
Zoals financiële planning, fiscaal management, beheer van fondsen, debiteuren- en 
crediteurenbewaking, salarisadministratie, kwartaal-/jaarcijfers analyseren. 
 

6. Gezondheidszorg 
Zoals verzorgen van patiënten/bewoners, behandelen van patiënten, opstellen van 
behandelplannen, begeleiden van patiënten tijdens onderzoek, assisteren van specialist/arts, 
diagnose stellen, voorlichting geven, adviezen geven, recepten voorschrijven, verrichten van 
operaties, leidinggeven aan team/afdeling. 
 

7. Horeca, Toerisme en Facilitaire Dienstverlening 
Zoals bedenken en bereiden van maaltijden/snacks/patisserie, bedienen van gasten/passagiers, 
gasten ontvangen en begeleiden, behandelen van reserveringen, organiseren en coördineren van 

diners/partijen/feesten, verkopen en adviseren van reizen, rondleiden van groepen/reizigers, 
controleren van reizigers, entertainen van toeristen, opvangen/begeleiden van toeristen, 
schoonmaken van kamers en zalen, verzorgen van interne huishouding, regelen van interne 

faciliteiten, leidinggeven aan team/afdeling. 
 

8. Juridische zaken 
Zoals bedrijfsjuridische zaken, patenten, arbeidsrecht, relaties met aandeelhouders, ondersteuning 
directie, juridisch secretaresse, advocatuur, internationale betrekkingen, onderhandelen en 

adviseren over af te sluiten contracten. 
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9. Management 
Zoals organiseren en coördineren van werk, motiveren van medewerkers, beoordelen van 
medewerkers, (eind)verantwoordelijkheid dragen voor afdeling/organisatie, budgetbeheer, 
begroting/planning maken, ontwikkelen en bepalen van beleid, externe contacten onderhouden. 
 

10. Marketing, Reclame en Verkoop 
Zoals marktonderzoek, marketingplanning, ontwikkelen van reclamecampagnes, verkoop 
buitendienst, verkoopleiding, accountmanagement, klantenservice, cliëntenadvisering, 
productmanagement, winkelverkoop, demonstratie beurzen en showroom, telemarketing. 
 

11. Onderzoek en Wetenschap 
Zoals verrichten van promotieonderzoek/fundamenteel onderzoek/contractonderzoek, acquisitie 
van opdrachten, geven van onderwijs, begeleiden van medewerkers, schrijven van vakliteratuur, 
leidinggeven aan afdeling of organisatie. 
 

12. Personeel en Organisatie 
Zoals ontwikkelen en implementeren personeelsbeleid, contacten met vakbonden, planning 

organisatie/ontwikkeling, regelen arbeidsvoorwaarden, voeren functioneringsgesprekken, 
loopbaanbegeleiding medewerkers, werving & selectie, advisering/training/opleiding, functie-
waardering, begeleiden veranderingsprocessen, organisatieonderzoek, advisering management. 
 

13. Public Relations en Communicatie 
Zoals geven van voorlichting, bedenken van voorlichtingscampagnes, communicatie met 
crediteuren en investeerders, relaties met overheden/brancheorganisaties/afnemers, ontwikkelen 
en verbeteren van communicatiebeleid, schrijven van persberichten/speeches/brochures, geven 
van interviews, vertalen van geschreven stukken, tolken. 
 

14. Schrijven 
Zoals dag- en weekbladjournalistiek, wetenschappelijke artikelen, bedrijfsjournalistiek, 
hoofdredactie, eindredactie, bloggen, schrijven van fictie, schrijven van reclameteksten. 
 

15. Techniek 
Zoals storingen verhelpen, monteren en in elkaar zetten, lassen, ontwerpen, tekenen, 
berekeningen maken, werkvoorbereiding, onderhoud verzorgen, bedienen van 

installatie/machine/systeem, meten, onderzoeken, leidinggeven aan team/afdeling. 
 

16. Vervoer en Logistiek 
Zoals laden, lossen en verplaatsen van goederen, besturen van vervoermiddel, administratief 
behandelen van goederenstroom, planning, controle, inkoop, productieplanning, voorraadbeheer, 
leiding magazijn/expeditie/inkoop. 

 

17. Welzijnswerk 
Zoals het begeleiden van patiënten/bewoners/leerlingen/ouders, opstellen van behandelplannen, 
verzorgen van trainingen, opzetten van activiteiten, diagnose stellen, voorlichting geven, 
adviseren, schrijven van rapporten, oplossen van problemen, leidinggeven aan team/afdeling. 
 

18. Onderwijs 
Zoals lesgeven aan kinderen/studenten/volwassenen, lesmateriaal ontwikkelen en verbeteren, 
stagiaires begeleiden, ouders begeleiden, coördineren van sector- of afdelingsactiviteiten, studie- 
en beroepskeuzeadviezen geven, begeleiden van huiswerkgroepen, leidinggeven aan 
team/afdeling. 

 

19. Diversen 
Zoals verzorgen van planten/bloemen/tuinen, ontwerpen/inrichten van groenvoorzieningen, dieren 
verzorging, behandeling zieke dieren, ontwerpen/maken van muziekinstrumenten, ontwerpen van 
sieraden, dansen, zingen in een band, acteren, regisseren, schilderen, tentoonstellingen bedenken 
en inrichten, modelijn ontwerpen, styling van modereportages, grafische vormgeving, interieurs 

ontwerpen en inrichten, creatieve therapie verzorgen, yoga- of meditatieles geven. 
 

20. Zorg (zie nr. 6) 
Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan naar eigen inzichten worden uitgebreid. 
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6.3 Trainingen 
Al onze trainingen worden gegeven door ervaren trainers van Re-Integratie Onderwijs & Zorg en 
door een ingehuurde specialist. Als je voor één van de volgende trainingen interesse hebt, neem 

dan contact op met ons bureau via info@reintegratieonderwijs.nl. 

 

Effectief netwerken; Netwerken Werkt! 
Tijdens deze training wordt je kennis bijgebracht hoe je op een effectieve manier via telefonisch 

contact en het uitspreken van voorbereid telefoonscript voor een gesprek kunt worden uitgenodigd 
bij bedrijven waar jij best zou willen werken.  
 
De inhoud van het programma: 

- Waarom netwerken; 
- Wat is netwerken; 

- Hoe werkt netwerken; 
- De levensloop van een vacature; 
- Oefenen met voorbereiding; 
- Oefenen met je presentatie; 
- Oefenen in netwerken; 

- Oefenen met je (elevator)pitch; 
- Ervaringen en tips; 

- Actieplan maken. 

 

Toepassen Social Media! 
Deze training maakt je bekend met de nieuwe toepassingsgebieden van LinkedIn en als je wilt ook  
Facebook, Twitter en Messenger. De laatste jaren zijn de communicatiemethoden explosief 
gegroeid. In 70% van de gevallen worden vacatures nu ‘via via’ vervuld. Twitter en LinkedIn spelen 
daar een steeds grotere rol in. Advertenties in dagbladen gaan steeds meer verdwijnen omdat zij 
onder andere moeten worden aangeschaft en nogal wat kosten, terwijl LinkedIn en Twitter gratis 
zijn. Maar de wijze van en de snelheid van reageren zijn ook handiger en simpeler. 
 

De inhoud van het programma:   
- Wat is Social media; 
- Wat is LinkedIn; 
- Wat is Twitter; 
- Hoe kun je deze tools inzetten; 

- Hoe stel je een eigen Twitter en LinkedIn account op; 
- Hoe bouw je je eigen netwerk op; 

- Hoe profileer je jezelf; 
- Hoe vind je een baan met Twitter of LinkedIn; 
- Wat zijn de do’s en de don’ts van online netwerken;  
- Oefenen met de toepassing. 

 

Solliciteren & Presenteren! 
Heb je moeite om je voor te bereiden op sollicitatiegesprekken en/of je te presenteren?  
Dan is deze training een uitkomst!  
 
De inhoud van het programma: 

- Hoe vind je een baan; 
- Hoe voorkom je dat je vaak afgewezen wordt; 
- Je weet wat je wilt, maar weet niet hoe je dit helder moet verwoorden; 
- Hoe jij je goed voorbereidt op een sollicitatiegesprek; 
- Bekend zijn met je ‘selling-points’; 

- Hoe wil je overkomen op een nieuwe werkgever; 

- Hoe kun je je goed voorbereiden op een sollicitatiegesprek; 
- Hoe kleed jij je; 
- Hoe vergroot jij je kansen om aangenomen te worden; 
- Oefenen in het voeren van een sollicitatiegesprek. 

 

Als je voor een dergelijke training interesse hebt neem dan contact op via info@re-

integratieonderwijs.nl. 

mailto:info@reintegratieonderwijs.nl
mailto:info@re-integratieonderwijs.nl
mailto:info@re-integratieonderwijs.nl
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6.4 Voorbeelden voor het maken van een telefonische afspraak 
 

Voorbeeld 1 – met manager/afdelingshoofd of P&O’er 

- Goedemorgen/middag mijnheer/mevrouw, u spreekt met …  
Ik ben blij dat ik u tref. Zou ik een halve minuut van uw tijd mogen? 
 

Antwoord: JA = doorgaan, zoals hieronder. 
  NEE = mag ik vragen waarom niet? 
 
- Wij kennen elkaar niet, daarom zal ik mijn telefoontje even kort toelichten. 
 
- Voorbeeld: Ik ben mij momenteel aan het heroriënteren op nieuwe beroepsrichting. Ik heb een 

commerciële achtergrond en zou graag een overstap willen maken naar de gezondheidszorg. Via 

internet heb ik een selectie gemaakt van verschillende zorgorganisaties en daaruit sprak uw 
organisatie mij het meest aan. Ik ben op zoek naar iemand die mij kan en wil helpen met het 
beantwoorden van een aantal specifieke vragen die voor mij heel belangrijk zijn voor de door mij 
te maken loopbaankeuze. Hebt u binnenkort een half uurtje voor mij? 
 

Antwoord: JA = Heel fijn. Kan ik dan met u een afspraak maken voor een  

gesprek van hooguit 30 minuten? 
NEE = Weet u dan iemand bij wie ik wel terecht kan met mijn  

verzoek? 

 

Voorbeeld 2 – reageren zonder vacature 

- Goedemorgen/middag mijnheer/mevrouw, u spreekt met …  
Mag ik een halve minuut van uw tijd? 
 

Antwoord: JA = doorgaan, zoals hieronder. 
  NEE = mag ik vragen waarom niet? 
 
- Wij kennen elkaar niet, daarom zal ik mijn telefoontje even toelichten. 
 
- Ik ben ingenieur civiele techniek. Circa ... maanden geleden ben ik mij gaan bezinnen over mijn 

toekomstige werkveld. Ik liep wat vast in mijn eigen werkkring – ik vond er te weinig uitdaging. 

Via een loopbaanadviesbureau heb ik nu helder wat ik wil en kan. Ik ben mij nu aan het 
heroriënteren op de arbeidsmarkt. 
Ik heb uw bedrijf geselecteerd voor een nadere verdieping en kwam uw naam tegen. 

 
 
 

- Mijn vraag is: 
Zou u binnenkort een half uurtje van uw tijd willen inruimen voor mij? Ik wil u dan een aantal 
specifieke vragen stellen over: (dit kort houden- voorbeelden: uw organisatie, uw mening over 
het vakgebied, de praktijk van de uitvoering, de trends, mogelijke ontwikkelingen, de bedrijfs-
/afdelingscultuur, de kernactiviteiten, de mogelijkheden, etc. 
 
Antwoord: JA = maak een afspraak. 

  NEE = mag ik vragen waarom niet? 
 

6.5 Structuur netwerkgesprek en voorbeeldvragen 
 

Structuur gesprek 

- Vragen (interview) omtrent de werkwijze, aanpak, rollen en rolverdeling etc.; 
- Vragen om andere namen en telefoonnummers voor andere gesprekken; 
- Vragen of er wel eens vacatures ontstaan en/of hij/zij iemand kent waar je ook een 

interview kan afnemen. 

 

Voorbeeldvragen algemeen 

- Wat vindt u nu belangrijk aan de persoon die de taken uitvoert? Dus ten aanzien van de 

kennis, vaardigheden en karakteristieken (competenties)? 
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- Kunt u mij iets zeggen over de cultuur van de organisatie en uw afdeling? 

- Verwacht u in de komende maanden vacatures voor …? 

- Heeft u voor mij misschien een naam en telefoonnummer van iemand die u kent, waar ik 
wellicht ook een interview kan afnemen? 

- Hoe ziet uw werkdag eruit? 
- Welk onderwerp vraagt nu uw meeste aandacht? 
- Welk veranderingsproces is er nu gaande? 
- Hoe gaat u om met de recente ontwikkelingen in de markt? 

- Hoe denkt u dat uw functie er over vijf jaar uitziet? 
- Hoe bent u in dit vak terechtgekomen? 
- Wat vindt u het leukste aan dit werk? 
- Waarom werkt u graag bij dit bedrijf? 
- Welk bedrijf doet het nog meer goed naar uw mening en waarom? 
- Welke opleiding staat op dit moment het best aangeschreven? 

- Wat zou u mij adviseren als ik dit vak in wil? 
- Hoe kom ik bij u over? 
- Ik zou graag uw advies willen over mijn volgende stap; wat zou u mij adviseren? 

 

Voorbeeldvragen werkterrein voorlichting 

- Welke voorlichtingsprojecten lopen er? 
- Hoe wordt dat georganiseerd/hoe werkt dat? 
- Wie maakt het voorlichtingsmateriaal? 
- Wat vindt u belangrijk aan de persoon die de taken uitvoert? Dus ten aanzien van de 

kennis, vaardigheden en karakteristieken (competenties)? 

 

Voorbeeldvragen werkterrein civiele techniek 

- Heeft u een organogram? Kunt u deze enigszins toelichten? 
- Hoeveel mensen zijn er bij uw organisatie werkzaam en hoeveel daarvan zijn er bezig met 

buitenwerk? (Ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, beheer, e.d.) 
- Welke functies heeft u in de civiele techniek of ten aanzien van projecten? (Projectleiders, 

projectmedewerkers, ingenieurs civiele techniek, e.d.) 
- Komen deze functies wel eens vacant? 
- Heeft u voor mij straks enkele functiebeschrijvingen? 
- Met welke ruimtelijke projecten is men nu bezig en welke staan er op stapel? 

- Als u dit niet zelf uitvoert, welk bedrijf schakelt u dan in? 
- Hoe zit het met uw waterplan/waterhuishouding, rioleringsstelsel, e.d.? 
- Welke medewerkers zijn daarmee bezig? 

- Kunt u mij iets zeggen over de cultuur van de organisatie en de afdeling die zich bezig 
houdt met civiele techniek? 

- Verwacht u in de komende periode (bijvoorbeeld als gevolg van vergrijzing) uitstroom van 
civieltechnisch of projectmatig personeel? 

- Verwacht u in de komende maanden vacatures voor civiel ingenieurs? 

 
Het is belangrijk om na een vragengesprek waardering uit te spreken en de gesprekspartner te 
bedanken. Verder kan het voor de gesprekspartner altijd leuk zijn om op de hoogte gehouden te 
worden van bepaalde vorderingen (bijvoorbeeld bij het zoeken/vinden van een nieuwe baan). 

 

6.6 LinkedIn 
 

LinkedIn in het kort 
 

Wat is LinkedIn? 
LinkedIn is een zakelijk online sociaal netwerk. LinkedIn is het grootste Nederlandse (puur) 
zakelijke netwerk. LinkedIn telt ca. 4,4 miljoen Nederlandse gebruikers (2017). En dit getal zal in 
2018 zeker niet dalen. Het mooiste is dat LinkedIn gratis is. Met alleen de gratis functies kun je als 
werkzoekende prima uit de voeten. 

 

Waarom zou je jezelf op LinkedIn promoten? 
Voordat je wordt uitgenodigd kijkt men meestal eerst of er meer van jou bekend is op internet. De 

meest makkelijke manier om dat te doen is door je naam in te vullen op de site www.wieowie.nl. 

http://www.wieowie.nl/
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Deze site geeft alle informatie die over jou of je naamgenoten bekend is. Niet al die informatie kun 

je aanpassen of verwijderen. Het is dan ook van belang dat je een goede online indruk opbouwt. 

Heb jij je gegevens al gecheckt op internet? 

 

 
Als je ontdekt dat jouw profilering op een bepaald sociaal netwerk, zoals bijvoorbeeld 
Facebook, niet echt handig is voor je professionele uitstraling, dan kun je jezelf op dat 
netwerk automatisch laten verwijderen op www.suicidemachine.org.  
 

 

 

 
Bij de zoekresultaten van Wieowie staat LinkedIn. Daar zal dus snel naar gekeken worden. Daar is 
nog een reden voor: recruiters beschouwen de informatie op LinkedIn als redelijk betrouwbaar 
omdat je het zelf invult. Omdat je hele netwerk meekijkt zul je er ook niet zo snel onware dingen 
op zetten. Ook voor jou is LinkedIn een interessante  plek om jezelf te etaleren omdat je helemaal 
zelf bepaalt hoe jij je presenteert. 

 

Voor wie is LinkedIn? 
LinkedIn is voor iedere werkzoekende die zichtbaar wil zijn op internet. 

 
Waarom zou je jezelf op internet in de etalage zetten? 

- Om jezelf te profileren; 

- Om jezelf een professionele uitstraling te geven; 
- Om bij te blijven in je vakgebied; 
- Om makkelijker contact te leggen met potentiële collega’s en werkgevers; 
- Om gerichte vacatures te vinden; 
- Om gevonden en benaderd te worden door Recruiters. 

 

De gemiddelde LinkedIn gebruiker 
- heeft 15 jaar werkervaring en is vaak ook beslisser in bedrijf of organisatie;  
- is tussen de 20 en 64 jaar oud (ca. 80% van de leden);  
- hebben gemiddeld 60 connecties met andere leden; 
- besteedt aan LinkedIn 20 minuten per week; 

- 16% lager onderwijs, 37% middelbaar onderwijs, 45% hoger onderwijs en 2% onbekend. 

 

De Recruiter volgt de werkzoekende 
Mensen die kandidaten zoeken voor een vacature gaan natuurlijk naar die plek waar ze de meeste 
kans maken om geschikte mensen te vinden. Waarom zouden zij nog dure advertenties plaatsen 

als ze gratis op internet kunnen vissen in een vijver met 4,4 miljoen potentiële kandidaten? Iedere 
zichzelf respecterende recruiter gebruikt LinkedIn. Zoek je een baan? Zorg dan dat je gevonden 
wordt! 
Het is dus belangrijk om je profiel goed op orde te hebben. Uit onderzoek blijkt dat een 100% 
gevuld profiel 40x meer wordt bekeken dan een 90% gevuld profiel. 

 

Een goed profiel opbouwen 
 

1. Your name, Proffesional Headline, Location and Industry. 

 

Name 
Om goed gevonden te worden kun je het beste je eigen naam gebruiken, dus geen bijnamen. 

 

Professional Headline 
Je omschrijft hier je huidige functie. De headline is erg belangrijk, het is het eerste wat andere 
mensen zien wanneer ze op je profiel kijken. 

 

Location 
De postcode die je in moet vullen wordt niet op het profiel geplaatst. 

 

Primary industry of Expertise 

Dit vul je in zodat collega’s in andere organisaties, in dezelfde sector, je kunnen vinden.  

http://www.suicidemachine.org/
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2. Profile Photo 
Hier kan het beste een professionele foto geplaatst worden, dit omdat LinkedIn een professionele 

site is. Het is niet verplicht om een foto te plaatsen, maar zo onthouden anderen jouw profiel beter 
en het wekt vertrouwen. 

 

3. Your Status 
Hier vertel je wat je aan het doen bent, het is te vergelijken met Twitter. Jouw contacten krijgen 
een update van je status in hun tijdlijn te zien. 
 

4. Public Profile 
Het profiel kan geprofessionaliseerd worden door jouw naam in de URL te zetten. Er kan ook 

gekozen worden dat het profiel zichtbaar is voor iedereen, dus ook voor mensen die niet ingelogd 
zijn. Op deze manieren kan een profiel gemakkelijker gevonden worden.  

 

5. Summary Professional Experience and Goals 
Dit is een vrij tekstveld. Wanneer hier meer dan twee regels tekst vermeld worden, is het 

belangrijk dat het er visueel prettig uitziet en gemakkelijk leesbaar is. Teveel tekst is niet 
gebruikelijk, omdat anderen er dan vaak niet eens aan beginnen. De focus ligt hier op behaalde 

resultaten, niet op het werk wat gedaan is. 

 

Specialties in Your Industries of Expertise 
Dit is de plek om vaardigheden en kennis, die op is gedaan in alle jobs, te delen. Hier kan gedeeld 
worden waar de expertise ligt. 

 

6. Experience 
Hier komen alle organisaties te staan waarvoor gewerkt is. Hier kan de functietitel ingevuld worden 

en de juiste tijdsperiode. 

 

7. Education 
Hier kunnen scholen ingevuld worden en gevolgde opleidingen. Dit is om oud-klas/studiegenoten 
terug te vinden en om potentiële werkgevers te laten zien wat je in huis hebt. 

 

8. Additional information 

 

Websites 
Hier kunnen websites ingevuld worden die voor jou van toepassing zijn. Er kan bij de optie ‘other’ 
een eigen omschrijving van de website geschreven worden. 

 

Interests 
Hier kunnen enkele persoonlijke interesses genoemd worden. Hierdoor worden er 
gemeenschappelijke interesses ontdekt tussen personen, wat het linken menselijker en leuker 
maakt. 

 

Groups and Associations 
Hier kunnen alle clubs en verenigingen genoemd worden waar je lid van bent. Dit kunnen groepen, 
clubs en verenigingen binnen en buiten LinkedIn zijn. 

 

Honors and awards 
Wanneer er erkenningen en prijzen zijn ontvangen die relevant zijn voor het LinkedIn profiel 

kunnen deze hier genoemd worden. 

 

9. Contact settings 
Dit is een link naar dit item op de Account & Settings pagina. 

 

10. Applications 
Hier kunnen enkele applicaties aan een profiel toegevoegd worden. Hier kan bijvoorbeeld een blog 
geplaatst worden, of een presentatie. 

  



 

28 

Een 100% gevuld profiel levert veel op 
Met een 100% gevuld profiel kom je bovenaan de zoekresultaten te staan. Het kost je wel een vrije 

dag om je profiel helemaal te vullen. Het is jouw openbare cv. Daarom is het ook belangrijk om het 
netjes te doen. Zorg dat je goed uit de verf komt. Veel profielen worden in het Engels gevuld. 
Waarom zou je dat doen als het niet je moerstaal is en je met je collega’s en werkgever in het 
Nederlands spreekt? 
 

Om je profiel helemaal compleet te maken heb je ook 3 aanbevelingen (recommendations) nodig. 
Daar kun je op gaan zitten wachten maar dat werkt meestal niet. Je kunt het ook vragen aan 
mensen die met je gewerkt hebben. Misschien heb je al referenties bij je cv. Deze mensen kun je 
als eerste vragen om een referentie te schrijven. Dat doe je bij voorkeur als je iemand spreekt of 
belt. Dan kun je ook makkelijk aangeven wat je erin wilt hebben. Als mensen het lastig vinden om 
iets over je te schrijven of weinig tijd hebben, dan kun je opperen om zelf al een voorzetje te 
maken. Een aanbeveling moet iets zeggen over je vakmanschap en eventueel hoe je in je vak 

staat. 
 
Als iemand voor jou een aanbeveling plaatst, dan krijg jij van LinkedIn de vraag of je ook een 
aanbeveling voor de schrijver wilt plaatsen. Doe dat niet direct. Mensen die je profiel bekijken 
kunnen dat met 1 klik zien. Het lijkt dan zo op vriendjespolitiek en dat wordt niet zo gewaardeerd 

door LinkedIn-leden en recruiters. Dat werkt net zoals in het normale leven waar vriendjespolitiek 

door buitenstaanders niet gewaardeerd wordt. 
 
De Summary is de belangrijkste plek, die recruiters meteen lezen. Je kunt hem ook eerst in Word 
maken zodat je bijvoorbeeld ook bullets kunt gebruiken. 
 
Meteen daaronder vind je je Status update. Twee zinnen waarin je kort kunt omschrijven waar je 
mee bezig bent. Iedereen die gelinkt is met jou ontvangt jouw status update in hun tijdlijn als je 

die gewijzigd hebt (en deze optie niet hebt uitgeschakeld). Een mooie manier om jezelf in de 
spotlight te zetten. Je kunt er bijvoorbeeld ook noteren: “Zoekt een functie binnen HR of 
marketing” of “Beschikbaar voor …..”. 
 

Wie nodig je uit/accepteer je in je netwerk? 
Ga je voor een groot netwerk met veel connecties of voor een kwalitatief netwerk met allemaal 
mensen die je persoonlijk kunt aanbevelen, bijvoorbeeld omdat je met ze gewerkt hebt? Dat is een 
keus die je zelf kunt maken. Beide heeft zo zijn voordeel: 
 

Kies je voor een groot netwerk? Bij 200 connecties en een gemiddelde van 60 connecties bij 
andere leden , kun je direct contact leggen met 200 x 60 = 12.000 mensen! 

 
Kies je voor een kwaliteitsnetwerk? Dan blijft je netwerk waarschijnlijk kleiner. Als je een vraag 
krijgt om een introductie bij een ander, dan kun je dat waarschijnlijk in de meeste gevallen ook 
regelen. Dat is heel prettig. 

 

Anderen uitnodigen in je netwerk 
Als je je profiel aan het vullen bent nodigt LinkedIn je uit om meteen al je relaties uit te nodigen. 
Wacht daar liever nog even mee tot je profiel zoveel mogelijk gevuld is. 
Je kunt anderen in je netwerk uitnodigen via ”Add Connections” of als je op iemands profiel bent 
via “Add ….. to your network”. Beide vind je rechts boven op de LinkedInpagina. In LinkedIn staat 
een standaard Engelstalige tekst. Ik raad je af om die tekst te gebruiken. Als je er een persoonlijke 

tekst van maakt in het Nederlands en schrijft waarom je wil linken, dan wordt de kans op een 
acceptatie vele malen groter. Het kost een beetje extra werk maar levert veel op. 

 

Hoe mensen vinden? 
Als je wilt Linken, dan is het fijn als je de gewenste personen ook kunt vinden. Via “Add 

connections”, helemaal rechtsboven kun je dat het makkelijkst doen. Je kunt dan gebruik maken 
van  “Searching your email contacts (hotmail.com, gmail.com, yahoo.com, aol.com)”. Het werkt 
ook met Outlook en Apple mail. Je geeft je mailadres en je wachtwoord en dan worden je 
contacten heel makkelijk aangeschreven. Zorg wel voor je eigen Nederlandse tekst. Je kunt ook 
rechts één of meerdere losse e-mailadressen invullen. Naast het standaard tabblad kun je ook de 
tabbladen “Classmates” en “Colleagues” gebruiken. Dan worden alle profielen binnen LinkedIn 
gecheckt op de vermelding van de opleidingen en werkgevers die in jouw profiel staan. Een 

handige manier om snel (oude) bekende te vinden. 
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Groepen 
Groepen zijn ook een heel interessante plek om werk te vinden en om bij te blijven op je 
werkgebied. Dit is ook een plek waar recruiters zijn en waar zij kandidaten zoeken. Onder het 
tabblad “Jobs” zetten recruiters ook regelmatig banen die voor die groep interessant zijn. Wees je 
dus wel bewust hoe je je presenteert in die groep.  

 
Hoe vind je relevante groepen? Linksboven in LinkedIn vind je een wit invulvlak met erachter een 
blauw blokje met een vergrootglas erin. Als je in dat invulvlak klikt, dan stelt LinkedIn automatisch 
voor te zoeken naar (o.a.) vacatures. Voeg een zoekterm toe, bijv.; “management”. Dan heb je 
25.000(!) groepen te pakken. Als je er “Management Nederland” van maakt dan heb je er een stuk 
of honderd. Bij sommige groepen kun je meteen lid van worden. Bij anderen moet je toestemming 
vragen, of zijn zelfs gesloten. Door in een groep actief te zijn kun je je heel goed profileren. 

 
Bij ieder berichtje dat je plaatst, staat je foto. Dat kan een mooie PR zijn. Zorg dus dat je een 
goede foto in je profiel hebt staan. Geen privésituatie of vakantiefoto. Uit onderzoek blijkt dat een 
foto 30% meer bezoek op jouw profiel oplevert. 
 
Standaard zijn al je groepen zichtbaar. Het kan ook zijn dat je in groepen zit waarvan het niet 
handig is dat anderen dat ook zien, zoals groepen vanuit privé belangstelling. In je 

groepenoverzicht kun je bepaalde groepen onzichtbaar maken: Klik bovenaan op “Profile”, dan 
“Edit profile”, dan scroll je naar beneden naar Groups. Bij de betreffende Group klik je dan op 
“Change visibility”. 

 
Netwerken via LinkedIn 
Netwerken werkt. Maar hoe kom je nou in contact met de juiste mensen? Juist via LinkedIn! Klik 
op “Advanced”, achter “People” rechtsboven. Nu kun je naar hartenlust zoeken naar mensen die in 
de gewenste hoek (keywords) of bedrijf werken en/of een bepaalde functie(titel) hebben. Bij 

Location kun je eventueel aangeven op welke afstand van jouw postcode je wilt zoeken.  
 
In de zoekresultaten staan je eigen connecties bovenaan. Daarna 2e graad en verder weg. 2e 
graads mensen kun je direct benaderen. 3e graads connecties kun je via verwijzing van je 1e of 2e 
graads connecties bereiken. Zo kun je binnenkomen bij bedrijven waar je interesse in hebt of in 
contact komen met mensen die een beroep uitoefenen waar je interesse in hebt.   

 

 
Kijk voordat je contact met iemand opneemt of hij of zij dat ook op prijs stelt.  
Dat kun je onderaan bij iemands profiel zien onder contact settings. Interested in 

 

 

Career opportunities    Dit vink je aan als je banen of aanbiedingen aangeboden 
wilt krijgen 
 

Job inquiries Deze persoon mag je benaderen met vragen over zijn of haar 
werk/bedrijf 
 

Expertise requests Deze persoon stelt zich graag op als deskundige 

Consulting offers  
 

New ventures Als je samenwerking zoekt 
 

Business deals Spreekt voor zich 
 

Reference requests Deze persoon wil eventueel wel referenties geven aan bekenden 
 

Requests to reconnect Staat open voor uitbreiding van zijn netwerk 
 

Getting back in touch Vindt het leuk om oude bekenden te spreken 
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Deze informatie is voor recruiters ook erg van belang. Zonder deze “toestemming” 

mogen zij met de nieuwe AVG-wet geen contact met je opnemen! Zorg dat je die kans 

niet voorbij laat gaan.  

 
Onder “Interested in” vind je “What advice would you give to users considering contacting you?” 
Daar kun je invullen waar je voor open staat, wat je zoekt en hoe men het beste contact met je op 
kan nemen. Met goede woorden/zoektermen help je recruiters een handje. 

 

Solliciteren via LinkedIn 
Waarschijnlijk heb je al ontdekt dat binnen LinkedIn gevonden worden een hele grote kans biedt. 
Natuurlijk kun je ook zelf actief gaan zoeken. 
Je hebt je eigen compleet gevulde profiel en weet hoe LinkedIn werkt. Linksboven kun je dus het 
zoekveld vinden. Als je dan op het vergrootglas daarachter klikt kun je uitgebreid zoeken naar 
bedrijven, groepen en ga zo maar door. En dat filteren op bijvoorbeeld locatie.  

 

 
Zet op je cv ook een linkje naar je LinkedIn Public profile. Zeker handig bij online 
solliciteren en per mail. Met 1 klik kan men dan zien, wat jij graag wilt dat ze zien. 

 

 

 

Hoeveel tijd besteden aan onderhouden van LinkedIn contacten?   

 
Dat hoeft niet veel tijd te kosten. Door iedere dag een paar minuten op je homepagina (tijdlijn) te 
kijken krijg je al heel veel informatie over waar je relaties mee bezig zijn. Dit kan je veel aanleiding 
geven om in contact te treden met je connecties. Met vijftien minuten per dag kun je al héél actief 
zijn. 

 

6.7 Netwerken in 10 punten 
 
1. Niets is menselijker dan netwerken, iedereen doet het 

Realiseer je steeds dat netwerken niets bijzonders is. Het is: je openstellen voor anderen, de 
communicatie aangaan en dienstbaar zijn. 
 

2. Netwerken is het opbouwen en onderhouden van persoonlijke relaties 
Communiceer geregeld met je netwerkcontacten. Houd je netwerk levend. 

 

3. Netwerken is ‘geven zonder je te herinneren’ en ‘ontvangen zonder te vergeten’ 
Richt je op vaak voorkomende contactmomenten, en geef daarin oprechte aandacht. 

 

4. De wereld is kleiner dan je denkt 
Leg je netwerk vast in een goed informatiesysteem. Al is het maar een goed bijgehouden 
adressenboekje. En houd dit steeds bij door nieuwe contacten te noteren, zodra je die gelegd 
hebt. 
 

5. 20% van je relaties bepaalt 80% van je succes; 80% van je relaties bepaalt 20% 

van je succes 
Ga geregeld na hoe (on)belangrijk je relaties zijn (denk daarbij ook aan de  
toekomst!) en stem je acties daarop af. 

 

6. Vergeet vooral niet om iets over jezelf te vertellen 
Bedien je netwerk geregeld, maar vergeet daarbij vooral niet dat het je ook de gelegenheid 
biedt iets over jezelf, de diensten of producten die je aanbiedt te presenteren. 

 

7. De waarde van netwerken bestaat vooral uit de informatie die het oplevert 
Richt je niet op wat je op korte termijn aan je relaties kunt verdienen, maar op wat je via hen 
te weten kunt komen. 
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8. Elke relatie heeft persoonlijke aspecten, puur formele relaties bestaan niet 
Geef bij elk contact aandacht aan de persoonlijke aspecten ervan en open daardoor de 

mogelijkheid tot nieuwe contactvormen. 
 

9. Jij bent onderdeel van de netwerken van een ander 
Communiceer bewust met je collega’s, vrienden en kennissen over jezelf en de organisatie 

waarvoor je werkt. 

 

10. Juist de belangrijkste en meest nabije contacten vergeet je het gemakkelijkst 
Geef de meeste aandacht en tijd aan de meest nabije en waardevolle contacten. 

 

6.8 Curriculum Vitae 
 

Het chronologische of anti chronologische cv 
Bij een chronologisch cv werkt men van verleden naar heden, bij het anti chronologisch cv komen 
de meest recente werkervaring en opleiding bovenaan. Het chronologisch cv wordt niet veel meer 

gebruikt, hier kan voor gekozen worden wanneer er weinig opleiding is of wanneer de werkervaring 

uit het verleden belangrijker is dan een recentere werkervaring. 
 
Aangezien het vooral gebruikelijk is om een cv op de anti chronologische manier te maken, wordt 
dat hieronder uitgelegd. 
 

De indeling:  
- Persoonlijke gegevens 
- Focus/profielschets 
- Werkervaring 
- Opleidingen en cursussen 
- Aanvullende informatie 

 
Aspecten als een opzegtermijn, namen en telefoonnummers van referenten kunnen beter niet 
vermeld worden in het cv. Deze zaken komen pas aan de orde op het moment dat men serieus 
overweegt een sollicitant in dienst te nemen. 

 

Persoonlijke gegevens 
- Naam 
- Adres, Postcode en Woonplaats 
- Telefoonnummer/mobiel nummer 
- E-mailadres 
- Geboortedatum 

- Desgewenst je Burgerlijke staat 
- Desgewenst je Nationaliteit 
- Je LinkedIn adres 

Er kan zelf bepaald worden of het opnemen van informatie omtrent de geboorteplaats, 
nationaliteit, burgerlijke staat, aantal kinderen ed. iets toevoegen in positieve zin of juist tegen 
kunnen werken. 

 

Focus/profielschets 
In een cv kan een profielschets opgenomen worden. De selecteur wil hoogstwaarschijnlijk weten 
wie de sollicitant is en wat zijn of haar kwaliteiten zijn. In de profielschets wordt beschreven wat 
specifieke kwaliteiten en professionele doelen zijn. Dit wordt in ongeveer 10 regels beschreven. 
Belangrijk hierbij is dat de in de profielschets genoemde kwaliteiten getoetst moeten kunnen 

worden aan de rest van het cv. Zo is het bijvoorbeeld niet verstandig om als kwaliteit ‘teamplayer’ 
te benoemen en vervolgens alleen individuele hobby’s in het cv te zetten. 

 

Voorbeelden profielschets: 

Voorbeeld 1 

Personeelsman met brede ervaring in zowel operationeel personeelswerk, sociale 

beleidsimplementatie als in management development. 

Ruime ervaring met: 

- Het opstellen en uitvoeren van HRM beleid; 
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- Organisatieontwikkeling en begeleidingen van veranderingsprocessen; 

- Loopbaanmanagement. 

Is doortastend maar ook zeker integer en beschikt over een goed ontwikkeld 

invoelingsvermogen. Heeft een zelfstandige en proactieve instelling. 

 

Voorbeeld 2 

Door een gedegen managementopleiding en mijn veelzijdige werkervaring in zowel 

profit als non-profit organisaties, heb ik mij ontwikkeld tot een manager met de 

volgende kenmerken: coachend manager, doelgerichte probleemoplosser, 

innovatieve generalist, ondernemend. 

 

Voorbeeld 3 

Tijdens mijn loopbaan in de IT heb ik verschillende rollen vervuld. Ik heb gewerkt als 

ontwikkelaar, consultant en als docent.  

 

Kenmerkend voor mij is mijn doorzettingsvermogen, leergierigheid en 

ontwikkelingsgerichtheid. Ik ben altijd op zoek naar verbeteringen. Kennis in mijn 

vakgebied probeer ik steeds te verrijken om vervolgens te kunnen overdragen op 

anderen. Mensen weet ik vaak ook mee te krijgen in mijn ideeën. Mijn kracht ligt in 

het vertalen van probleemstellingen in praktisch haalbare oplossingen en in het 

bedenken van alternatieven. 

 

Werkervaring 

Indien gevolgde opleidingen lager zijn dan het huidige niveau van werken, of indien de 

gevolgde opleidingen niet relevant zijn voor de functie waarvoor gesolliciteerd wordt, dan 

is het raadzaam om de als eerst opgedane werkervaring te vermelden op het cv.  

Bij ‘werkervaring’ is het raadzaam onderstaande informatie op te nemen:  

- Jaartallen, functie, werkgever; 

- Eventueel korte omschrijving van de functie/organisatie; 

- Taken en verantwoordelijkheden; 

- Behaalde resultaten. 

 

Aanvullende opmerkingen: 

- Noem bij de periodes van de dienstverbanden alleen de jaartallen en niet de 

maanden; 

- Indien nodig kan er een concrete omschrijving van de functie en/of werkgever 

gegeven worden. Hierna kunnen puntsgewijs de belangrijkste taken en 

verantwoordelijkheden benoemd worden. Het is goed om deze informatie te 

kwantificeren, dat wil zeggen dat er concrete en meetbare resultaten worden 

benoemd. Bijvoorbeeld: leidinggeven aan 25 fte’s, omzet behaald van 5.000.00; 

- Van gedateerde en minder relevante functies kan een minimum aan gegevens 

vermeld worden. 

 

Opleidingen en cursussen  

Hier kunnen alle opleidingen vermeld worden die vanaf de basisschool doorlopen zijn. 

Daaronder kunnen cursussen vermeld worden die in de loop der jaren gevolgd zijn. 

Wanneer dit er erg veel zijn, is het aan te raden om alleen die cursussen te vermelden 

die voor de vacante functie relevant zijn. 

 

Per opleiding of cursus kunnen de volgende gegevens verstrekt worden: 

- Startjaar en eindjaar; 

- Naam en eventueel niveau (Mbo, Hbo, etc.) van de opleiding/cursus; 

- De naam van het opleidingsinstituut; 

- Of er een diploma of certificaat is behaald. 

 

Aanvullende opmerkingen: 
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- Wanneer een cv op een anti chronologische volgorde gemaakt is, moet dit ook 

aangehouden worden bij de opleidingen en cursussen; 

- Wanneer er veel korte cursussen op hetzelfde vakgebied zijn gevolgd, kan er het 

beste een clusterindeling worden gemaakt. Zo blijft het overzichtelijk; 

- Het noemen van het vakkenpakket bij de middelbare school is bijna nooit 

relevant.  

 

Aanvullende informatie 

Onder het kopje ‘aanvullende informatie’ kunnen verschillende items opgenomen 

worden”, zoals: 

- Talenkennis; 

- Software kennis; 

- Bestuurlijke activiteiten; 

- Nevenactiviteiten; 

- Vrijetijdsbesteding/bijzondere belangstelling; 

- Rijbewijs; 

 

Aanvullende opmerkingen: 

- Over het algemeen geldt: wanneer men zich verplaatst in de lezer, zullen alleen 

die zaken die interessant zijn voor de lezer terugkomen in een cv.  

Er moet beoordeeld worden of informatie relevant is, van toegevoegde waarde is 

en of de informatie een positief beeld schetst. Bijvoorbeeld wanneer er 

gesolliciteerd wordt naar een functie waarbij verwacht wordt dat de toekomstige 

werknemer proactief is, is het geen goed idee om ‘lezen’ als enige hobby te 

vermelden. Dit kan net de verkeerde indruk wekken. Wanneer er in de functie 

gevraagd wordt naar een coachende rol, is het bijvoorbeeld goed om te 

vermelden dat er ervaring op is gedaan als coach van een sportclub; 

- Bij ‘talenkennis’ worden de talen genoemd die men goed beheerst. Er kan 

onderscheid gemaakt worden tussen spreek- en schrijfvaardigheid. 
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Voorbeeld anti chronologisch CV 

Personalia  

Naam Kees van Gooyen 

Adres Jan van Galenstraat 46   

 9009 BN Zandvoort 

Telefoon 070 – 387 67 95  /  06 33388888 

E-mail kvangooyen@live.nl 

Nationaliteit Nederlandse 

Geboortedatum 25-01-1970 

LinkedIn KeesvanGooyen 

  

Profielschets  

Pragmatisch, resultaatgericht, stimuleert en motiveert graag anderen, is creatief in het 

oplossen van problemen. Kan goed doordacht knopen doorhakken en presteren onder 

tijdsdruk. 

  

Drive  

Gaat voor optimale klanttevredenheid. 

 

Werkervaring  

1999 – heden  Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV 

 Als Teamleider werkzaam op de afdeling Bagage van de Divisie 

Ground Services. 

 Belangrijkste taken: 

 - Leidinggeven aan 9 medewerkers; 

 - Maken van een planning en werkverdeling per team; 

 - Bewaken van de tijdige bagagetransport m.b.t. de toegewezen  

  vluchten; 

 - Traceren, onderscheppen en omlabelen van bagage. 

1992 - 1999 Transavia.com 

 Als Medewerker Fuel Information Services werkzaam op de 

afdeling Brandstofzaken. 

 Belangrijkste taken: 

 - Verzamelen van vluchtgegevens; 

 - Invoeren van vliegplannen; 

 - Berekenen van loadsheets; 

 - Up-to-date houden van het archief. 

  

Opleidingen  

1988 - 1992 HTS Civiele Techniek – Hogeschool Holland te Diemen, diploma 

1982 – 1988 VWO – Alpha te Haarlem, diploma 

  

Cursussen  

1998 Presentatietechniek, Vergouwen Overduin, certificaat 

1998 Projectmatig werken, Twijnstra en Gudde, certificaat 

  

Softwarekennis  

Excel, Power Point, Windows 10, Outlook 

  

Talenkennis  

Frans Mondeling: zeer goed        schriftelijk: goed 

Engels Mondeling: zeer goed        schriftelijk: goed 

  

Nevenactiviteiten  

2001 – heden Bestuursvoorzitter Hockeyclub HGC 

1992 – 1999 Hockeytrainer C- en D-jeugd HGC 

 

mailto:kvangooyen@live.nl
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Tip 1 Maak je CV niet langer dan 2 pagina’s.  men leest echt geen lappen tekst!! Je CV 
moet super overzichtelijk zijn en handig/vlot te screenen. Normaliter neemt men maar 15 
seconden de tijd om een CV door te nemen of iemand geschikt genoeg wordt bevonden 

voor een gesprek. 
 
Tip 2 let er op dat je bij elke sollicitatie je CV aanpast en aanvult op de eisen die men bij 
de vacature stelt. Dus als je bijvoorbeeld teamleider wilt worden en het nog niet bent; 
zet dan dat je bijvoorbeeld wel projecten hebt geleid of hebt waargenomen. Liegen mag 

niet, maar je hoeft nooit Roomser te zijn dan de paus. 

 

Functioneel cv 
In een functioneel cv worden ervaringen, specifieke kenmerken, kennis en competenties 

per domein gegroepeerd. Dit cv is meer beschrijvend dan het (anti)chronologisch cv en 

richt zich op de vaardigheden en ervaringen. 

 

Er kan gekozen worden voor een functioneel cv wanneer er een nieuwe, andere 

loopbaanstap gemaakt gaat worden of wanneer er op projectbasis bij verschillende 

opdrachtgevers verschillende werkzaamheden zijn verricht. Dit kan bijvoorbeeld als IT-er 

of freelancer zijn gebeurd. Dit type cv biedt de mogelijkheid om structuur aan te brengen 

in een loopbaan die wellicht in een (anti)chronologisch cv ‘rommelig’ of zonder richting of 

opbouw zou lijken. 

 

Voordeel 

Het voordeel van een functioneel cv is dat er bepaalde vaardigheden en kwalificaties 

meer benadrukt kunnen worden. Al deze vermeldingen moeten wel in direct verband 

staan met de vereisten van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt.  

 

Nadeel  

Dit cv kent echter ook een nadeel. Omdat alles opgedeeld wordt in verschillende 

onderdelen, bestaat het gevaar op overlappingen in informatie. Hier dient dan ook goed 

op gelet te worden, dat dit niet voorkomt in het cv. 

 

Indeling 

Voor de indeling van een functioneel cv zijn verschillende variaties mogelijk. Er kan 

begonnen worden met ‘personalia’, eventueel gevolgd door ‘een profielschets’. 

Vervolgens kan er een indeling gemaakt worden op basis van de gevraagde 

vaardigheden uit de advertentietekst. Bijvoorbeeld: didactische vaardigheden, financieel 

inzicht, organisatorische vaardigheden etc.  

 

Een andere mogelijkheid is een indeling op basis van de verschillende rollen die zijn 

vervuld. Bijvoorbeeld: manager, accountmanager, functioneel ontwerper, bouwer van 

websites, etc.  
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Voorbeeld functioneel cv 

Persoonsgegevens  

  

Naam Kees van Gooyen 

Adres Jan van Galenstraat 46   

 9009 BN Zandvoort 

Telefoon 070 – 3876795/06 33388888 

E-mail kvangooyen@live.nl 

Nationaliteit Nederlandse 

Geboortedatum 25-01-1970 

LinkedIn KeesvanGooyen 

  

  

  

Persoonlijke kenmerken 

Mijn toegevoegde waarde is een combinatie van de kennisvelden: communicatie, techniek 

en ontwerp. Daarnaast ben ik een teamplayer met goede communicatieve vaardigheden. 

Verder kenmerk ik mijzelf als een positief ingestelde probleemoplosser, die openstaat 

voor ideeën en visies van anderen. Als leidinggevende kan ik een team motiveren en geef 

ik medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid, maar durf ook knopen door te hakken. 

  

Werkervaring  

Ik heb mijn ervaring en kennis in zeer uiteenlopende bedrijven en omgevingen toegepast; 

van overheid tot bedrijfsleven, van eenmansbedrijfjes tot multinationals. 

  

IT ondersteuning Pc’s installeren en repareren, 

programmeren in HTML (3 jaar); 

 Implementeren van nieuw netwerk 

binnen organisatie (1 jaar). 

  

Design Ontwerpen en tekenen van 

reclamefolders (2 jaar); 

 Bouw van verschillende informatieve 

sites, inclusief concept, grafisch 

ontwerp, contentbeheer en onderhoud 

(3 jaar). 

  

Management Leidinggeven aan reclame afdeling van 

4 medewerkers (3 jaar). 

  

Opleidingen  

Voortgezet onderwijs HAVO, diploma 

  

Hoger beroepsonderwijs HBO Communicatie en Multimedia, 

diploma 

  

Management Middle management, ISBW, certificaat 

  

Informatica MCSE, HTML, Javascript, Dreamweaver 

MX, Flash MX, allen met certificaat 

  

Vormgeving Adobe Photoshop 7.0, Acrobat, 

Illustrator, allen met certificaat 

 

  

mailto:kvangooyen@live.nl
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Netwerk CV 
Voor netwerkgesprekken wordt er veel gebruik gemaakt van een netwerk cv. Dit cv geeft 

niet alleen een compleet beeld van het verleden, maar ook van de toekomstvisie of 

ambities. Werkgevers, met name tijdens netwerkgesprekken, zijn geïnteresseerd in wat 

er in het verleden gedaan is. Maar ze zijn ook geïnteresseerd in de visie op werk en 

ideeën over vervolgstappen in de loopbaan. 

 

Een netwerk cv is geen volledig cv, maar eerder een samenvatting van relevante 

gegevens op maximaal één pagina. 

 

De indeling:  

- Kop; 

- Een persoonlijk motto of statement; 

- Doelstelling; 

- Werkervaring; 

- Opleiding; 

- Aanvullende persoonlijke gegevens, o.a. nevenactiviteiten, vrije tijd, etc.; 

- Personalia. 

 

Kop 

In de kop van een netwerk cv kunnen naam, adres en telefoonnummer vermeld worden. 

 

Een persoonlijk motto of statement 

Een belangrijk verschil tussen een netwerk cv en een ‘gewoon’ cv is dat het netwerk cv 

voorafgegaan wordt door een persoonlijk motto en een doelstelling. Een persoonlijk 

motto is een krachtig statement dat degene die het cv schrijft typeert. 

 

Doelstelling 

In de doelstelling word kort en krachtig beschreven wat de gewenste volgende 

loopbaanstap is. Er wordt hierin aangegeven welk werk er gezocht wordt of welke 

toekomst geambieerd wordt. Hierna wordt de doelstelling onderbouwd met bepaalde 

kwaliteiten. Met andere worden: er wordt aangegeven waarom de sollicitant geschikt is 

voor een bepaalde loopbaanrichting. 

 

De doelstelling geeft overigens richting aan het netwerken en helpt om heldere 

adviesvragen te formuleren. 

 

Werkervaring en opleidingen 

Bij ‘werkervaring’ en ‘opleidingen’ wordt relevante werkervaring omschreven. Het 

netwerk cv hoeft niet volledig te zijn, het moet juist die informatie bevatten die de 

doelstelling ondersteunen. Er moet dan ook een duidelijke link naar de doelstelling 

worden gegeven bij de omschrijving van de verschillende werkzaamheden. Hetzelfde 

geldt voor opleidingen; de opleidingen die de doelstelling ondersteunen moeten 

voornamelijk beschreven zijn. 

 

Aanvullende persoonlijke gegevens 

Na het vermelden van de werkervaring en de opleidingen kunnen andere gegevens 

vermeld worden die de doelstelling ondersteunen. Hierbij kan men denken aan 

bijzondere kennis en ervaring, nevenactiviteiten, (bestuurs-)lidmaatschappen, etc.  

 

Personalia 

Hier kunnen alle relevante persoonlijke gegevens vermeld worden, dit voor zover deze 

nog niet in de kop staan. 
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Voorbeeld Netwerk CV 

Jan van Galenstraat 46 / Kees van Gooyen / 070 – 387 67 95 / Zandvoort / 
kvangooyen@live.nl 

 

Na 4 jaar docentschap in het middelbaar onderwijs ben ik toe aan verandering: een 

nieuwe uitdaging waarin veel van mij verwacht mag worden. Mijn ideaal is om werk te 

doen met leidinggevende/organisatorische aspecten binnen een organisatie met ruimte 

voor eigen initiatief, ontplooiing en ontwikkeling.  

Mijn interesse gaat uit naar de reiswereld, de horeca, onderwijs, of sportsector. 

Ik ben zelfverzekerd, energiek en doelgericht, een positief ingestelde probleemoplosser, 

die observeert, analyseert, structureert en plant. Ik sta open voor ideeën van anderen. 

 

Werkervaring  

1998 – heden Docent Lichamelijke Opvoeding, Prinses Irene College, 

Arnhem 
 Lesgeven en begeleiding van 15 leerlingen sportcommissie. 

Organisatie sportactiviteiten, begeleider werkweken, mentor 

2e klas Jenaplan, organisator schooluitwisselingsproject.  

  

Zomer 2001 Reisleider, ABC reisorganisatie, Amsterdam. 

 Begeleider/chauffeur van Italië/Schotland gangers. Het 

maken van reisschema’s, het reisplan, het organiseren van 

activiteiten en beheren van het budget. 

  

Zomer 1999 Campingwerkzaamheden, Camping Vallee du Semois, 

Bouillon, België.  

 Serveren in het restaurant, leidinggeven, verzorgen van het 

recreatieteam. 

  

1998 Docent Lichamelijke Opvoeding, Barentsz College, 

Leiden 

 Tijdelijk ingevallen als docent lo en mentor. 

  

Zomer  

1997/1998 

Jeugdleider/gastvrouw, Domaine de Beaulac, St. Paul, 

Frankrijk 

Verantwoordelijk voor verzorging van logies, samenstellen 

en bereiden van maaltijden, het organiseren van activiteiten 

(o.a. sport, spel, toneelstukjes, bonte avonden). Inkoop 

levensmiddelen, hoeden van schapen en paardrijden. 

  

Zomer 1996 Recreatieteam, Drievliet, Rijswijk 

 Managen en meewerken in het recreatieteam en het 

organiseren van spooktochten, sport en spel, etc. 

  

Zomer 1994 Au Pair, Kasteel Ste Marie la Gironde, Frankrijk 

 Verantwoordelijkheid voor 8 kinderen, meegeholpen met 

restaureren. 

  

Opleiding  

1998 Docent lichamelijke opvoeding 1e graad, Academie voor 

Lichamelijke opvoeding. 

1999 Cursussen: 1 jaar psychologie Universiteit Leiden, 

Management, Sportmassage. 

1993 Eindexamen HAVO, Bonaventura College, Utrecht 

 

Interesses 

Reizen, sporten, fotograferen, cultuur, Boeddhisme. 

mailto:kvangooyen@live.nl


 

39 

6.9 Resumé 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wie ben ik 
Alleen belangrijke dingen noemen: competenties, missie/drijfveren. 
Als je ouder bent niet je leeftijd noemen. 
 

Wat zoek ik 
Wees zo concreet mogelijk. 
Voorbeeld: een communicatieve baan, waarin sprake is van commerciële aspecten, een 
intermediaire rol, snel schakelen, uitdaging, en een grote mate van zelfstandigheid. Etc. 
 

Werkervaring  
Kort en bondig, echt op hoofdlijnen (dus functies, rollen, etc.) toegespitst op het bedrijf dat je gaat 
bezoeken. 
 

Opleiding 
Kort en bondig 
 

Extra’s 
Specifieke toegevoegde waarde, gericht op de baan die je zoekt (bijv. bestuurlijke interesses, 
taaltechnisch, communicatief ). 
 

 

6.10 Vacatureanalyse 
Vacature analyse is het goed bestuderen van een vacaturetekst en vooral op hetgeen 

men daarin vraagt in te spelen. De fout die velen maken is een opsomming te geven van 

wat men heeft gedaan en wat men kan.  

 

Organisatie 

- Wat voor soort organisatie(-onderdeel) betreft het? 

- Welk product of dienstverlening biedt zij aan en is dit aantrekkelijk? 

- Is er enige herkenning in de trefwoorden over de organisatie(-cultuur)?  

 

Functie 

- Betreft het een zelfstandige functie of teamwerk? 

- Hoe groot is de afdeling? 

- Welke kwaliteiten, ervaring en kennis zijn beslist noodzakelijk? 

- Is deeltijdwerk mogelijk? 

- Wat zijn de belangrijkste taken? 

- Is het duidelijk wat er in deze functie wordt verwacht? 

- Welke taken kunnen wel en welke kunnen niet uitgevoerd worden? 

- Welke taken spreken wel of niet aan? 

 

Eisen 

- Passen de omschrijvingen bij de eigenschappen van de sollicitant? 

- In welke eisen herkent de sollicitant zichzelf niet? 

- Hoe kunnen eventuele hiaten of tekortkomingen gecompenseerd worden? 

Kees van Gooyen 

Jan van Galenstraat 46 

9009 BN Zandvoort 

070 – 387 67 95 

kvangooyen@live.nl 
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Leeftijdsgrens 

Wanneer er expliciet een leeftijdswens kenbaar wordt gemaakt kan dit niet worden 

genegeerd. Vaak wordt uiteindelijk gekozen voor kwaliteit boven leeftijd, dus indien deze 

grens overschreden wordt is het belangrijk om aan te geven wat de voordelen zijn ten 

opzichte van een jongere kandidaat. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

- Welk soort contract wordt er aangeboden? 

- Wat is het salaris? 

- Wat bedoelt men met ‘uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden’? 

 

De beantwoording van bovenstaande vragen geven een goed beeld van de overeenkomst 

tussen de geboden baan en het aanbod. Wanneer er aan minder dan twee derde van de 

eisen wordt voldaan is het raadzaam om in de sollicitatiebrief duidelijk aan te geven 

waarom er toch gesolliciteerd word. 

 

 

6.11 Sollicitatiebrief volgens de AIDA-formule 
 
Alinea 1: Attention 

In de inleiding wordt ingegaan op de aanleiding van de brief, zoals waar en wanneer de 

vacature is gezien. Hierbij wordt ook de exacte functienaam genoemd. 

Bij een open sollicitatiebrief is het erg belangrijk dat de aandacht van de lezer gewekt 

wordt. Het is belangrijk om onderscheidend te zijn, men moet dan wel oppassen voor 

een te populaire benadering.  

 

De inleiding moet kort en krachtig zijn en het is goed om snel ter zake te komen. 

 

Voorbeeld 

In de Volkskrant van 23 oktober 2005 laat u weten op zoek te zijn naar een 

juniormedewerker juridische zaken. De functieomschrijving die u geeft, spreekt mij 

bijzonder aan. In deze brief reageer ik dan ook graag op deze vacature. 

 

 

Alinea 2: Interest 

In de AIDA-formule staat ‘Interest’ voor het opwekken van de interesse van de lezer. Het 

begrip ‘interesse’ kan gezien worden als iets wederzijds. De sollicitant laat zien waarom 

hij/zij geïnteresseerd is in de functie. Wat is boeiend, wat spreekt aan en waarom? Hoe 

ziet de sollicitant het invullen van deze functie? 

 

Voorbeeld 

Uit deze functieomschrijving maak ik op dat de functie van juniormedewerker 

juridische zaken bijzonder afwisselend is; dat vind ik erg aantrekkelijk. Bovendien 

werk ik graag in een klein en flexibel team, waarin volop gelegenheid is mezelf te 

ontwikkelen door te leren van collega’s. 

 

Alinea 3: Desire 

‘Hij/zij is een interessante potentiële medewerker’. Dat is de reactie die de derde alinea 

van de sollicitatiebrief teweeg moet brengen. De lezer moet overtuigd worden van de 

sollicitant, hij moet weten dat dit degene is die hij aan moet nemen. Men geeft in deze 

alinea aan wat ze te bieden hebben en hoe dat aansluit op de functie-eisen. Verder kan 

de sollicitant natuurlijk altijd aangeven wat hij extra te bieden heeft. 
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Voorbeeld 

Ik ben ervan overtuigd deze functie goed in te kunnen vullen. Mijn studie heeft mij 

immers een goede economisch-juridische basis geboden. Bovendien heb ik al de 

nodige werkervaring opgedaan bij het Rode Kruis. Ik verwacht dat deze ervaring mij 

goed van pas komt in uw organisatie. 

 

Alinea 4: Action 

De afsluiting van de brief geeft een vooruitblik op een nadere kennismaking. Het is goed 

om af te sluiten met een positieve opmerking over het bedrijf en over een toekomstige 

samenwerking/dienstverband. 

 

Voorbeeld 

Vanzelfsprekend licht ik mijn brief en curriculum vitae graag persoonlijk aan u toe. Ik 

zie dan ook uit naar een kennismakingsgesprek met u, waarin wij samen mijn 

geschiktheid voor deze uitdagende functie bij (naam bedrijf) kunnen vaststellen. 

 
 

6.12 Uitleg en voorbeelden sollicitatiebrief 
 

Sollicitatiebrief met cv 
Deze brief moet een aanvulling zijn op het cv. Hierin staan motivatie en de voornaamste 

kenmerken die gevraagd worden in de functie. 

 

Algemene richtlijnen voor deze brief zijn: 

- Een kort wervend verhaal van hooguit 1 A4-pagina; 

- Een motivatie die gericht is op aspecten die met de functie en indien mogelijk met 

de organisatie te maken hebben; 

- Opleiding en ervaring hoeven niet meer beschreven te worden, aangezien deze al 

in het cv staan. Wel kunnen relevante aspecten benadrukt worden met het doel 

de sollicitatie aantrekkelijk te maken. 

 

Sollicitatiebrief zonder cv 
Het komt nog zelden voor dat er in advertenties gevraagd wordt om een reactie per 

brief. Meestal zijn het korte, vage advertenties, die veel tijd vergen om erachter te 

komen waar de baan precies over gaat.  

Bij het reageren kan er het best selectief omgegaan worden met het verstrekken van 

informatie. Dan is een sollicitatiebrief zonder cv een prima oplossing. Wel daagt het je 

extra uit om alle écht relevante informatie op te nemen zonder dat het te lang wordt. 

 

Open sollicitatie met cv 
Met deze brief wordt geïnformeerd naar geschikte functiemogelijkheden en naar 

vacatures. De bedoeling is om een werkgever zo enthousiast mogelijk te maken. Dit kan 

op het gebied van werkervaring, ambities en mogelijkheden. Wanneer de werkgever 

enthousiast genoeg is zal deze interesse hebben in een kennismakingsgesprek. Wanneer 

er geen vacatures zijn kan het bedrijf altijd gegevens bewaren voor in de toekomst. 

 

Ter voorbereiding op een open sollicitatie kunnen de volgende vragen gesteld worden: 

- Bezit het bedrijf passende functies? 

- Wat motiveert om voor dit bedrijf in een bepaalde functie te werken? 

- Hoe komt het bedrijf aan nieuw personeel? 

- Past de sollicitant in het plaatje van de gewenste nieuwe medewerker? 

 

De intentie is om naar een gemeenschappelijk belang te zoeken, waarmee beide partijen 

baat hebben. Dit kan wellicht zelfs leiden tot de creatie van een nieuwe functie of extra 

formatieplaats. 
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Aanmeldingsbrief met cv 
In deze brief wordt de zoekrichting zo concreet mogelijk beschreven. Aspecten als 

functie, organisatie, cultuur, regio en salaris kunnen aan bod komen. Zodoende kan het 

werving- en selectiebureau de juiste match maken met de vacature en wordt er 

voorkomen dat een baan niet aan de wensen voldoet. 

 

Algemene tips  

- De brief moet er verzorgd uitzien (denk aan lettertype, evenwichtige indeling, etc.); 

- Veelal solliciteer je tegenwoordig via e-mail. Verstuur je de brief per post denk er dan 

aan dat een getypte brief netter staat. Al kun je natuurlijk wel erg opvallen met een 

(geweldig nette) geschreven brief; 

- De schrijfstijl kan aangepast worden aan de stijl van de advertentie of het imago van 

de werkgever. De stijl moet echter ook bij de sollicitant zelf passen; 

- Korte en duidelijke zinnen maken en de brief aan de juiste persoon richten; 

- Clichés vermijden (“ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging”). Geef eerlijk aan waar 

naar gezocht wordt; 

- Besteed aandacht aan je motivatie voor de vacature of baan bij een organisatie; 

- De bijlage vermelden (bijvoorbeeld jouw cv). 

 

Voorbeeld gerichte sollicitatiebrief 

Naam van het bedrijf 

T.a.v. mevrouw L. van de Berg 

Afdeling (evt.) 

Adres 

 

Betreft : vacature voor … 

Plaats : datum jaartal 

 

Geachte mevrouw Van de Berg, 

 

Wat heb je waar gelezen, van wie gehoord of door wie geadviseerd om te reageren. Om 

welke functie of welk functiegebied gaat het. Gebruik woorden die jouw enthousiasme 

overbrengen. 

 

Welke aanleiding om nu te solliciteren (altijd in positieve bewoordingen). Waarom je deze 

baan en deze organisatie zo aantrekkelijk vindt. Som niet op wat je zoal hebt gedaan, 

maar ga in op formuleringen/eisen uit de advertentie!!!! NB: Je moet aangeven waarom 

je denkt aan te sluiten bij de eisen–de selecteur gaat dat echt niet voor jou doen. 

 

Vermeld een stukje van jouw huidige of recente functie, waaruit blijkt dat je over een 

kwaliteit beschikt die voor de vacature ook zeer belangrijk is. Omschrijf kort aan welke 

andere belangrijke eisen je voldoet (bijvoorbeeld ervaring vorige baan, bekendheid 

branche, werkmentaliteit, eigenschappen). Verwijs verder naar jouw cv. 

 

Sluit af met een zin waarmee je laat blijken dat je graag een gesprek wilt/informatie wilt 

geven/meer over bedrijf en vacature wilt vernemen/kennis wilt maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hier jouw handtekening plaatsen 

 

Naam 

Straat, postcode/plaats 

Telefoon 

 

Bijlage: Curriculum Vitae 
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Voorbeeld open sollicitatiebrief 

 

Naam van het bedrijf 

T.a.v. mevrouw L. van de Berg 

Afdeling 

Straat 

Postcode/plaats 

 

Betreft: open sollicitatie 

Plaats, datum jaartal 

 

 

Geachte mevrouw Van de Berg, 

 

Hoe ken je het bedrijf. Door wie ben je geattendeerd op de organisatie. Geef aan dat je 

interesse hebt in een baan bij het bedrijf. 

 

Welke aanleiding om nu te solliciteren (altijd positieve bewoordingen). Waarom je deze 

organisatie zo aantrekkelijk vindt. En welke functie(s) je zou kunnen bekleden. 

 

Vermeld een stukje van jouw huidige of recente functie, waaruit blijkt dat je over een 

kwaliteit beschikt die voor je gewenste functie(s) ook zeer belangrijk is. 

Kort omschrijven wat jouw kwaliteiten zijn voor de functie(s) waarop je doelt. Let op de 

eisen en wensen van de werkgever. Verwijs verder naar jouw cv. 

 

Afsluitende zin waarin je laat blijken dat je graag wilt kennismaken/meer informatie wilt 

geven over jouw achtergrond en interesse en op de hoogte wilt worden gebracht als er 

een passende vacature is/jouw cv wilt laten bewaren. 

 

 

Hoogachtend, of 

Met vriendelijke groet, 

 

Hier jouw handtekening plaatsen 

 

Naam 

Straat, postcode/plaats 

Telefoon 

 

Bijlage: Curriculum Vitae 
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Voorbeeld specifieke sollicitatiebrief 

 

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, 

Postbus 12 600 

2500 DJ Den Haag 

 Rijswijk, 3 maart 2018, 

 

Geachte mevrouw/meneer, 

Zeer enthousiast solliciteer ik hierbij op uw vacature, omdat ik naar mijn mening volledig 

voldoe aan de eisen die u in de vacaturetekst stelt en deze vacature zeer goed denk te 

kunnen vervullen. 

 

U zoekt iemand die  Ik bied: 

MBO-werk en -denkniveau heeft √ 

aanpassingsvermogen heeft √  

accuraat en dienstverlenend is √  

assertief, enthousiast, integer, proactief en drukbestendig is √ 

klantgericht en sociaal vaardig is  √ 

uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft √ 

goed kan plannen en organiseren  √ 

goed zelfstandig kan werken maar ook kan samenwerken √ 

grondige gebruikerskennis heeft van de diverse Microsoft-applicaties 

(Word, Excel, PowerPoint) √ 

 

In mijn functie bij ….  was ik verantwoordelijk voor al de bovengenoemde secretariële 

taken ten behoeve van 2 managers, 4 beleidsmedewerkers en 2 juristen.  

 

Ik ben iemand die alles graag zelf doet maar ook heel hulpvaardig is naar anderen en 

goed kan samenwerken. Mijn motto is: wat ik nog niet kan, kan ik leren. 

 

Werken bij Dienst Stadsbeheer en meewerken aan een mooie, schone, gastvrije, veilige 

en duurzame stad maakt mij blij. Aan een Stadsbeheer die constant in beweging is, waar 

ontwikkeling en innovatie voorop staan, zou ik heel graag mijn steentje willen bijdragen. 

Graag zou ik door u uitgenodigd willen worden voor een persoonlijk gesprek. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar bijgaande CV.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

….. 
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6.13 Meest gestelde sollicitatievragen 
 
1. Vertel eens iets over uzelf 

De sollicitant moet hier oppassen dat hij niet te veel in detail treedt bij het geven van 

antwoord op deze openingsvraag. De drie belangrijkste aanknopingspunten zijn: 

huidige werkkring, loopbaan en opleiding. Het is belangrijk om te benadrukken wie de 

sollicitant momenteel is op de arbeidsmarkt. 

 

2. Beschrijf uzelf in vijf woorden 

Bij deze vraag kan een sollicitant zich het beste in vijf woorden omschrijven als 

persoon én als werknemer. 

 

3. Vertelt u eens over uw loopbaan tot nu toe 

Hierbij moet gezorgd worden voor een beknopt en vloeiend verhaal, waarin de 

beslissingen die zijn genomen goed samenhangen en leiden tot wat de sollicitant nu is 

op de arbeidsmarkt. 

 

4. Geef eens een beeld van de belangrijkste punten uit uw laatste baan 

Hier wordt in een logische volgorde over taken verteld, dit kan in combinatie met 

STARR-voorbeelden. Naar het cv wordt niet verwezen, de sollicitant geeft een beeld 

van zichzelf en laat zien dat hij enthousiast is over bepaalde ervaringen. 

 

5. Wat weet u over onze onderneming? 

Hierbij laat men zien wat men weet over de onderneming waarbij gesolliciteerd wordt. 

Het is de bedoeling dat de sollicitant hier minstens één onderwerp benoemd wat 

aangeeft dat hij de site heeft bekeken. 

 

6. Waarom wilt u voor ons werken? 

Bij deze vraag geeft men minstens één voorbeeld aan waarom er interesse is om bij 

het bedrijf te werken. Het is prettig om dit aan te sluiten bij onderwerpen uit een 

gemaakt arbeidsmarktonderzoek of uit een netwerkgesprek. 

 

7. Waarom zouden we u aannemen? 

Bij deze vraag heeft de sollicitant de regie om zichzelf op de kaart te zetten. Hierbij 

kan hij vertellen over zichzelf in twee voor de functie belangrijke competenties met 

twee STARR-voorbeelden. Als voorbeeld kan men vertellen over succesvolle 

projecten, resultaten, het vermogen een goede planning te maken, problemen op te 

lossen, etc. 

 

8. Noem eens enkele plus- en minpunten van uzelf? 

Bij deze vraag is het goed als een sollicitant laat merken dat hij bewust is van zijn 

sterke en zwakke kanten. Bij de benoeming van je zwakke kant is het wel belangrijk 

om daar een positieve draai aan te geven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand als 

een pietje-precies ervaren wordt, maar dat dit op de werkvloer goed gebruikt kan 

worden. Je zou dan kunnen zeggen: ‘collega’s vinden mij een nogal pietje precies, 

maar ze vragen mij regelmatig of ik hun tekst wil doornemen op fouten.’ 

 

9. Wat vindt u het aantrekkelijkst aan deze baan, en wat minder aantrekkelijk? 

Noem hierbij twee aantrekkelijke aspecten en één minder aantrekkelijk aspect. Aan 

het minder aantrekkelijke aspect moet wel een positieve draai gegeven worden. 

 

10. Op welke termijn denkt u ingewerkt te kunnen zijn? 

Het is belangrijk om hierbij reëel te blijven. Men kan aangeven dat de verwachting is 

de functie binnen drie, zes of negen maanden goed te beheersen. 
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11. Waar werkt u nu? 

Wanneer je werkloos bent zijn voorbeelden van goede antwoorden: 

- Ik ben blij met een loopbaanadviestraject; dat gaf me de gelegenheid te kijken  

  welke baan nu het best bij me past; 

- ‘I am in between jobs’, ik ben nu even tussen twee banen in;  

- Ik ben blij dat ik onder een ‘sociaal plan’ val; dat geeft me alle gelegenheid om    

  onder professionele begeleiding te kijken welke baan nu het beste bij me past. 

 

12. Waarom wilt u bij uw huidige werkgever weg?/ Waarom bent u bij uw vorige 

werkgever weggegaan? 

Een voorbeeld van een goed antwoord om hier te geven is: ‘Ik wil weg bij mijn 

huidige werk omdat dit beter bij me past nu ik me verder ontwikkeld heb’. 

 

 6.14 Doelen en praktische punten voor het 1e sollicitatiegesprek 
 
Aftasten of de sollicitant degene is die de functie goed in kan vullen 

De werkgever probeert erachter te komen of de sollicitant… 

- inderdaad alles heeft gedaan wat hij/zij zegt te hebben gedaan in zijn/haar brief 

en cv; 

- werkelijk de kwaliteiten en competenties bezit die zij vragen; 

- in staat is om nieuwe dingen te leren. 

 

En waarom de sollicitant… 

- is weggegaan/weggaat bij zijn/haar vorige baan; 

- de geschikte persoon is voor deze baan. 

 

Aftasten of het klikt, is de sollicitant leuk en past hij/zij goed in het team? 

De werkgever probeert erachter te komen of de sollicitant… 

- aardig is; 

- past binnen de cultuur van het bedrijf; 

- past op de afdeling waar een vacature is. 

 

Praktische punten 

Om goed voor de dag te komen bij een eerste sollicitatiegesprek is het belangrijk dat je 

je bewust bent van de punten die kunnen helpen bij de voorbereiding. De lijst kan 

gebruikt worden als een soort ‘checklist’: 

- Raadpleeg een dag van tevoren nog de website voor actuele informatie; 

- Lees de vacature nog eens extra goed door; 

- Lees je brief en cv van tevoren nog eens, hoe heb je je hier gepresenteerd; 

- Neem pen, papier en je vragenlijstje mee; 

- Zorg dat je goed uitgerust bent, dit gesprek kan bepalend zijn voor de komende 

paar jaar; 

- Weet de weg er naartoe, en eventueel waar/hoe je (betaald) kunt parkeren. De 

dag ervoor de route verkennen is de moeite voor een gerust gevoel daarover wel 

waard; 

- Zorg dat je ruim op tijd bent, beter te vroeg dan te laat, vijf tot tien minuten te 

vroeg is prima; 

- Weet naar wie je moet vragen; 

- Rook niet van tevoren en ontwijk rokerige ruimtes. Rook is een zeer indringende 

geur die meteen tot een negatieve indruk kan leiden, ook al rook je niet eens; 

- Je ‘sollicitatiekleding’ moet in orde zijn: trek kleren aan waarin je je lekker voelt, 

maar stem dat af op de omgeving en de functie. Als je naar een 

accountantskantoor gaat, zul je je formeler kleden dan wanneer je naar een 

organisatie voor maatschappelijk werk gaat. Beter te goed gekleed dan te slecht; 

- Zorg voor verzorgd haar, schone nagels en gepoetste schoenen; 

- Neem (voor alle zekerheid) nog een cv mee. 
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6.15 Arbeidsovereenkomst 
 

Inhoud arbeidsovereenkomst 
Wat zijn de onderwerpen die in een arbeidsovereenkomst geregeld zouden moeten zijn 

(indien van toepassing)? 

 

- Bepaalde tijd (afgebakende periode, gedurende een project of gedurende ziekte 

van de vaste werknemer) of onbepaalde tijd (vast dienstverband); 

- Proeftijd, waarvan de tijdsduur maximaal twee maanden kan zijn (wanneer er 

geen proeftijd genoemd wordt, is deze NIET van kracht); 

- Aard van het dienstverband - fulltime of parttime; 

- Standplaats; 

- Functietitel, verantwoordelijkheden, taken; 

- Aan wie verantwoording moet worden afgelegd; 

- Salaris, op jaarbasis, per maand of week; 

- Reiskostenvergoeding; 

- Verhuiskosten; 

- Kinderopvangregeling; 

- Pensioenregeling en pensioenbijdrage; 

- Ziektekostenregeling; 

- Spaarloonregeling/ premiespaarregeling; 

- Werkuren/overwerkuren; 

- Vakantie- en vrije dagen; 

- Beschikbaarheid op afroep; 

- Mogelijkheid tot opleidingen; 

- Concurrentiebeding; 

- Geheimhouding; 

- Opzegtermijn. 

 

Vraag naar de betekenis wanneer iets niet duidelijk is. Het zal je positie niet schaden 

wanneer je alles precies wilt vernemen over het salaris en de condities. Je versterkt 

daarmee de indruk dat je op een zakelijke manier het accepteren van de functie 

overweegt. 

 

Salarisonderhandelingen 
De onderstaande checklist is geen optelsom, maar een inventarisatie van zaken die bij de 

salarisonderhandelingen jouw aandacht verdienen: 

 

Salariscomponenten 

- Maandsalaris    € .....,.. maand € .....,.. jaar 

- Vakantietoeslag    ..,. %  € .....,.. 

- Dertiende maand    ..,. %   € .....,.. 

- Reiskostenvergoeding     € .....,.. 

- Bijdrage ziektekostenverzekering   ..,. %   € .....,.. 

- Bijdrage kinderopvang   ..,. %   €.......,.. 

- Feestdagentoeslag    ..,. %   € .....,.. 

- Pensioenbijdrage    ..,. %   € .....,.. 

- Spaarregeling      € .....,.. 

- Winstdeling    ..,. %   € .....,.. 

- Bonusregeling    ..,. %   € .....,.. 

- Onkostenvergoeding      € .....,.. 

- Telefoonvergoeding      € .....,.. 

- Hypotheekbijdrage werkgever   ..,. %   € .....,.. 

- Auto van de zaak      € .....,.. 

- Overige salariscomponenten     € .....,.. 
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Financiële componenten, geen salarisdeel 

- Overwerkvergoeding    ..,. % 

- Studievergoeding    ..,. %   € .....,.. 

- Verhuiskostenvergoeding   ..,. %   € .....,.. 

- Gratificaties 

- Geboorten      € .....,.. 

- Huwelijk      € .....,.. 

- Jubilea      € .....,.. 

- Examen      € .....,.. 

- Leningen met gunstige voorwaarden    ..,. %   € .....,.. 

- Overige financiële vergoedingen     € .....,.. 

 

 

Overige niet financiële emolumenten 

- Flexibele werktijden   ja / nee 

- Verlof   … dagen 

- ADV   … dagen 

- Pensioenregeling   ja / nee 

- Buitengewoon verlof   ja / nee 

- Suppletie ziekengelduitkering  ja / nee 

- Suppletie bij W.A.O.-uitkering  ja / nee 

- Voorzieningen bij financiële problemen   ja / nee 

- Overige niet genoemde zaken 

 
 

6.16 Tips bij een afwijzing 
 

Het is natuurlijk nooit leuk om afgewezen te worden na een sollicitatie. Om lering uit te 

trekken, kan er naar onderstaande onderwerpen gevraagd worden: 

- Wat gaf de doorslag voor degene die het wel is geworden? 

- Bewaart u mijn gegevens? 

- Heeft het zin opnieuw op een vacature te reageren bij uw bedrijf? 

- Heeft u nog advies voor mij bij volgende sollicitaties? 
 

Het is niet de bedoeling dat het telefoongesprek aanvallend gevoerd wordt. Het gaat er 

hier om dat de afgewezen sollicitant informatie haalt uit de afwijzing. 
 

Hieronder staan voorbeelden van redenen om iemand niet aan te nemen: 
 

De sollicitant past niet in het team 

Dit komt veel voor. Het past ook ‘nogal nauw’, werk is een plek waar je vele uren 

doorbrengt om samen tot een resultaat te komen. Het is duidelijk dat als het binnen een 

team in dit bedrijf niet ‘klikt’, het beter is dat je het niet bent geworden. Zou je er toch 

gaan werken, dan zal binnen korte tijd blijken dat je niet op je plek zit, met alle gevolgen 

van dien. 
 

Niet breed inzetbaar genoeg 

Het is soms belangrijk dat er aangegeven wordt dat men bereid is om ‘van alles’ aan te 

pakken. Dit is vooral in bedrijven die erg hard groeien of die aan grote verandering 

onderhevig zijn - en welk bedrijf/welke organisatie is dit niet? Een werkgever kan een 

werknemer zoeken die zich breed inzetbaar opstelt, en juist niet iemand die daarin 

minder makkelijk is. 
 

Niet goed genoeg voorbereid op het sollicitatiegesprek 

Het kan zijn dat iemand afgewezen wordt omdat diegene niet goed heeft voorbereid op 

een sollicitatiegesprek en niet enthousiast reageerde op gestelde vragen. Het 

tegenovergestelde, te assertief zijn tijdens het gesprek, is ook niet goed. 
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Jouw toekomst ligt in jouw handen! 
 
Het is niet alleen mijn werk, maar vooral ook mijn passie om mensen te helpen (nieuwe) 

koers te bepalen in hun carrière. De voldoening en de energie die ik dagelijks uit mijn 

werk haal…dát is voor iedereen mogelijk. Met plezier naar het werk gaan en voldaan 

weer huiswaarts keren. Dáár gaan we voor! 

 

Vraag jij je weleens af of jij dit werk nog tot je pensioen kunt of wilt blijven 

doen? Het is belangrijk iets met je ongenoegen te doen, voordat het je leven 

gaat beheersen en je onnodig gaat belasten. 

 

Kijk eens rond op onze website, mail naar info@re-integratieonderwijs.nl of bel 

met 071 – 51 40 736. Zeker weten dat wij je verder kunnen helpen! 
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