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INTRODUCTIE 
 
 
Dit is het werkboek dat hoort bij de workshop naar werk. 
 
Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor werkzoekenden die: 
• een uitkering in het kader van de WWB hebben aangevraagd, of ontvangen 
• de Nederlandse taal beheersen 
• (redelijk) computervaardig zijn 
 
De workshop is groepsgewijs met een accent op persoonlijke begeleiding, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de volgende onderwerpen: 
• wat zijn mijn rechten en plichten? 
• het vaststellen van de eigen competenties 
• CV: do’s and don’ts  
• werken aan persoonlijk profiel 
• zelfpresentatie 
• het voorbereiden op sollicitatiegesprekken 
Deelname aan deze workshop resulteert in het sneller vinden van een passende baan. 
 
De workshop is opgebouwd uit twee sessies in één week, elk bestaande uit een dagdeel van 
maximaal drie en een half uur.  
 
Wat kan de gemeente Almere concreet voor u betekenen ? 
Wat kan de gemeente Almere NIET.                                                                           
      Wij kunnen helaas geen banen voor u creëren en ook niet voor u solliciteren. U zult 
zelf actief moeten zoeken naar een baan, alert reageren op wat de markt u te bieden heeft, 
zelf uw kansen moeten inschatten en uzelf moeten presenteren. 
 
Wat kan de gemeente Almere WEL.                                                                                        
De gemeente Almere wil u op zoveel mogelijk wijzen en ondersteunen bij het vinden van een 
betaalde baan. Het doel van deze workshop is om door middel van informatie en opdrachten 
het vinden van die baan te vergemakkelijken. U krijgt tijdens deze workshop daarvoor een 
aantal handvatten aangereikt. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van de kennis, kunde en 
ervaringen die u al heeft opgedaan. Vaak is het een kwestie van (h) erkennen, benoemen en 
durven benoemen op uw CV en in uw brief. 
 
Het uitgangspunt van deze workshop is dat u vooral zelf aan de slag gaat.  
Het beste resultaat zult u behalen als u thuis nog eens rustig kijkt naar alle informatie en de 
opdrachten op uw gemak verder uitwerkt. Solliciteren is een vak op zich, velen van u hebben 
dit de afgelopen jaren niet hoeven doen. Hoe effectiever u thuis (en tijdens de workshop) 
voorbereidt, hoe sterker u in uw brief en u CV overkomt.  
Hoe sterker u overkomt, hoe groter de kans op werk. 
 
Wij wensen u een leerzame workshop toe ! 
 
 
Gemeente Almere 
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1. EERDER VERWORVEN COMPETENTIES 
 
Van zelfkennis naar zelfontwikkeling 
Wanneer u zich oriënteert op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt of wanneer u gaat 
solliciteren, moet u zich bewust zijn van dat waar u goed in bent en wat uw eventuele 
beperkingen zijn. Om uw vaardigheden, kwaliteiten, valkuilen en wensen in uw werk 
inzichtelijk te krijgen, zijn een aantal zelfonderzoeken noodzakelijk. De uitkomsten van deze 
onderzoeken zijn hulpmiddelen voor de vertaalslag naar geschikte functies voor u, gericht 
zoeken op de arbeidsmarkt en bij het sollicitatiegesprek. Onderstaand wordt uitgelegd wat de 
diverse toepassingen zijn van de onderzoeken. 
 
Bevorderen zelfvertrouwen 
Aangezien zelfonderzoek inzicht geeft in uw kwaliteiten, krijgt u kennis over wat u kunt en 
wilt. Dit bevordert het zelfvertrouwen in het sollicitatieproces. 
 
Gericht zoeken op de arbeidsmarkt 
Banen die vermeld staan in advertenties of anderszins de revue passeren kunt u beoordelen 
in de mate waarin ze bij uw functieprofiel of eigenschappen passen. Zet banen echter niet te 
snel aan de kant. U bent verplicht vanuit de Wet Werk en Bijstand algemeen geaccepteerd 
werk te aanvaarden. 
 
In de sollicitatiebrief en het selectiegesprek 
Indien gevraagd wordt om aannemelijk te maken dat u over bepaalde kwaliteiten beschikt, 
dan is de ondersteunende ‘verklaring’ voorhanden. Een illustratief voorbeeld uit uw arsenaal 
van successen – mits enthousiast gebracht – zal de werkgever in vele gevallen overtuigen. 
 
Om te kijken waar u goed in bent en wat uw beperkingen zijn, kunt u uw kwaliteiten en 
competenties in kaart brengen. Competenties bestaan uit drie aspecten, die samen iets 
zeggen over de persoon. De aspecten zijn kennis, vaardigheden en persoonlijke 
eigenschappen die tot uiting komen in succesvol gedrag. 
 
Kennis 
Hiermee wordt het ‘weten’, ‘het verstand hebben van’ bedoeld, bijvoorbeeld kennis van 
verschillende motoren. Kennis wordt verkregen door te leren. 
 
Vaardigheden 
Hiermee wordt ‘het kunnen’, en ‘het doen’ bedoeld, bijvoorbeeld auto kunnen rijden. Meer 
vaardigheden worden verkregen door ervaring. 
 
Persoonlijke eigenschappen 
Hiermee wordt ‘het zijn’ bedoeld, bijvoorbeeld stressbestendig zijn of flexibel zijn.  
 
Uw persoonlijke kwaliteiten zijn uw meest eigene eigenschappen. Het is uw ‘set’ aan 
mogelijkheden waarmee u door het leven gaat. Iedereen heeft andere combinaties van 
kwaliteiten, die u tot die unieke persoon maken die u bent.  
 
Met kwaliteiten komt u verder in uw leven. Vanuit uw kwaliteiten kunt u bijvoorbeeld een 
antwoord geven op de uitdagingen die u tegenkomt in uw werk. Als u praat met mensen en 
ze vraagt wat ze graag willen doen, dan kiezen ze meestal die bezigheden, waarbij ze hun 
eigen kwaliteiten kunnen inzetten of verder ontwikkelen. Kwaliteiten zijn voor mensen dus 
ook een belangrijke drijfveer in hun leven.  
 
Ontdekken van uw eigen kwaliteiten vereist een gedegen ‘zelfonderzoek’.  
Voor dit onderzoek kunt u gebruik maken van de volgende opdracht. 
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Opdracht 
Geef in de lijsten hieronder bij elke competentie aan of u denkt over deze competenties te 
beschikken. Kies vervolgens 5 competenties uit, waarvan u denkt dat die het beste bij u 
passen. 
 
Het is belangrijk dat u bij sollicitaties in staat bent voorbeelden van competenties te geven en 
waarom u denkt over deze competenties te beschikken. 
Neem de lijst thuis nog eens met uw familie, vrienden en/of kennissen door voor feedback.  
 
 

1.1   COMPETENTIES - DENKEN 
X  competentie Definitie 
 1 Cognitief leervermogen 

 
Nieuwe informatie en ideeën snel 
kunnen analyseren, verwerken en in je 
op kunnen nemen en deze effectief 
kunnen toepassen in de werksituatie. 
 

 2 Omgevingsbewustzijn 
 

Goed geïnformeerd zijn over 
organisatorische, economische, 
maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen of andere 
omgevingsfactoren. 
 

 3 Plannen en organiseren 
 

Op effectieve wijze, doelen en 
prioriteiten bepalen, benodigde 
tijd/acties/middelen en mensen 
aangeven, en vervolgens doelmatig 
organiseren om deze doelen te kunnen 
bereiken. 
 

 4 Probleemanalyse Komen tot een goed inzicht in 
problemen door het achterhalen en 
onderzoeken van belangrijke gegevens, 
en door het leggen van verbanden om 
de oorzaak te vinden. 
 

 5 Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid 

Ideeën, meningen, standpunten en 
besluiten in begrijpelijke en correcte 
taal op schrift stellen, afgestemd op de 
lezer. 
 

 6 Doorzettingsvermogen/Volharding 
 

Je gedurende langere tijd intensief met 
een taak bezig kunnen houden. 
Vasthouden aan een opvatting of plan 
totdat het beoogde doel bereikt is. 
 

 7 Loyaliteit 
 

Je voegen naar het beleid, de normen, 
waarden, procedures en afspraken van 
de organisatie en de eigen functie/rol.  
 

 8 Voortgangsbewaking 
 

Anticiperen op en bewaken van de 
voortgang van gemaakte afspraken en 
plannen. 

 9 Zorgvuldigheid/Accuratesse Gerichtheid op detailinformatie, en 
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 hiermee accuraat en effectief omgaan. 
Bewaken van de voortgang van 
afspraken. 

 10 Artisticiteit 
 

Talent tonen in een of enkele vormen 
van beeldende kunst en cultuur. 
 

 11 Creativiteit/Vindingrijkheid 
 

Originele oplossingen aandragen voor 
problemen die met de functie verband 
houden. Door verbeelding nieuwe 
werkwijzen bedenken. 
 

 12 Vernieuwings-/ Innovatie-
gerichtheid 

Je met een onderzoekende en 
nieuwsgierige geest richten op 
toekomstige vernieuwing van strategie, 
producten, diensten, markten.  
 

 13 Onafhankelijkheid Zelfstandig een mening of oordeel 
vormen of actie ondernemen, zonder je 
te laten beïnvloeden door anderen. Je 
eigen koers varen. 
 

 14 Visie 
 

Een inspirerend toekomstbeeld voor de 
organisatie/afdeling/producten/diensten 
ontwikkelen en uitdragen, afstand 
nemend van de dagelijkse praktijk.  
 

 15 Coachen Stimuleren van het bereiken van 
persoonlijke doelen door de 
ontwikkeling van kennis, competenties 
en talenten. 
 

 16 Integriteit Handhaven van algemene of 
professionele sociale en ethische 
normen en waarden, ook bij druk van 
buitenaf om hiervan af te wijken. 
 

 17 Oordeelsvorming 
 

Gegevens en handelwijzen in het licht 
van relevante criteria tegen elkaar 
afwegen en tot onderbouwde 
beoordelingen komen. 
 

 18 Overwicht(dominantie, impact) Van nature invloed uitoefenen op 
anderen en als autoriteit geaccepteerd 
worden. 
 

 19 Stressbestendigheid Effectief blijven presteren onder 
tijdsdruk, druk van meer of moeilijke 
taken, sociale druk, of bij tegenslag, 
teleurstelling, tegenspel of crises. 
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 20 Schakelvermogen/Tactisch gedrag 
 

Indien zich problemen of kansen 
voordoen je eigen 
gedragsstijl/tactiek/strategie 
veranderen om een gesteld doel te 
bereiken, improvisatievermogen.  

 21 Zelfkennis Inzicht in eigen identiteit, waarden, 
overtuigingen, sterke en zwakke kanten, 
kwaliteiten, competenties, interesses, 
ambities en gedragingen. 
 

 22 Zelfontwikkeling Inzicht verwerven in je eigen identiteit, 
waarden, sterke en zwakke kanten, 
interesses en ambities en op basis 
hiervan acties ondernemen om zo nodig 
competenties verder te ontwikkelen. 
 

 23 Zelfsturing Je eigen koers kiezen en weten te 
realiseren in en buiten de organisatie, 
rekening houdend met je eigen sterke 
en zwakke kanten, interesses, waarden 
en ambities. 
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1.2   COMPETENTIES - DOEN 
X  competentie Definitie 
 1 Besluitvaardigheid Beslissingen durven nemen of acties 

ondernemen, ook bij niet volledige 
kennis van de gevolgen van alle 
alternatieven, of bij sterk conflicterende 
belangen.  
 

 2 Confronteren Op een directe manier het gedrag van de 
ander ter sprake brengen, zodat deze 
zich bewust wordt van zijn gedrag en de 
effecten daarvan op anderen.  
 

 3 Delegeren Toedelen van verantwoordelijkheden aan 
medewerkers, daarbij gebruikmakend 
van aanwezige tijd, vaardigheden en 
potentieel van de medewerkers. 
 

 4 Resultaat-/Doelgerichtheid Je ondanks problemen, tegenslag, 
tegenwerking of afleidingen blijven 
richten op het bereiken van het doel.  
 

 5 Durf(risico nemen) 
 

Gecalculeerde risico’s durven aangaan 
om uiteindelijk een bepaald herkenbaar 
voordeel te behalen. 
 

 6 Initiatief(zelfstandigheid, pro-
actief handelen) 
 

Problemen of belemmeringen signaleren 
en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn 
op en anticiperen op kansen, nieuwe 
situaties of problemen. 
 

 7 Taakgericht leiderschap Op een resultaatgerichte en doelgerichte 
wijze, richting en sturing geven aan 
medewerkers. Afdeling- en functiedoelen 
formuleren, taken verdelen, instructies 
geven, afspraken maken, de voortgang 
bewaken, corrigeren. 
 

 8 Doorzettingsvermogen/Volhardin
g 
 

Je gedurende langere tijd intensief met 
een taak bezig kunnen houden. 
Vasthouden aan een opvatting of plan 
totdat het beoogde doel bereikt is. 
 

 9 Loyaliteit Je voegen naar het beleid, de normen, 
waarden, procedures en afspraken van 
de organisatie en de eigen functie/rol.  
 

 10 Voortgangsbewaking 
 

Anticiperen op en bewaken van de voort-
gang van gemaakte afspraken en 
plannen. 
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 11 Zorgvuldigheid/Accuratesse Gerichtheid op detailinformatie, en 
hiermee accuraat en effectief omgaan. 
Bewaken van de voortgang van 
afspraken. 
 

 12 Assertiviteit Op een niet kwetsende, tactvolle manier 
opkomen voor je eigen mening, 
behoeften of belangen. 
 

 13 Conflicthantering Belangentegenstellingen met een grote 
emotionele lading op een tactvolle wijze 
hanteren en oplossen. 
 

 14 Gespreksvaardigheid In gesprekken structuur aanbrengen, 
optreden en interveniëren zodat het 
beoogde resultaat op effectieve wijze 
wordt bereikt 
 

 15 Interactief leervermogen 
 

Vermogen om te leren uit interactie, 
samenwerking en communicatie met 
anderen en de leerpunten snel kunnen 
omzetten in effectiever interpersoonlijk 
gedrag. 
 

 
 

16 Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid 
 

Ideeën, meningen, standpunten en 
besluiten in begrijpelijke taal aan 
anderen duidelijk maken, afgestemd op 
de toehoorder. 
 

 17 Onderhandelen 
 

Optimale resultaten boeken bij gesprek-
ken met tegenstrijdige belangen, zowel 
op inhoudelijk gebied als op het gebied 
van het goed houden van de relatie 
 

 18 Organisatiesensiviteit 
 

Je bewust tonen van de invloed en de 
gevolgen van beslissingen en 
gedragingen van mensen in een 
organisatie. 
 

 19 Presenteren 
 

Je eigen visie, ideeën of meningen 
helder, duidelijk, boeiend en zo nodig 
enthousias-merend overbrengen op 
anderen. 
 

 20 Coachen 
 

Stimuleren van het bereiken van 
persoonlijke doelen door de ontwikkeling 
van kennis, competenties en talenten. 
 

 21 Integriteit 
 

Handhaven van algemene of 
professionele sociale en ethische normen 
en waarden, ook bij druk van buitenaf 
om hiervan af te wijken. 
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 22 Oordeelsvorming 

 
Gegevens en handelwijzen in het licht 
van relevante criteria tegen elkaar 
afwegen en tot onderbouwde 
beoordelingen komen. 
 

 23 Overwicht(dominantie, impact) 
 

Van nature invloed uitoefenen op 
anderen en als autoriteit geaccepteerd 
worden. 
 

 24 Stressbestendigheid 
 

Effectief blijven presteren onder 
tijdsdruk, druk van meer of moeilijke 
taken, sociale druk, of bij tegenslag, 
teleurstelling, tegenspel of crises.  
 

 25 Schakelvermogen/Tactisch 
gedrag 
 

Indien zich problemen of kansen 
voordoen je eigen 
gedragsstijl/tactiek/strategie veranderen 
om een gesteld doel te bereiken, 
improvisatievermogen.  
 

 26 Zelfkennis 
 

Inzicht in eigen identiteit, waarden, 
overtuigingen, sterke en zwakke kanten, 
kwaliteiten, competenties, interesses, 
ambities en gedragingen. 
 

 27 Zelfontwikkeling 
 

Inzicht verwerven in je eigen identiteit, 
waarden, sterke en zwakke kanten, 
interesses en ambities en op basis 
hiervan acties ondernemen om zo nodig 
competenties verder te ontwikkelen. 

 28 Zelfsturing 
 

Je eigen koers kiezen en weten te 
realiseren in en buiten de organisatie, 
rekening houdend met je eigen sterke en 
zwakke kanten, interesses, waarden en 
ambities 
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1.3   COMPETENTIES - VOELEN 
X  competentie definitie 
 1 Flexibiliteit/Aanpassingsvermo

gen 
Je gemakkelijk aan kunnen passen aan 
veranderende omgeving, werkwijzen, 
werktijden,taken, verantwoordelijkheden, 
beleidswijzigingen en gedragingen van 
anderen. 
 

 2 Klantgerichtheid(service-
oriëntatie, klantvriendelijkheid) 

Een hoge prioriteit geven aan 
tevredenheid van klanten of interne 
medewerkers, en aan het verlenen van 
service of hulp en daarnaar handelen. 
 

 3 Luisteren Tonen van interesse en van het vermogen 
om belangrijke informatie op te pakken 
uit gesprekken. 
 

 4 Mensgericht leiderschap Op een stimulerende wijze richting en 
begeleiding geven aan medewerkers. Stijl 
en methode van leidinggeven aanpassen 
aan betrokken individuen. Samenwerking 
stimuleren. 
 

 5 Samenwerken Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat 
door een optimale afstemming tussen de 
eigen kwaliteiten en belangen én die van 
de groep/de ander. 
 

 6 Tact/Sensitief gedrag Zodanig inspelen op de gedachten/ 
gevoelens/het standpunt/de situatie van 
de ander dat onnodige irritaties 
voorkomen of weggenomen worden. 
 

 7 Artisticiteit Talent tonen in een of enkele vormen van 
beeldende kunst en cultuur. 
 

 8 Creativiteit/Vindingrijkheid Originele oplossingen aandragen voor 
problemen die met de functie verband 
houden. Door verbeelding nieuwe 
werkwijzen bedenken. 
 

 9 Vernieuwings-
/Innovatiegerichtheid 

Je met een onderzoekende en 
nieuwsgierige geest richten op 
toekomstige vernieuwing van strategie, 
producten, diensten, markten.  
 

 10 Onafhankelijkheid 
 

Zelfstandig een mening of oordeel vormen 
of actie ondernemen, zonder je te laten 
beïnvloeden door anderen. Je eigen koers 
varen. 
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 11 Visie 

 
Een inspirerend toekomstbeeld voor de 
organisatie/afdeling/producten/diensten 
ontwikkelen en uitdragen, afstand 
nemend van de dagelijkse praktijk. 
 

 12 Assertiviteit 
 

Op een niet kwetsende, tactvolle manier 
opkomen voor je eigen mening, behoeften 
of belangen. 
 

 13 Conflicthantering 
 

Belangentegenstellingen met een grote 
emotionele lading op een tactvolle wijze 
hanteren en oplossen. 
 

 14 Gespreksvaardigheid In gesprekken structuur aanbrengen, 
optreden en interveniëren zodat het 
beoogde resultaat op effectieve wijze 
wordt bereikt. 
 

 15 Interactief leervermogen Vermogen om te leren uit interactie, 
samenwerking en communicatie met 
anderen en de leerpunten snel kunnen 
omzetten in effectiever interpersoonlijk 
gedrag. 
 

 16 Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid 
 

Ideeën, meningen, standpunten en 
besluiten in begrijpelijke taal aan anderen 
duidelijk maken, afgestemd op de 
toehoorder. 
 

 17 Onderhandelen 
 

Optimale resultaten boeken bij gesprek-
ken met tegenstrijdige belangen, zowel 
op inhoudelijk gebied als op het gebied 
van het goed houden van de relatie. 
 

 18 Organisatiesensiviteit 
 

Je bewust tonen van de invloed en de 
gevolgen van beslissingen en gedragingen 
van mensen in een organisatie. 

 19 Presenteren 
 

Je eigen visie, ideeën of meningen helder, 
duidelijk, boeiend en zo nodig 
enthousiasmerend overbrengen op 
anderen. 
 

 20 Coachen 
 

Stimuleren van het bereiken van 
persoonlijke doelen door de ontwikkeling 
van kennis, competenties en talenten. 
 

 21 Integriteit 
 

Handhaven van algemene of professionele 
sociale en ethische normen en waarden, 
ook bij druk van buitenaf om hiervan af te 
wijken. 

 22 Oordeelsvorming 
 

Gegevens en handelwijzen in het licht van 
relevante criteria tegen elkaar afwegen en 
tot onderbouwde beoordelingen komen. 
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 23 Overwicht(dominantie, impact) 

 
Van nature invloed uitoefenen op anderen 
en als autoriteit geaccepteerd worden. 
 

 24 Stressbestendigheid 
 

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, 
druk van meer of moeilijke taken, sociale 
druk, of bij tegenslag, teleurstelling, 
tegenspel of crises.  
 

 25 Schakelvermogen/Tactisch 
gedrag 

Indien zich problemen of kansen 
voordoen je eigen gedragsstijl/tactiek/ 
strategie veranderen om een gesteld doel 
te bereiken, improvisatievermogen. 
 

 26 Zelfkennis Inzicht in eigen identiteit, waarden, 
overtuigingen, sterke en zwakke kanten, 
kwaliteiten, competenties, interesses, 
ambities en gedragingen. 
 

 27 Zelfontwikkeling 
 

Inzicht verwerven in je eigen identiteit, 
waarden, sterke en zwakke kanten, 
interesses en ambities en op basis hiervan 
acties ondernemen om zo nodig 
competenties verder te ontwikkelen. 
 

 28 Zelfsturing 
 

Je eigen koers kiezen en weten te 
realiseren in en buiten de organisatie, 
rekening houdend met je eigen sterke en 
zwakke kanten, interesses, waarden en 
ambities 
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3  DE STAR(R)-METHODIEK 

 
De STAR-methodiek kunt u gebruiken om gedrag uit het verleden op een grondige manier  
te beschrijven. Doorgaans werken (professionele) interviewers met deze methode.  
Met professionele interviewers bedoelen we bijvoorbeeld intercedenten, recruiters, 
personeelsmanagers, medewerkers van de afdeling Human Resorces (HR) maar ook 
leidinggevenden. Hoe beter u met deze methode kunt werken, hoe sneller u “bewijs” kunt 
leveren dat u over een competentie beschikt.  
 
Op het moment dat u helder en beknopt kunt vertellen over uw eigen sterke punten, komt  
u over als een competent iemand. Daarnaast kunt u snel tot de kern komen van wat de 
interviewer interessant vindt. Er komt vaart in een gesprek waarin u steeds en steeds meer 
over uw eigen sterke punten kunt vertellen. Alleen maar voordelen dus. 
 
We weten dat het voor veel mensen niet eenvoudig is om over zichzelf sterke punten te 
vertellen. Doe daar dus uw voordeel mee. Vergeet niet dat u aangenomen zult worden op  
deze sterke punten. In het begin zal het wat moeite kosten om met de STARR methode te 
werken, maar ook hier geldt: hoe meer u oefent, hoe beter u er in wordt. Denk maar aan 
fietsen. Ook dat hebt u moeten leren, in het begin moeizaam maar langzamerhand werd u 
beter. Nu hoeft u er (doorgaans) niet bij na te denken; u doet het automatisch.  
Hierna staan een vijftal  oefenschema’s. Hierna volgen een aantal voorbeelden: 
 
Uit welke situatie blijkt bijvoorbeeld dat u over de competentie “flexibiliteit” beschikt? 
 
Situatie     : (S) Wat was de situatie? Wat was er aan de hand? 
Taak         : (T) Wat was je taak? Wat moest u doen? 
Actie   : (A) Welke Aktie hebt u ondernomen? Wat hebt u gedaan? 
Resultaat     : (R) Wat was het resultaat? Wat was het effect van uw handelen? 
 
Voor de liefhebbers is er nog een laatste R: 
Reflectie  : Als u er achteraf op reflecteert / terugkijkt: zou u het weer zo doen? 
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Onthoud dat u de Situatie en de Taak kort houdt; dat is niet het belangrijkste in de STAR.  
De A daarentegen, de Aktie die u ondernomen hebt, daar mag u vertellen wat u allemaal 
gedaan hebt. Daaruit blijkt uw competentie, omdat u daarin hebt laten zien wat u kunt.  
Ook de R is belangrijk. Over het resultaat kunt u kort zijn maar moet u wel duidelijk kunnen 
zeggen waartoe uw Aktie geleid heeft. 
 
Het gebeurt wel eens dat uw resultaat niet geleid heeft tot de gewenste uitkomst. Dan kunt u 
in de Reflectie in de herkansing: “wat ik ervan geleerd heb, is dat ik een volgende keer….” Of: 
“in een vergelijkend geval heb ik de keer erna … gedaan”. U kunt deze laatste R dus ook goed 
gebruiken voor de vraag: “ … en heeft u ook verbeterpunten? / minder goede 
eigenschappen?”  
 
Dan kunt u in de laatste R van reflectie vertellen hoe u ermee omgaat.  
Dan buigt u uw “zwakke” punt om in een sterk punt. Iedereen heeft minder sterke punten.  
De kracht zit ‘m in hoe men ermee omgaat.  
 
 
 

3 1 VOORBEELDEN STAR(R)-METHODIEK 
 
Voorbeeld STAR(R) methodiek: competentie betrokkenheid 

Situatie: Een jongere, die ik coachte, was op sollicitatiegesprek geweest en al tijdens het 
sollicitatiegesprek kreeg hij te horen, dat hij toch niet de kandidaat was die zij zochten. 
 

Taak: het begeleiden van jongeren en coachen waar nodig. 
 

Actie: ik ben die werkgever gaan nabellen en na wat doorvragen bleek dat het teveel schortte 
aan de Nederlandse taal van mijn cliënt. Vervolgens ben ik bij diverse instanties gaan 
informeren of er mogelijkheden waren voor mijn cliënt om een Nederlandse taalcursus te 
volgen. Uiteindelijk kon mijn cliënt voor een taalcursus terecht bij een buurthuis waar het ook 
nog eens kosteloos was. 
 

Resultaat: Hij kon zich na deze training veel beter verwoorden in het Nederlands en had vrij 
snel een soortgelijke baan in een soortgelijk bedrijf als waarvoor hij eerder was afgewezen. 
 

(Reflectie: De volgende keren dat ik iemand de Nederlandse taal niet helemaal beheerste, 
heb ik daar meteen aandacht aan besteed. Ik vertel ze dan over taalcursussen in buurthuizen 
en ik bereid ze voor op een sollicitatiegesprek door ze aan te laten geven dat ze aan hun 
Nederlandse taal aan het werk zijn.) 
 
Voorbeeld STAR methodiek: competentie betrouwbaar 

Situatie: Mijn collega had een sportblessure opgelopen waardoor hij 2 weken uit de running 
was en zijn werk stil kwam te liggen. We hadden echter een megaorder en de productie 
moest hoe dan ook onverminderd doorgaan, omdat het werk aan het einde van de maand 
klaar moest zijn. 
 

Taak: Ik moest minimaal 100 pakjes productie draaien op een dag. 
 

Actie: Ik had tegen mijn baas gezegd als hij niet tijdig een vervanger kon vinden, ik bereid 
was om elke dag twee uur langer door te werken, totdat de klus geklaard zou zijn. 
Uiteindelijk is er een beroep gedaan op mij en heb ik me ook aan mijn woord gehouden. 
 

Resultaat: De target werd voor die maand gehaald en zowel de opdrachtgever als mijn baas 
waren meer dan tevreden over mijn inzet. 
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Voorbeeld STAR methodiek: competentie resultaatgerichtheid/doelgerichtheid  

Situatie: Er was in ons bedrijf sprake van een onvolledige en gebrekkige 
informatievoorziening, waardoor er miscommunicatie tussen verschillende afdelingen optrad 
en dit bleek een structureel probleem te zijn. 
 

Taak: Ik moest de financiële afdeling runnen. 
 

Actie: Ik ben me gaan verdiepen wat nu precies de zwakke plekken waren in het systeem en 
heb toen een format hiervoor bedacht. Ik heb zelf dit format aan grondige tests onderworpen 
en pas toen het voor mij vaststond dat het waterdicht was aangeboden naar de afdeling ict. 
 

Resultaat: De informatievoorziening verloopt nu vlekkeloos en daarbij heeft het een flinke 
tijdwinst opgeleverd. 
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3 2 Opdracht: maak je eigen top 5 competenties  STAR! 
 
MIJN COMPENTENTIE 1: 

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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MIJN COMPENTENTIE 2 =  

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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MIJN COMPENTENTIE 3=  

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

  

 

  
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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MIJN COMPENTENTIE 4 =  

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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MIJN COMPENTENTIE 5 =  

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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4  HET CURRICULUM VITAE (CV) 
 
Curriculum Vitae betekent levensloop. Het is een lijst waarin uw persoonlijke gegevens 
opleiding en werkervaring duidelijk en overzichtelijk zijn vermeld. De sollicitatiebrief is daar 
een toelichting/aanvulling op. U haalt in uw CV de relevantste informatie voor de vacature 
naar voren. 
 
Uw CV is uw visitekaartje, uw binnenkomer bij een bedrijf of instelling. Het bepaalt in veel 
gevallen samen met uw brief of u doorgaat naar een volgende ronde: het sollicitatiegesprek. 
 
De belangrijkste kenmerken van een goed CV zijn: 
• een CV is niet langer dan maximaal twee A4’s, er staan alleen zaken die (direct) voor 
de werkgever van belang zijn; 
• een CV toont duidelijk wat uw kennis en vaardigheden zijn; 
• een CV toont uw werkervaring en opleidingen; 
• een CV toont taken die u kunt inzetten voor de nieuwe baan; 
• een CV maakt in één oogopslag duidelijk wie u bent en wat u de organisatie te 
bieden heeft; 
• een CV laat uw beste, positieve kanten naar voren komen. 
 
Wanneer gebruikt u een CV? 
• u stuurt het mee met uw brief; een goed CV maakt uw brief korter; 
• u gebruikt het als geheugensteuntje bij telefoongesprekken met de werkgever en uw 
netwerk; 
• u gebruikt het als richtlijn bij het invullen van een sollicitatieformulier; 
• u gebruikt het bij het voorbereiden van een sollicitatiegesprek; 
• u neemt het mee op sollicitatiegesprekken; 
• u geeft het mee aan mensen uit uw persoonlijk netwerk. 
 
Het schrijven van een goed CV is niet zomaar even gedaan. Het doel van het CV en de brief 
is, dat u de werkgever voor u wilt interesseren. Dat lukt alleen als het CV er verzorgd uitziet, 
alle relevante informatie geeft en goed aansluit bij de functie-eisen en de behoeften van de 
werkgever. Dat betekent dat uw CV geen standaard document mag worden. Per sollicitatie 
moet u nagaan of u de inhoud van uw CV moet aanpassen aan de vacature waarop u op dat 
moment reageert. U moet waarschijnlijk meerdere CV’s maken voordat u echt tevreden bent. 
Uw CV is uw visitekaartje en dient meerdere doelen. 
 
In het algemeen ervaren personeelsfunctionarissen het als gemakkelijk wanneer de meest 
recente ervaring bovenaan staat. Voor wat betreft opleidingen en persoonlijke prestaties is 
het raadzaam, die zaken het eerst te noemen, die het verkrijgen van de  baan het meest 
ondersteunen. Meestal zal de laatste werkervaring het meest aansluiten bij de gestelde 
functie-eisen. 
 
Laat uw CV vooral aan anderen lezen. Wellicht valt er nog iets te verbeteren of kan het 
voorkomen dat iemand die uw CV gelezen heeft, een rol kan spelen in uw netwerk. De ander 
kan zich ook proberen te verplaatsen in de rol van werkgever en het cv lezen om er vragen 
over te bedenken, zoals: 
• Waarom bent u toen van baan veranderd? 
• Waarom heeft u die opleiding niet afgemaakt? 
• U bent een hele andere koers ingeslagen, hoe kwam dat? 
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De taal van het CV: 
Een CV moet een afspiegeling zijn van wat en wie u bent.  
De manier van schrijven en het woordgebruik moet bijvoorbeeld bij u passen.  
Als een werkgever u uitnodigt voor een gesprek moet hij of zij niet verbaasd zijn, dat u 
degene bent achter het CV dat zij hebben.  
 
Toch zijn er een paar regels die voor bijna iedereen opgaan: 
� probeer uw CV te beperken tot één A4 en maximaal twee A4; 
� zorg voor een duidelijke vormgeving (witregels tussen de alinea’s, duidelijke kantlijn, 
inspringen, opsommingtekens); 
� maak geen schrijf- of spellingfouten; 
� schrijf in telegramstijl; 
� gebruik zoveel mogelijk actieve werkwoorden, wanneer u uw activiteiten omschrijft 
(leidde, coördineerde is actiever dan ‘gaf leiding aan’); 
� gebruik geen afkortingen; 
� maak zinnen niet langer dan één à twee regels; 
� vermijd technisch jargon of vaktaal; 
� wees niet al te bescheiden, maar blaas uzelf ook niet teveel op; u moet het kunnen 
onderbouwen; 
� uw beste verkoopargumenten komen bovenaan; in het ene geval zal dat uw 
opleiding zijn, in het andere geval uw werkervaring; 
� druk uw prestaties en wat u bereikt hebt zoveel mogelijk uit in cijfers, bijvoorbeeld 
x% omzetstijging, leidinggeven aan x mensen enz; 
� wanneer hetgeen u bereikte het resultaat was van een groepsinspanning, vergeet 
dan niet uw eigen aandeel duidelijk te vermelden; 
� wees niet te snel tevreden; maak verschillende CV’s en zoek de beste eruit; 
� een CV is maatwerk; wanneer u op verschillende banen solliciteert, moet u uw CV 
aanpassen aan de verschillende functie-eisen; 
� bedenk steeds dat uw CV zo opgesteld moet zijn, dat de werkgeer in één oogopslag 
kan zien wie u bent en wat uw vaardigheden zijn; 
� de keuze van het soort CV is afhankelijk van de situatie en uw eigen voorkeur. 
 
Er zijn verschillende standaardindelingen voor het maken van een CV. Op internet zijn 
verschillende indelingen van een CV te vinden. Kies altijd voor een indeling die bij uw branche 
en bij uw persoonlijke voorkeur past. Een CV met daarin vermeld uw gewenste functie en uw 
profielschets is tegenwoordig populair. In de workshop wordt uitgebreid ingegaan op het CV 
inclusief een zoekrichting en persoonlijk profiel.  
 
 
Profiel: 
Wij adviseren iedereen een profiel aan het CV toe te voegen. In het profiel geeft u aan wat 
uw sterke kanten zijn; uw competenties. Onder competenties verstaan we: kennis, 
kwaliteiten en vaardigheden die tot uiting komen in succesvol gedrag. Belangrijkste element 
hierin is het succesvolle gedrag dat u heeft laten zien. Een werkgever zal u daarop 
aannemen; op dat succesvolle gedrag. Wat u in uw eerdere werk heeft laten zien, zult u 
wederom in uw nieuwe baan gaan laten zien. In de pagina’s hiervoor staan 3 lijsten met 
competenties. Onder bijlage 3 vindt u –niet perfecte—voorbeeldprofielen. 
 
Daarnaast kunt u in uw profiel ook uw hogere waarden, uw zoekrichting (en beperkt-- uw 
overtuigingen) kwijt. Hoe steker uw profiel, hoe sterker u als kandidaat zult overkomen. 
Wees u ervan bewust dat veel recruiters bovengemiddelde interesse hebben in mensen. Uw 
profiel wordt daardoor door recruiters gelezen. Maak hier gebruik van. 
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Ten slotte: 
1. let op uw e-mailadres: adressen als “ leatherboy123@hotmail.nl”, 
“mooiman@hotmail.com” of “discopoes@gmail.nl” worden niet met gejuich ontvangen. 
 
2. Ga er van uit dat recruiters standaard zoeken op LinkedIn, Hyves en Facebook. Zorg 
er voor dat er dus geen “rare” dingen op deze pagina’s onafgeschermd staan: foto’s van wilde 
feesten; foto’s in zwemkleding, vrijpostige commentaren van nabije vrienden. 
 
3. Luister voor de zekerheid uw eigen voicemailtekst eens af. Wat voor u en uw 
vrienden privé leuk kan zijn, is in een zakelijke context –zoals voor een werkgever-- niet 
altijd leuk. Stel op uw vaste telefoonlijn iedereen die deze telefoon kan opnemen, op de 
hoogte dat er een potentiële werkgever kan bellen. 
 
4. Bij uw personalia kunt u melden of u in bezit van auto en (welk) rijbewijs bent; een 
werkgever zal bij onregelmatige werktijden, of een werklocatie die lastig met openbaar 
vervoer te bereiken is, de voorkeur geven aan die kandidaten die de werklocatie eenvoudig 
zullen bereiken. 
 
5. Een pasfoto kunt u op uw CV zetten. Voor een extern gerichte functie zal u dat zeker 
tot voordeel strekken mits dit een (zakelijke) representatieve foto is. De foto moet uiteraard 
wel recent zijn en gelijkend zijn. Wees u er van bewust dat er wel een foto met uw gegevens 
“rondzwerft”. Sommige mensen hebben moeite met het sturen van hun foto en dat is 
begrijpelijk. Aan u de keus. 
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5  DE SOLLICITATIEBRIEF 
 
De sollicitatiebrief, ook wel genoemd de motivatiebrief, is een belangrijk onderdeel van het 
sollicitatieproces. Op werk.nl is informatie te vinden over het schrijven van sollicitatiebrieven. 
In de meeste sollicitatieprocedures is het schrijven van een brief een niet te vermijden stap 
en het gaat erom dat uw brief aanleiding geeft voor een werkgever dat deze u uitnodigt voor 
een sollicitatiegesprek.  
 
Hoe leest de werkgever? 
 
Elke werkgever die brieven selecteert leest snel. Gemiddeld heeft hij/zij misschien twee 
minuten voor elke brief en CV. Dat betekent dat hij/zij in de brief let op herkennings-punten. 
Dat zullen vooral die punten zijn die hij/zij in de advertentie of in het telefoongesprek zelf als 
eis heeft aangedragen.  
 
Sollicitanten die de eisen van de werkgever hebben begrepen en dus deze hebben beschreven 
als verkooppunten en motivatie, zullen eruit springen.  
 
Hier volgen enkele tips om te voorkomen dat uw brief op de stapel ‘direct afwijzen’ terecht 
komt.  
 
Een correct uiterlijk 
• geen doorhalingen of vlekken 
• geen scheve of rafelige bovenkant 
• evenwichtige verdeling over het blad, kantlijn, etc. 
• slechts één zijde beschrijven 
• liefst één A4-tje 
• bijlage vermelden 
• bij voorkeur een getypte brief 
• na iedere alinea een witregel 
• geen gelinieerd papier 
• geen afwijkende lettertypen 
 
 
Persoonlijke stijl 
• in de stijl van de advertentie  
• geen jargon (vaktaal) 
• geen afkortingen 
• actieve werkwoorden, bij voorkeur altijd tegenwoordige tijd 
• geen lange ingewikkelde zinnen 
• geen moeilijke of bloemrijke woorden 
• geen taalfouten 
 
Het vermijden van tekortkomingen is nog geen garantie om bij de stapel ‘kandidaten 
uitnodigen’ te belanden. Naarmate er meer brieven zijn (meer dan 10) en naarmate het een 
belangrijke functie betreft, moet uw brief nog aan een andere eis voldoen.  
 
De werkgever moet de indruk hebben dat u geschikt bent voor de functie en zijn/haar 
nieuwsgierigheid moet voldoende geprikkeld worden door de opbouw en de inhoud van uw 
brief. Het is overigens een voordeel als u de naam kent van de contactpersoon, zodat u 
zijn/haar naam in uw brief kunt gebruiken. Het neemt een stukje anonimiteit weg. 
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Pas wel op, dat u de naam en voorletter correct schrijft, anders werkt het middel averechts. 
Een telefoontje naar (de personeelsafdeling van) het betreffende bedrijf is meestal voldoende 
om achter de naam van de contactpersoon/selecteur te komen. 
 
Inhoud en opbouw sollicitatiebrief 
Voor de inhoud en opbouw van de sollicitatiebrief zijn slechts enkele algemene regels te 
geven. Tussen de geadresseerde en de ondergetekende bestaat de brief uit vijf alinea’s in de 
volgorde: 
1) om welke functie het gaat en hoe u aan de informatie dat er een vacature is 
gekomen bent; 
2) de motivatie voor het bedrijf waarbij u solliciteert; 
3) een verklaring waarom u enthousiast bent met betrekking tot de functie; 
4) aan welke belangrijke eisen u voldoet; 
5) het in het kort iets over één of andere bekwaamheid vermelden, die volgens u 
relevant is voor de functie; 
6) een afsluitende zin, waarin u op een gesprek “aandringt”. 
 
Bedenk wel dat de brief en het CV, aanknopingspunten geven voor het sollicitatiegesprek. 
Wees er dus op bedacht, dat werkgevers hierop gaan doorvragen en schrijf dus nooit iets wat 
bij navraag niet klopt.  
De inhoud van de brief en het CV moeten volledig op elkaar aansluiten. 
 
 

5.1   De gerichte sollicitatiebrief 

 
Met een gerichte sollicitatiebrief reageert u op een advertentie of oproep waarin een 
organisatie een vacature meldt. In feite maakt die advertentie het erg gemakkelijk. Als het 
een goede advertentie is, dan staat er precies in wat voor iemand die werkgever zoekt. Dat 
betekent dat u uw brief daarop kunt afstemmen. 
 
 
Geadresseerde 
Het is altijd beter als u de brief persoonlijk aan iemand kunt richten. Als er niemand in de 
advertentie staat aan wie u de brief kunt richten, bel dan de organisatie op en vraag of u de 
brief toch persoonlijk aan iemand kunt richten.  
 
 
Let op 
Spreek in uw brief nooit iemand bij zijn voornaam aan, ook al kent u degene aan wie u de 
brief richt persoonlijk. Ook anderen moeten de brief zeer waarschijnlijk lezen en zullen dit 
ongepast kunnen vinden of misschien zelfs denken dat u voorgetrokken wordt. 
 
 

5.2.  De open sollicitatiebrief 

 
De open sollicitatiebrief heeft dezelfde opbouw als de gerichte sollicitatiebrief.  
Ook hier gaat het om aansluitende verkooppunten en een motivatie.  
De open sollicitatiebrief verschilt van de gerichte brief op de volgende punten: 
• u solliciteert niet aan de hand van een advertentie in de krant of op internet;  
• u zult zelf aanleiding voor de sollicitatie moeten scheppen; dat doet u bijvoorbeeld 
door te netwerken of door websites van bedrijven te onderzoeken; 
• u zult wat meer variatie in de eerste alinea en slotalinea moeten aanbrengen, omdat 
de aanleiding steeds anders is. 
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Niet zomaar schrijven! 
Schrijf nooit zomaar 100 open brieven naar 100 bedrijven, die u uit de gids heeft gehaald. 
Dat werkt niet. U weet dan te weinig van de betreffende bedrijven en kunt dus nooit 
aansluiten met uw verkooppunten. Zoek daarom altijd eerst naar een aanleiding, bijvoorbeeld 
via uw netwerkcontacten, een artikel uit de krant of adressen verzamelen via de 
bedrijvenklapper.  
 
De meeste bedrijven hebben ook een internetsite, waar informatie over het bedrijf te vinden 
is. Vaak hebben de bedrijven die een internetsite hebben op hun internetsite informatie over 
vacatures of werken bij het bedrijf. Mocht u de internetsite van het bedrijf niet weten, dan 
kunt u proberen deze te vinden door:  
• te bellen naar het betreffende bedrijf; de internetsite wordt graag gegeven; 
• te zoeken via een zoekmachine (Google, Ilse) of in de elektronische telefoongids; 
• in de adresbalk typen www.<bedrijfsnaam>.nl; bedrijven gebruiken vaak hun eigen 
bedrijfsnaam voor hun website. 
 
Het is aan te bevelen om ook hier eerst even te bellen. Het grote voordeel van bellen is, dat u 
gericht kunt doorvragen of er eventueel een vacature bij het betreffende bedrijf open staat. 
Op deze manier maakt u in feite ook een vacatureanalyse.  
Voor het bellen van het betreffende bedrijf, volg de volgende lijn: 
• interessant bedrijf gevonden via …; 
• noteer vast de informatie die u gevonden hebt, bijv. welke werkzaamheden er 
worden verricht, welke functies er zijn, welk product gemaakt wordt; 
• als u belt vraag altijd eerst of degene tijd heeft om een aantal vragen te 
beantwoorden. Als u op een verkeerd moment belt, kan dit voor een botte reactie zorgen. 
Maak daarom een afspraak op een tijdstip waarop u beter terug kunt bellen; 
overval degene die u spreekt nooit met de vraag of hij een baan voor u heeft. U heeft de kans 
dan meteen een nee te horen en hierdoor is het gesprek snel afgelopen; 
• bereid het gesprek goed voor en maak een telefoonscript; 
• als de werkgever interesse heeft, maakt u meteen een afspraak of u stuurt een open 
sollicitatiebrief, vaak in overleg met de geïnteresseerde werkgever. 
 
 

5.3    Het sollicitatieformulier 

 
Een sollicitatieformulier zorgt ervoor dat de kansen van de sollicitanten op een vacature niet 
zo sterk afhankelijk zijn van schrijfvaardigheid en inlevingsvermogen. Alles wat de werkgever 
belangrijk vindt, is terug te vinden op het sollicitatieformulier. Verder krijgt iedereen dezelfde 
ruimte om zijn antwoord in te vullen. 
 
Een sollicitatieformulier dwingt u om vragen te beantwoorden over onderwerpen die u in uw 
brief zou kunnen overslaan. Net als voor andere vormen van schriftelijke sollicitatie geldt hier 
de grondregel: wees eerlijk. Als achteraf blijkt dat u over bepaalde zaken gelogen hebt, kan 
dat grond zijn om u onmiddellijk te ontslaan.  
 
Let er verder op dat u uw antwoorden zo positief mogelijk formuleert en de beperkte ruimte 
optimaal benut. Als u bijvoorbeeld lid bent van verschillende verenigingen en er wordt 
gevraagd naar de verenigingen waar u lid van bent, begin dan met die verenigingen die het 
beste aansluiten bij de functie. Dat geldt ook voor de vraag over sporten die u eventueel 
beoefent. 
 
Gebruik zoveel mogelijk actieve werkwoorden in uw antwoorden. Maak geen volzinnen, maar 
gebruik telegramstijl, of als het even kan zelfs trefwoorden. Probeer echter niet alles te 
vertellen, want de ruimte laat dat niet toe. Geef vooral die informatie die u gunstig naar 
voren laten komen voor die baan. 
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In het algemeen hoeft u bij een sollicitatieformulier niets mee te sturen. Doe dat dan ook 
niet. Een organisatie die een sollicitatieformulier gebruikt doet dat om zeer doelgerichte 
informatie over de kandidaat in te winnen. Het meesturen van informatie waar niet om 
gevraagd is, doorkruist dat. 
 
Vul het formulier helemaal in. Als u vragen tegenkomt waarvan u zich afvraagt wat ze met de 
aangeboden functie te maken hebben, bel dan even.  
 
Er is een kans dat de organisatie de formulieren van de kandidaten bewaart, zodat deze 
mensen benaderd kunnen worden als er een andere functie vrijkomt. 
 

  Tip 
1) Maak eerst een kopie van het formulier en vul dat in. Dan kunt u de ingevulde kopie 
bekijken en eventueel veranderingen in aanbrengen. Daarna kunt u dit overnemen op het 
origineel. 
2) Vergelijk ook het sollicitatieformulier met uw CV en bekijk of in uw CV alle 
belangrijke zaken instaan die een werkgever wil weten. 
3) Als u via een vacaturesite reageert en het bedrijf heeft geen specifieke voorkeur 
voor het sollicitatieformulier, reageer dan via de mail. 
 
 

5.4   Het vervolgcontact  

 
Het vervolgcontact is een heel belangrijk en dikwijls onderschat contact. Het kan heel goed 
werken om na een contact of gesprek een vervolgcontact toe te passen.   
 
U kunt een vervolgcontact in de volgende situaties toepassen: 
• na een gesprek met iemand uit uw netwerk (vriend, kennis of onbekende); 
• na een telefoongesprek met een netwerkcontact; 
• na een oriënterend- of sollicitatiegesprek; 
• na een afwijzing! 
 
De reden voor het vervolgcontact is: 
• bedanken voor de tijd, informatie, de genomen moeite, enz.; 
• dat de functie u boeit en dat u graag verder wilt praten (na een sollicitatiegesprek); 
• te laten weten wat u met de informatie e.d. heeft gedaan (na een netwerkgesprek); 
• uw naam weer even ‘in te picture’ zetten (vooral van belang bij sollicitaties met veel 
kandidaten); 
• vragen om de reden(en) dat u bent afgewezen; 
• uw doorzettingsvermogen demonstreren; 
• uw positieve instelling bevestigen; 
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6  HET SOLLICITATIEGESPREK 
 
Hebben we hier te maken met een vriendelijke en gemotiveerde medewerk(st)er, 
die weet wat hij/zij wil en er ideeën op na houdt die stroken met onze organisatie? 
 
Zo wordt immers de angst voor een verkeerde keuze bij de werkgever weggenomen en 
groeien de kansen voor de sollicitant. Het is niet anders. Het selectie-interview is een vrijwel 
altijd te nemen drempel en serieuze voorbereiding op dit ritueel is absolute noodzaak. 
 
Enkele dingen hoeven natuurlijk nooit fout te gaan als u op het volgende let: 
• kom op tijd (bouw reserve in en oriënteer u vooraf waar het is); 
• kleedt u zodanig dat die past bij de functie waarnaar u solliciteert; 
• maak kopieën van uw brief, CV, advertentie en diploma’s en neem die mee; 
• maak van tevoren vragen die u wilt stellen en neem die mee; 
• als er sprake is van een uitnodigingsbrief neem die dan ook mee; vaak staat er een 
contactpersoon op, waarmee u het gesprek hebt. 
 
De vragen die er gesteld kunnen worden, kunt u natuurlijk niet allemaal voorspellen.  
Wel zal de werkgever gewoonlijk beginnen met de elementen uit uw brief en CV die “eruit 
springen”. Dat geeft u de kans om een thuiswedstrijd te spelen, maak daar dus gebruik van 
en heb uw verhaal klaar. Andere vragen hebben vrijwel altijd te maken met: 
• uw karakter  : hoe u met anderen omgaat en wat voor type u bent 
• initiatief : hoe actief u bent en wat u durft 
• competenties : wat u kunt en wat u weet (opleiding/werkervaring) en hoe u zich  
   gedraagt in werksituaties 
• motivatie : waarom u deze baan in dit bedrijf wilt en hoe u uw toekomst ziet 
• persoon : wat is uw thuissituatie, wat zijn uw opvattingen, enz. 
Deze vijf elementen staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar en zijn vaak 
nauwelijks te scheiden. 
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Werkwijze voorbereiding op vragen selectiegesprek 
Veel profijt zult u hebben van een intensieve voorbereiding op de 16 meest gestelde vragen. 
Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan. Neem deze door en schrijf uw antwoorden 
op, als voorbereiding op uw gesprek. Hoe beter voorbereid u bent, hoe gemakkelijker het 
gesprek gaat en hoe meer kans u maakt op die baan. 
 
Tijdens het gesprek is het niet te voorkomen dat u wat gespannen bent. Probeer hardop te 
oefenen, geef de antwoorden ferm en overtuigd van uzelf. In een echt interview heeft u dan 
des te meer energie over om op reacties van de werkgever te letten en het gesprek te 
beïnvloeden. De vrees dat het één en ander over zal komen als ingestudeerd, is meestal 
ongegrond. Zodra u werkelijk gespannen bent, kunt u dit aan het begin van het gesprek 
zeggen. Doorgaans zal dit een hele prettige reactie geven.  
Zenuwen voor een sollicitatiegesprek zijn normaal. Door het te benoemen zult u eerlijk, 
oprecht en open overkomen. 
 
Het blijkt in de praktijk dat sollicitanten zich vaak onvoldoende voorbereiden op de vraag: 
“Heeft u zelf nog vragen?”. 
Stel uw eigen vragen in de juiste volgorde en alleen als ze inmiddels al niet beantwoord zijn 
tijdens het gesprek: 
• eerst over de inhoud van de functie, organisatie van de afdeling, enz.; 
• tenslotte over de financiële aspecten, meestal in een tweede gesprek. 
 
Blijf niet te lang stil staan bij arbeidsomstandigheden. Het zou een verkeerde indruk wekken 
als bijv. reistijd, fysieke belasting, dertiende maand, vakantiedagen, extra vrije dagen of iets 
dergelijks te veel aandacht krijgt. Een werkgever zal wantrouwig worden over uw motivatie of 
over uw capaciteiten. Probeer in te haken op het moment dat de werkgever, meestal in het 
begin van het gesprek iets over de vacature vertelt, maar beperk dat tot één enkele vraag 
om zijn inleiding niet te veel te verstoren. 
 
Wacht verder af totdat u hiertoe wordt uitgenodigd of als de werkgever dat nalaat, aan het 
einde van het gesprek. Schroom niet vragen te stellen. De werkgever solliciteert immers ook 
naar u. Vragen stellen wordt vaak opgevat als belangstelling en initiatief van uw kant. Als u 
de vragen heeft opgeschreven en u deze naloopt, komt u geïnteresseerd en goed voorbereid 
over.  
 

 
 
 

 
Tips voor een goede presentatie 
Hoe u overkomt, is voor een groot deel bepalend voor de verdere selectie. Zoals eerder 
genoemd, speelt uw kleding daarbij een grote rol. Ook de manier waarop u iets zegt is van 
belang. Uw presentatie is de verpakking van uw boodschap. 
 
Tijdens het gesprek wordt u beoordeeld op uw uitstraling. Dat begint bij het voorstellen. 
Een stevige handdruk en uw gesprekspartner recht in de ogen kijken is een goed begin. 
Vergeet uw lichaamshouding niet. Van iemand die onderuitgezakt met de handen in de 
zakken erbij zit kunt u moeilijk zeggen dat hij een gemotiveerde indruk maakt. 
 
Tips en aandachtspunten met betrekking tot uw presentatie: 
• de eerste vijf minuten zijn zeer belangrijk voor het beeld dat men zich van u vormt; 
• houdt oogcontact met uw vragenstellers; 
• wees niet bang voor stiltes, u mag best even nadenken voordat u antwoord geeft; 
• geef nooit verkeerde of onvolledige informatie; als men er later achter komt, kan dit 
ontslag op staande voet betekenen; 
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• indien er persoonlijke vragen gesteld worden kunt u als tegenvraag stellen waarom 
deze vraag van belang is; probeer echter de sfeer open en positief te houden; 
• durf, als dat bij u past, wat humor in het gesprek te brengen, maar overdrijf 
natuurlijk ook niet; 
• probeer nooit koste wat het kost uw gelijk te krijgen; 
• bij een moeilijke vraag kunt u beter een tegenvraag stellen of zeggen dat u dit een 
moeilijke vraag vindt; 
• alleen “ja” of “nee” antwoorden kan een gesloten indruk maken, voeg er iets aan 
toe. 
 
Voor al deze tips geldt: doe er uw voordeel mee, gebruik datgene wat bij u past! 
 
 

6.1. Meest gestelde vragen tijdens het sollicitatiegesprek 

 
1) Waarom heeft u naar deze functie bij ons bedrijf gesolliciteerd / waarom wilt 

u hier werken?  

 
De werkgever wil uw motief weten. Stel hem gerust en leg een relatie naar uw ambities. 
 
2) Waarom denkt u dat u geschikt bent / waarom u in plaats van iemand met 

een gerichtere opleiding / wat zijn uw sterke punten? 

 
Het resultaat van uw ‘kwaliteitenonderzoek’ en de feiten uit uw CV kunt u hier benoemen. 
Bedenk wel dat de werkgever doorvraagt en u voorbereid dient te zijn op “waarom vindt u 
dat?” Diskwalificeer daarbij nooit anderen, maar benadruk uw eigen kwaliteiten. Tip: oefen 
thuis de STAR-methodiek! 
 
3) Is dit het soort werk dat u echt wilt / ziet u ook nadelen? 

 
De werkgever toetst het beeld dat u van de functie hebt. Wees voorzichtig met antwoorden 
en probeer tijdens het gesprek meer informatie te krijgen over de baan. 
 
4) Heeft u ervaring / wat heeft u bij uw vorige werkgever gedaan / heeft u dit 

werk al eerder gedaan / welke machines kunt u bedienen / etc.? 

 
Bereidt u voor door zelf een beeld te vormen van het toekomstige werk (bij iemand die dit 
werk doet of via de personeelsdienst). Ga na waar raakpunten zouden kunnen liggen en 
probeer zo concreet mogelijk uw bekwaamheden te benoemen.  
 
Als u op en ander gebied werkzaam bent geweest zal er toch heel vaak sprake zijn van een 
kundigheid die in het werk van pas komt. 
 
Let op! Wees zo correct mogelijk. 
 
5) Wat wilt u bereiken in dit werk? 

 
Hierbij gaat het om het evenwicht tussen ambitie en initiatief ten opzichte van de realiteitszin 
van de kandidaat. Wees eerlijk en realistisch. 
 
6) Welke initiatieven heeft u ontplooid / waren ze succesvol? 

 
Vertel enthousiast. Geef zo mogelijk cijfers en geef aan dat u natuurlijk niet helemaal alleen 
verantwoordelijk was voor het succes. U kunt hierbij gebruik maken van uw 
kwaliteitenonderzoek. 
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7) Waarom moet u van baan veranderen / waarom wilt u van baan veranderen? 

 
Moet: verminderd werkaanbod (eind van de activiteiten in Nederland). Onze afdeling met x% 
gereduceerd. Ons bedrijf heeft een reorganisatie doorgevoerd vanwege slechte 
bedrijfsresultaten. Ik heb nog geen job omdat het sociaal plan me de mogelijkheid geeft om 
kritisch te zoeken naar een voor mij geschikte baan en dat is ….. (zie vraag 1) 
 
Wilt: vertel dat u uit uw functie bent gegroeid of werkverbreding zoekt.  
Ik solliciteer zowel intern als extern omdat ik me zo breed mogelijk wil oriënteren.  
Ik kies voor ‘buiten’ in verband met een situatie van voortdurende onzekerheid en onrust. 
 
De grote valkuil die u bij deze vraag moet vermijden is dat u uw frustraties over de 
werkgever vertelt aan de werkgever. De werkgever kan daardoor een verkeerde indruk van u 
krijgen. Frustratie over of kritiek op uw huidige functie uitspreken, heeft geen zin, want de 
werkgever heeft er geen boodschap aan. 
 
8) Wat wilt u gaan verdienen / welk salaris verlangt u? 

 
Antwoord het liefst ontwijkend, bijvoorbeeld: “U zult waarschijnlijk een CAO hanteren. Ik 
neem aan dat u voor deze functie een bepaalde salarisschaal hanteert.  
Bij het vergelijken van salarissen baseert u zich dan op zaken als jaarsalaris, vakantiegeld, 
decemberuitkering, vergoedingen. Laat u niet van de wijs brengen. Geef geen direct 
antwoord. 
 
Geef ook aan dat het salaris afhankelijk is van het gewicht van de taken die u gaat uitvoeren. 
Krijgt u veel verantwoording of weinig, gaat u leiding geven aan anderen, zijn er 
veranderingsprocessen op komst waarin u uw bijdrage kunt leveren, moet u op enig moment 
mensen inwerken? Is het alleen uitvoerend of ook meedenkend werk? Hoe zwaar weegt de 
(enorme) werkervaring die u al heeft?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gemeente Almere                        Werkboek Workshop naar Werk 

Pagina 33 van 50 

 
9) Heeft u referenties? 

 
Geef iemand op die positief over u zal denken. Geef een zo ‘hoog’ mogelijke functionaris 
op. Iemand die toestemming heeft gegeven om hem als referentie op te geven. Probeer 
voordat u gaat solliciteren met de referentie af te stemmen naar welke functie u 
solliciteert en wat u zoal wilt vertellen. Probeer hem tot bondgenoot te maken. 

 
10) Heeft u zelf vragen? 
 

Ja natuurlijk! Grijp de kans om uw interesse en motivatie te tonen.  
Gebruik eventueel de gegevens ingevuld achterin dit werkboek. 

 
11) Was u vaak ziek bij uw vorige werkgever? 

 
Zeg niet zonder meer dat u nooit ziek bent. Een verkoudheid of griep is een normaal 
ziektebeeld. Als u een ernstige aandoening hebt gehad: ‘Maar, dat is verleden tijd. Ik ben 
volledig opgeknapt’ doet het meestal wel. 
 
12) Wat zijn uw zwakke punten? 

 
Het is een vraag om achter het zelfbeeld te komen. Neem een zwak punt dat niet relevant is 
of evengoed als sterk kan worden uitgelegd. Gebruik hier de STARR-methode. Als u onder de 
laatste R kunt aangeven hoe u met uw “zwakke”punt omgaat, wordt dit ineens een sterk 
punt.  Mensen die beweren alles te kunnen wekken argwaan bij een werkgever. 
 
13) Kunt u mij wat meer over uzelf vertellen? 

 
CV en hulplijsten. Geef de werkgever de keuze om via tussenvragen naar initiatief, motief, 
capaciteit, karakter of persoon te schakelen. U kunt een thuiswedstrijd spelen. 
 
14) Wat was een grote blunder van u en wat heeft u ervan geleerd? 

 
Laat zien dat u kritisch naar uzelf kunt kijken. Geef een goede en eerlijke analyse van de 
oorzaak en toon door uw verhaal aan dat u voortaan rekening zult houden met uw 
zwakheden respectievelijk deze zwakheid hebt hersteld/zult herstellen. 
 
15) Wanneer bent u beschikbaar? 

 
Vertel dat u waarschijnlijk op korte termijn beschikbaar bent, maar dat u hierover nog moet 
overleggen met uw huidige baas. Hiermee laat u blijken dat u niet direct misbaar bent. Geef 
eventueel aan dat het Sociaal Plan grote vrijheid geeft om van de CAO termijn af te wijken. 
 
16) Hebt u nog andere sollicitaties lopen / waren ze succesvol / zo niet, waarom 

niet? 

 
 
Noem direct een aantal. Laat zien dat u initiatiefrijk bent. Noem ook functiegebieden en laat 
nooit blijken dat uw belangstelling al te breed is, want dat ondergraaft de stelling dat u sterk 
gemotiveerd en erg enthousiast bent voor de baan waarover u nu praat. 
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7  NETWERKEN 
 

Een netwerk is een web van contacten dat iemand 
van dienst kan zijn bij het vinden van werk, bij 
het verkrijgen van informatie over een bedrijf of 
functie of bij het verkrijgen van informatie over 
bepaalde onderwerpen. Het is van belang dat 
mensen die een baan zoeken via 
netwerkcontacten zich realiseren dat houding, 
alert zijn en het tonen van interesse in andere 
mensen van groot belang zijn. Hiermee wordt 
namelijk bereikt dat andere mensen bereid zijn 
om te helpen.  

 
Een effectieve methode om een baan te krijgen is via persoonlijke contacten en introducties. 
Dit kan voor iedereen werken, maar zeker voor mensen die wat ouder zijn. Immers reageren 
op een aantrekkelijke vacature in de krant, terwijl je weet dat er erg veel reacties op komen, 
is niet erg motiverend. Vooral omdat de kans groot is dat jongere personen met ervaring ook 
reageren. Daarnaast wordt ongeveer 45% van alle vacatures, en zelfs 60% van de 
kaderfuncties via via vervuld. Deze vacatures worden nergens gepubliceerd. Men vergroot 
dus zijn kansen door via netwerken of open sollicitaties te solliciteren.  
 
In de theorie rondom netwerken is een aantal begrippen belangrijk.  
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen warme netwerkcontacten (personen die men 
goed tot redelijk goed kent) en koude netwerkcontacten (personen die men niet persoonlijk 
kent).Er wordt gesproken over indirecte contacten (alle contacten die voortkomen uit warme 
netwerkcontacten) en directe contacten (contacten gelegd naar aanleiding van advertenties, 
in kranten en tijdschriften, internet, radio en televisie). 
 
Er zijn verschillende soorten netwerken: 
• persoonlijke en sociale netwerken 
• professionele netwerken 
• digitale netwerken 
 
 
Persoonlijke en sociale netwerken 
Tot de persoonlijke netwerken worden familie, vrienden en kennissen gerekend.  
Maar ook kennissen die je minder vaak ziet: mensen met wie activiteiten ondernomen worden 
of mensen met dezelfde hobby’s. Dit netwerk is een goed startpunt voor het uitbreiden van 
activiteiten.  
 
 
Professionele netwerken 
Professionele netwerken ontstaan tijdens werk, op bijeenkomsten en op trainingen. 
Professionele netwerken bevatten bijvoorbeeld ex-collega’s en vorige werkgevers. 
  
 
Digitale netwerken (social networking) 
Een nieuwe manier om te netwerken is via internet. Via discussiefora en nieuwsgroepen kan 
op een eenvoudige manier in contact worden gekomen met tientallen zo niet honderden 
personen. Er kunnen gemakkelijk ideeën uitgewisseld worden en de instap is vrij 
laagdrempelig.  
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Belangrijk 
Veel mensen staan er niet bij stil dat alles wat ze op internet zetten bereikbaar is voor 
anderen. Daaronder vallen vakantiefoto’s in zwemkleding, foto’s van feesten, foto’s van 
vrienden. Veel sites (zoals Hyves en Facebook) maken het mogelijk om informatie af te 
schermen voor anderen. Maak hier gebruik van.  
 
De recruiters van nu maken standaard gebruik van internet en achterhalen in hele korte tijd 
veel informatie van en over u. Ook commentaren, forums en blogs zijn uiteraard niet altijd 
“beveiligd”. Ga er van uit dat een werkgever hiermee ook een indruk van u krijgt.  
 
Deze medaille heeft twee kanten. Zodra u weet met wie u een gesprek heeft, kunt u dus ook 
op internet gaan zoeken via Google of Wieowie.nl. Laat die kennis die u daar vergaart u tot 
voordeel zijn. 
 
 

 
 
 
Voordelen netwerkcontacten (relaties) 
 
Relaties kunnen op verschillende manieren helpen: 
• ze zijn op de hoogte van bepaalde vacatures of te ontstane vacatures; 
• ze kunnen u informatie geven over waarnaar u op zoek bent; 
• ze kennen iemand die zijn baan gaat opzeggen; 
• ze kennen bepaalde bedrijven of organisaties waar mogelijkheden zouden kunnen 
zijn.  
 
Mensen die werken voor een bedrijf waar u belangstelling voor heeft, kunnen 
• u informatie geven over het bedrijf; 
• u tippen over bepaalde vacatures; 
• uitkijken naar mogelijkheden; 
• weten of er in hun organisatie vacatures zijn; 
• weten of er mensen weggaan; 
• voor u een afspraak regelen met de chef of directeur om eens te komen praten over 
mogelijkheden; 
• hun chef of directeur uw naam geven voor het geval er een vacature is; 
• de chef of directeur uw CV geven. 
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Mensen die net in een nieuwe baan zijn begonnen 
• weten vanwege hun sollicitaties misschien een bedrijf dat op zoek is naar iemand 
zoals u; 
• kunnen ergens anders een lege plek hebben achtergelaten. 
 
 
Iemand die een baan zoekt 
• kan vacatures tegen komen die voor hem of haar niet interessant zijn, maar voor u 
wel en u hierop attenderen. 
 
 
Een goede vriend of familielid:  
• kan mensen vragen of zij iets weten; 
• kan mee zoeken naar geschikte vacatures; 
• kan kritisch meekijken of u zich te beperkt of te breed opstelt. 
 
 
Iemand die werkzaam is in een richting waarin u zoekt: 
• kan uw CV geven aan eventuele geïnteresseerden; 
• kan u tips geven over ontwikkelingen in de branche; 
• kan u informatie geven over bepaalde functies en welke eisen er gesteld worden; 
• kan u adviezen geven hoe u in deze richting het beste aan werk kunt komen. 
 
Kortom, relaties kunnen veel voor u betekenen. Via hen beschikt u over meer ogen en oren 
op de arbeidsmarkt. Zodoende wordt uw kans op het vinden van werk groter. 
 
Om een vacature te ontdekken nog voordat deze bekend gemaakt is, zult u dus moeten 
‘Netwerken’. 
 
Netwerken is een vaardigheid die in de praktijk geleerd moet worden. Sommigen hebben 
deze vaardigheid in de vingers terwijl anderen zullen er veel energie in moeten steken.  
 
Wanneer u het netwerken als een uitdaging beschouwt, kan het goede resultaten opleveren 
bij het vinden van een baan. Bereidt u zich echter wel voor op teleurstellingen en 
ontmoedigingen. U zult waarschijnlijk twintig mensen moeten benaderen om vier goede 
contacten te leggen.  
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Contactschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandachtspunten bij het opbouwen van een netwerk 
 
Het is moeilijk om aan te geven hoe een netwerk het beste kan worden opgebouwd.  
De situatie van ieder mens is immers verschillend.  
Er zijn echter wel enkele aanknopingspunten te geven: 
� een gedegen voorbereiding is noodzakelijk; 
� helder en goed afgebakende vragen lokken goede antwoorden uit; 
� ga uit van bestaande contacten en stel de vragen: ‘Wat deed u tot nu toe met uw 
contacten?’ Heeft u er wel eens gebruik van gemaakt?’ ‘Waarom wel, of juist niet?’; 
� bekijk de contacten met andere ogen; het gaat immers in eerste instantie om het  
 verkrijgen van informatie en in tweede instantie om het vinden van een baan. 
 
 
Verder zijn de volgende algemene punten bij het netwerken van belang: 
1) ga op zorgvuldige wijze om met netwerkcontacten. Het is zinvol om na te gaan of de 
introductie door een tussenpersoon positief kan werken. In veel gevallen zal het noemen van 
naam van iemand die u heeft verwezen de kans op een gesprek vergroten; 
 
2) een telefonisch contact werkt vaak effectiever dan een brief. U kunt tijdens dit eerste 
contact aangeven wat uw verwachtingen zijn van een gesprek en hoe lang u denkt dat het zal 
gaan duren. Wanneer degene die u belt afwijzend reageert, vraag dan of hij/zij u door kan 
verwijzen naar iemand anders. Vraag om een oriënterend, informatief gesprek. De ervaring 
leert dat de vraag naar een baan in deze fase veel mensen afschrikt. Eventueel kunt u 
voorstellen informatie over uzelf op te sturen; 
 
3) de voorbereiding. Vraag u af wie uw gesprekspartner is; wat weet u van het bedrijf, 
vakgebied of branche waar hij/zij werkt. Een goed contact bestaat op basis van 
wederkerigheid. Bedenk daarom dat de gesprekspartner waarschijnlijk ook een doel met het 
gesprek heeft; 
 
4) de wijze waarop het gesprek gevoerd zal worden. Meestal wordt een zekere 
zakelijkheid op prijs gesteld. Dat geldt zowel ten aanzien van punten die de deelnemer aan de 
orde stelt, als ten aanzien van het bewerken van de afgesproken tijdsduur; 
 
5) de evaluatie van het gesprek. Het is zinvol het besprokene op schrift te stellen en na te 
gaan welke vragen beantwoord zijn en welke niet; 
 
6) administratie. Houd overzicht over de verworven informatie en tips en houd bij met wie 
je wanneer hebt gesproken; 
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7) stuur een bedankbrief. De betreffende persoon vindt het attent en zal een volgende 
keer weer graag helpen. Bovendien vallen hem/haar bij ontvangst van de bedankbrief 
misschien spontaan nog meer namen en tips in; 
 
8) beschouw de netwerkgesprekken als sollicitatiegesprekken. Zie er goed verzorgd uit;  
 
9) stel van tevoren vast wat u met het gesprek wilt bereiken. Het gesprek kan 
bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer u verwijzingen hebt gekregen en/of een antwoord op uw 
vragen; 
 
10) beschouw uw netwerken als een kostbare relatie: hou ze dus goed bij en laat 
regelmatig van u horen. 
 
 

7.1.      Opdracht: Opzetten van een persoonlijk netwerk 

 
� Maak een lijst van minimaal 30 mensen die u kent die: 
1. een beroep/werkveld hebben dat u interesseert; 
2. u iets kunnen vertellen over het soort werk dat u zoekt; 
3. één of meerdere gemeenschappelijke interesse met u deelt. 
Denk niet meteen aan mensen die u jaren niet gezien heeft. Start gewoon in de contacten 
zoals u ze in het heden heeft.  
Laat u ook niet leiden door het gevoel dat u vindt dat u die mensen goed moet kennen. Zodra 
u een naam te binnen schiet schrijft u die op.  
Maak u niet bezorgd als u niet direct een volledige namenlijst kunt vullen. Deze mensen 
kennen namelijk ook weer mensen … en zo schiet het wel op. Dat is namelijk netwerken.. 
 
� Markeer nu 5 mensen uit deze lijst die voor u interessant kunnen zijn om eens 
contact mee te leggen. Met deze vijf mensen start u. 
 
� Geef per persoon aan: 
• hoe u deze persoon gaat benaderen; 
• wat u van deze persoon wilt; 
• welke vragen u gaat stellen. 
 
 

  Tips 
• Bedenk dat u iets te bieden hebt aan iedereen waar u (via via) contact mee 
opneemt. Alleen al het feit dat u tijd en persoonlijke aandacht geeft is betekenisvol. 
 
• Als u iets vraagt, moet u altijd rekening houden met het mogelijke antwoord ‘nee’ 
(geen tijd, geen zin). Accepteer dit en laat u hierdoor niet demotiveren. 
 
• Als iemand geen tijd of interesse heeft: niet persoonlijk opvatten. 
 
• Ga uit van een positieve mening over netwerken: als u het vanuit een negatief idee 
of een gevoel doet, werkt het niet. 
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7.2.  Zelfpresenteren 

 
Een effectieve zelfpresentatie is een belangrijk onderdeel tijdens het netwerken.  
Een zelfpresentatie noemt men ook wel de “elevator pitch”. Afgeleid van het “verkooppraatje 
in de lift”. In de tijd dat u met iemand naar de negende verdieping suist, hebt u uzelf in de 
kijker gespeeld.  
 

 
 
 

 
Meer kansen met een goede elevator pitch 
Waarom heeft u een elevator pitch nodig?  
Stel dat u op een feestje onverwachts wordt voorgesteld aan iemand voor wie u graag zou 
willen werken. Hij vraagt u wat u zoekt en wat u zoal doet en na een paar seconden 
bedenktijd is het enige wat u uit kunt brengen: “ja, iets in de administratie…..”.   
Helaas, u hebt een kans gemist. Hoe anders had het kunnen lopen als u hem had kunnen 
vertellen wat een kei van een administratieve kracht u bent! 
 
De elevator pitch kan van pas komen in de meest uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld op 
een feestje of in de pauze van een theatervoorstelling. Zelfs bij sollicitatiegesprekken is een 
elevator pitch nuttig. Wie kent niet de gevreesde openingszin ”zo vertelt u maar eens wat 
over uzelf”. Met de juiste voorbereiding heeft u altijd een vloeiend en passend antwoord 
klaar. 
 
Maak je eigen elevator pitch 
Begin uw elevator pitch met een sprankelende zin waarmee u de aandacht naar u toe trekt. 
Vervolgens vertel u wie u bent, waar u voor staat en wat uw kracht is. Benoem uw kwaliteiten 
en benoem een situatie die u hebt meegemaakt waaruit deze kwaliteit blijkt. Vanzelfsprekend 
spreek u enthousiast en overtuigend, want als u niet in uzelf gelooft, doet niemand het. 
Eindig met een pakkende afsluiting of een verzoek, dat maakt een geïnteresseerde indruk en 
dat zorgt ervoor dat u beter in de gedachten van de ander blijft. Vraag bijvoorbeeld naar 
adresgegevens om uw CV naar op te sturen.  
 
De basiskennis van de elevator pitch is zelfkennis. U kunt niet aan iemand vertellen wat u wilt 
als u dat zelf niet weet. Een competentietest of een beroepskeuzetest kan u daarbij helpen.  
Uw elevator pitch duurt ongeveer één minuut. Dat betekent dat uw zelfpresentatie ongeveer 
honderd tot tweehonderd woorden bevat. Het maken hiervan is niet altijd makkelijk en het 
vraagt voorbereiding en oefening. Zet verschillende versies op papier, slaap er een nachtje 
over en oefen voldoende voor uw partner en/of vrienden.  
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Iedere situatie is anders. Zorg dat u de elevator pitch altijd paraat hebt.  
En zorg dat u voorbereid bent op verschillende situaties. Afhankelijk van de situatie gebruikt 
u die zinnen die op die situatie aansluiten. Als u bijvoorbeeld weet dat uw gesprekspartner 
veel waarde hecht aan opleiding, dan gaat u extra in op dat onderwerp.  
 
Ook houdt u een aantal openingszinnen paraat en verschillende manieren om af te sluiten. 
Zorg dat uw elevator pitch overeenkomt met het beeld dat u vanzelf wilt geven en 
tegelijkertijd aansluit bij de werkelijke gegevens in uw CV.  
Het is een manier om uzelf te verkopen, een marketinginstrument! 
 
 
Gelegenheid creëren 
Soms dient de gelegenheid voor uw pitch zich vanzelf aan. Soms moet het geluk u een 
handje helpen. Als u oprecht belangstelling toont voor mensen, zult u zien dat zij ook 
interesse in u tonen. Vroeg of laat komt het moment dat de ander vraagt naar uw 
carrièredoel.  
Zorg er dus voor dat u uw elevator pitch altijd paraat hebt! 
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7.3. Uw eigen elevator pitch schrijven 

 
1a. Begin je elevator pitch met een sprankelende zin waarmee je de aandacht naar je toe 
trekt.  
1b. Vervolgens vertel je wie je bent, waar je voor staat en wat je kracht is.  
2. Benoem je kwaliteiten en je toegevoegde waarde (benoem eventueel een situatie die 
je hebt meegemaakt waaruit deze kwaliteit blijkt). Vanzelfsprekend spreek je enthousiast en 
overtuigend, want als jij niet in jezelf gelooft, doet niemand het.  
3. Vertel klip en klaar wat je zoekt of wat je nodig hebt. 
4. Eindig met een pakkende afsluiting of een verzoek, dat maakt een geïnteresseerde 
indruk en dat zorgt ervoor dat je beter in de gedachten van de ander blijft. Vraag 
bijvoorbeeld naar adresgegevens om je CV naar op te sturen. Je zou kunnen eindigen met 
een vraag omdat je daarmee de ander inschakelt om je te helpen. Ga er van uit dat mensen 
elkaar graag helpen, zolang ze maar weten waarmee.  
 
 
 

7.4. Drie voorbeelden van een elevator pitch; 

 
 
De Elevator Pitch van een belastingconsulent: 
 
“Ik help mensen om meer van geld te houden. Door ze te laten zien hoe ze minder 
belastinggeld kunnen betalen. 
Mijn naam is Karel Paardepoot, belastingconsulent particulieren en MKB. Ik ben al 10 jaar 
belastingconsulent, ooit begonnen bij de Belastingdienst maar sinds de laatste 5 jaar werk ik 
bij een klein belastingadvieskantoor. Kwaliteit van mijn advisering staat voorop. Ik vind een 
goed contact met mijn opdrachtgevers belangrijk. Ik doe mijn werk met veel plezier. Sinds 
kort ben ik aan het uitkijken naar een nieuwe werkgever.  
Heeft u het idee dat uw cliënten genoeg houden van hun geld?” 
 
 
 
De Elevator Pitch van een office manager/administratief medewerkster: 
 
Een administratie die gesmeerd loopt in een gezellige omgeving, dat is waar ik mij goed bij 
voel. Mijn naam is Wieke van Mier. Ik ben gestructureerd, accuraat, en snel ik houd ervan om 
overzicht te hebben en waar nodig maak ik die. Ik ga graag recht op mijn doel af. Om die 
reden ben ik de laatste vijf jaar office manager geweest bij een klein en slagvaardig 
bouwbedrijf. Ik ben op zoek naar een functie als office manager in een kleine organisatie 
waar korte lijnen zijn en waar ik mijn capaciteiten kan laten zien. Weet u een office waar een 
manager nodig is?  
 
 
 
De Elevator Pitch van kledingadviseuse Sheila de Vries: 
 
“Ik geef mijn klanten een luxe gevoel door ze bij een bezoek aan mijn winkel  
alle aandacht te geven, zodat zij als het ware alle beslommeringen van de dag kunnen 
vergeten. Zij worden ontvangen met een drankje en we praten eens rustig. Dan worden de 
mooie creaties aangepast en omhang ik ze met luxe stoffen van “all over the World”. Als 
finishing touch kan men nu alles “afstylen” met mijn eigen juwelenlijn. 18 karaats goud met 
natuurlijke materialen zoals bloedkoraal en turkoois. Deze luxe verdient iedere vrouw!” 
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Bijlage 1:  Kennismakingsoefening “date your neighbour”. 
 
 
Ga elkaar interviewen met de volgende vragen en schrijf de antwoorden op. 
 
 
• Hoe heet u? 
 
 
 
• Wat voor werk heeft u gedaan als laatste? En wat voor werk zoekt u? 
 
 
 
• Per wanneer bent u werkloos? 
 
 
 
• Naar welke functie bent u op zoek en waarom spreekt deze functie u het meest aan? 
 
 
 
• Noem 2 sterke eigenschap van u zelf. 
 
 
 
• Noem 1 favoriete hobby. 
 
 
 
• Wat zijn de verwachtingen van deze workshop? 
 
 
 

 
 
Tijdsduur voor elk interview is 6 minuten (4 minuten voor drietallen) en daarna wisselen. 
 
 

 
 
Daarna gaat u, uw buurman/buurvrouw voorstellen aan de groep.  
Voel u vrij om een indrukwekkende presentatie van uw buurman/buurvrouw te geven. 
 
 
 
Tijdsduur is ca. 1 à 2 minuten per presentatie 
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Bijlage 2:  voorbeeld CV met gewenste functie en profielschets 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Personalia 
 
Naam    : 
Adres    : 
Postcode + woonplaats : 
Telefoonnummer  : 
E-mailadres   : 
Geboortedatum    :  
(Rijbewijs     : B, in bezit van auto) 
 
 
 
Profiel: 
 
Ik heb ervaring met procesmatige begeleiding van mensen in moeilijke situaties. Met name 
ervaring binnen asielzoekerscentra en ziekenhuizen. Ik ben goed in het begeleiden van 
cliënten, familieleden van patiënten en nabestaanden van overledenen. Daaronder valt voor 
mij ook het regelen en bemiddelen rondom zaken die met de patiënt en/of familieleden te 
maken hebben zoals contacten met werkgevers, ziekteverzekeraars en anderen. Ik heb veel 
specifieke ervaring met rouwverwerking en acceptatieprocessen. Ik beschik over een HBO+ 
werk en denkniveau. Ik word door collega’s omschreven als doortastend, empathisch, 
teamplayer, met een goed gevoel voor verhoudingen. 
Ik ben op zoek naar een functie als bedrijfsmaatschappelijk werker bij voorkeur in non-profit 
organisaties (1e lijnswerk)  
  
 
 
Opleiding en cursussen 
  

•  
Post HBO Management in non-profit organisaties; Hoge School Midden 
Nederland. diploma 1997 

•  
HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening Hoge School Midden Nederland; 
diploma 1989 

•  Cursus: "Patiëntenbegeleiding" door ZVO te Nijmegen (certificaat 1995) 

•  Cursus: "Multicultureel begeleiden" bij BM KLOF te Zwolle (certificaat 1990) 

•  Cursus: "Rouw- en traumaverwerking" bij BM KLOF te Zwolle (certificaat 1990) 

 
 
 
Werkervaring 
 
1996-nu Bedrijfsmaatschappelijk werker bij Verpleegcentrum De Haar te Zwolle  
• Leidinggeven aan 4 medewerkers en voorzitten sociaal medisch team  
• Beleidsplan opstellen en implementeren sociaal medische begeleiding  
• Onderhouden van externe contacten met onder andere gemeente, zorgverzekeraars en 
woningbouwverenigingen  
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Resultaten 
• aangezet tot zakelijk denken, waardoor diverse convenanten met samenwerkingspartners 
zijn afgesloten en bestaande samenwerkingsverbanden zijn geoptimaliseerd 
 
 
1994-1996 Bedrijfsmaatschappelijk werker bij Bornerhaag Ziekenhuis te Hengelo  
• sociaal-emotionele begeleiding / procesmatige ondersteuning van patiënten, familieleden 
en nabestaanden  
• regelen, ondersteunen contacten met externe partijen; verzekeraars werkgever en andere  
• deelnemen aan sociaal medisch teamoverleg: uitgangspunt 'sluitende aanpak'. 
Resultaat 
• na een instabiele periode voor mijn komst, rust en duidelijkheid gebracht 
• project ”sluitende aanpak” ontwikkeld ten behoeve van verzekeraars en 
belangenorganisaties voor patiënten 
 
 
 
1990-1994 Maatschappelijk werker Asielzoekerscentra noorden des lands.  
• trauma en rouwverwerking  
• systeembegeleiding indien van toepassing  
• regelen van en ondersteuning bij persoonlijke aangelegenheden van asielzoekers  
• overleg met andere betrokken partijen, bijv. sociaal medisch team en gemeente- en 
buurtoverleg  
• aansturen van 5 medewerkers  
• sterke kant: eigen grenzen stellen en bewaken 
Resultaat 
• nieuw concept van denken geïmplementeerd bij Asielszoekerscentra 
• 1e prijs behaald voor scriptie”veranderingsstrategie in andere culturen” 
 
 
 
Nevenactiviteiten  
Bestuurslid Humanitas  
Bestuurslid buurtoverleg  
 
 
 
Hobby's 
Wandelen, lezen en schilderen. 
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Bijlage 3: voorbeeld profielen 
(dit zijn profielen die door werkzoekenden daadwerkelijk –succesvol—zijn gebruikt 

 
Voorbeeld Profiel: 1 
Een ervaren en bekwame manager met ruime ervaring opgedaan in professionele 
omgevingen. Ik heb het vermogen om strategieën en ideeën om te zetten in operationele 
organisatie activiteiten. Mijn focus ligt op het behalen van resultaten en klanttevredenheid.  
Ik zoek een baan in de ‘operationele verzending management’ keten in een resultaatgerichte 
organisatie waarin individuen worden uitgedaagd en gestimuleerd om resultaten te behalen. 
 
 

Voorbeeld Profiel: 2 
Ik ben een betrouwbaar, vakbekwaam en een degelijk webmaster. 
De communicatie met mensen, mijn oplossingsgerichtheid en het leveren van kwaliteit zijn 
belangrijk voor mij. Ik kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Mijn opdrachtgevers 
vinden mij een doorzetter die leergierig is en accuraat werkt. 
 
 

Voorbeeld Profiel: 3 
Als allround (Field) service engineer zie ik snel de kern van een probleem.  
Daarvoor inventariseer ik nauwkeurig actuele en historische gegevens, koppel deze aan de 
feiten en maak zo het probleem snel inzichtelijk. Voor de oplossing is overleg met de klant 
zeer belangrijk, want alleen dan kan een werkende oplossing binnen zijn of haar de kaders 
uitgevoerd worden.  
 
Geduld, rust en doorzettingsvermogen zijn daarbij mijn belangrijkste eigenschappen. 
Zelfstandig werken is voor mij vanzelfsprekend. Maar ook met een enthousiast team waarin 
ieder vanuit zijn expertise de klus klaart, is een werkwijze waar ik voor ga.  
 
Samen zoeken naar de beste oplossingen binnen de mogelijkheden geven mij energie en 
inspiratie. In dit vak raak je nooit uitgeleerd. Ontwikkeling staat centraal, het houdt me 
scherp en laat mij groeien. Cursussen en opleidingen volgen horen daarbij, maar zeker ook 
feedback ontvangen van collegae en leidinggevenden.  
 
 

Voorbeeld Profiel: 4 
Gezochte functie en werkkring 
Projectsecretaris/assistent-projectleider in een open, informele, zinvolle, duidelijke en 
gevarieerde werkomgeving met oog voor de mens achter de werknemer. (Semi-)overheid, 
zorg- en welzijnsorganisatie, maatschappelijk betrokken of artistieke organisatie/instelling. 
Dienstverlenende functie met veel ruimte voor zelfstandigheid. 
 
 

Voorbeeld Profiel: 5 
Goed onderlegde projectsecretaris met brede organisatorische ervaring. Ik zie snel waar de 
prioriteiten liggen en behoud het overzicht. Kan goed structuur aanbrengen, plannen en zie 
(pragmatische en creatieve) oplossingen voor problemen. Door snel van begrip te zijn, maak 
ik mij een functie snel eigen.  
 
Ik werk graag samen met anderen, het liefst met een eigen takenpakket. Als ik binnen 
duidelijke kaders en met periodiek overleg het gevoel krijg een zinvolle bijdrage te kunnen 
leveren raak ik zeer gedreven en werk met veel enthousiasme. Mijn creativiteit wordt 
aangesproken als er ook ruimte is voor eigen inbreng om processen te verbeteren.   
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Bijlage 4: Format gerichte sollicitatiebrief 
 
Naam bedrijf 
T.a.v.  (let op juiste schrijfwijze van naam) 
straat en huisnummer 
postcode en plaats 
1 
2 
3 
Plaats, datum (voluit) 
1 
2 
3 
Betreft: vacature functienaam en/of vacaturenummer 
1 
2 
3 
Geachte mevrouw/heer, (zorg ervoor dat je weet aan wie je de 
brief moet richten, zodat je in de aanhef een naam kunt noemen. 
Let op: geen LS en geen voornamen) 
1 
Openingszin   (aanleiding > vermeld op welke functie je solliciteert en hoe je ertoe 
gekomen bent. Bijvoorbeeld via een advertentie, via een artikel in de krant, vanwege 
eerdere stage) 
1 
Motivatie (waarom deze functie? Omschrijf dit op een persoonlijke, enthousiaste en 
geloofwaardige manier en afgestemd op de functie)) 
1 
Motivatie (waarom bij dit bedrijf? Omschrijf dit op een persoonlijke, enthousiaste en 
geloofwaardige manier en afgestemd op de wensen van het bedrijf) 
1 
Geschiktheid (Waarom ben je geschikt? Wat breng je voor extra’s mee? Benoem 
feiten en resultaten ) 
1 
Afsluiting (vermeld dat je uitziet naar een gesprek waarin je graag de punten uit je 
brief zou willen toelichten) 
1 
Hoogachtend,  (of Met vriendelijke groet,)  
1 
2        handtekening 
3 
4 
Volledige naam 
Straat en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
e-mailadres 
1 
2 
3 
4 
5 
Bijlage:  (bv. Curriculum Vitae) 
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Bijlage 5: Format open sollicitatiebrief 
 
Naam bedrijf 
T.a.v.  (let op juiste schrijfwijze van naam) 
straat en huisnummer 
postcode en plaats 
1 
2 
3 
Plaats, datum (voluit) 
1 
2 
3 
Betreft: aanleiding  
1 
2 
3 
Geachte mevrouw/heer, (zorg ervoor dat je weet aan wie je de 
brief moet richten, zodat je in de aanhef een naam kunt noemen. 
Let op: geen LS en geen voornamen) 
1 
Openingszin   (aanleiding > vermeld hoe je ertoe gekomen bent. Bijvoorbeeld via een 
advertentie, via een artikel in de krant e.d.) 
1 
Motivatie (waarom bij dit bedrijf? Omschrijf dit op een persoonlijke enthousiaste 
geloofwaardige manier en afgestemd op de wensen van het bedrijf)  
1 
Motivatie (Omschrijf de werkzaamheden c.q. de functie die je binnen dit bedrijf zou 
kunnen vervullen. Omschrijf dit op een persoonlijke, enthousiaste en geloofwaardige 
manier)  
1 
Toegevoegde waarde (Wat is je toegevoegde waarde?  Wat breng je voor extra’s 
mee? Benoem feiten en resultaten ) 
1 
Afsluiting (vermeld dat je uitziet naar een gesprek waarin je graag de punten uit je 
brief zou willen toelichten) 
1 
Hoogachtend,  (of Met vriendelijke groet,)  
1 
2        handtekening 
3 
4 
Volledige naam 
Straat en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
e-mailadres 
1 
2 
3 
4 
5 
Bijlage:  (bv. Curriculum Vitae) 
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Bijlage 6: huiswerkopdrachten 
 
Opdracht 1: 
Pas uw eigen CV aan naar aanleiding van de CV theorie (besproken op dagdeel 1), inclusief 
het toevoegen van een persoonlijk profiel, en neem deze ook mee naar dagdeel 2. 
 
 
Opdracht 2:  
Maak de competentie-invuloefening op pagina 8  
(Competentie TOP 5 volgens de STAR-methodiek). 
 
 
Opdracht 3:  
Maak uw eigen “elevator pitch”! 
Presenteer uzelf door op dagdeel 2 in ongeveer 2 minuten aan uw medecursisten te vertellen 
wie u bent, wat u voor werk/opleiding tot nu toe hebt gedaan, wat u het allerleukste vond, 
welke kwaliteiten u meeneemt en wat voor werk u nu zoekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeente Almere                        Werkboek Workshop naar Werk 

Pagina 49 van 50 

 

Bijlage 7: Lijst met vacaturesites 
 
 
1 www.werk.nl  
2 www.jobrapido.nl    
3 www.nationalevacaturebank.nl  
4 www.intermediair.nl   HBO en HBO+ functies 
5 www.stepstone.nl   
6 www.jobtrack.nl             Opvragen van vacatures 
7 www.vacature.overzicht.nl  Per regio vacatures 
8 www.uitzend.pagina.nl            Algemeen overzicht uzb 
9 www.werkenindebuurt.nl  Regio Flevoland/Amersfoort 
10 www.parttimebank.nl            Parttime vacatures 
11 www.eenbaan.nl  
12 www.jobnews.nl  
13 www.megjobs.nl  
14 www.banen.nl 
15 www.askjim.nl 
16 www.gotomyjob.nl 
17 www.baanvoormij.nl 
18 www.gus.nl  
19 www.indeed.nl  
20 www.oneworld.nl  
21 www.cn.nl 
22 www.vacaturerunner.nl 
23 www.jobselectie.nl  
24 www.allevacaturesites.nl   Startpagina vacaturesites 
25 www.careerbuilder.nl                      Algemeen 
26 www.werkenbijdeoverheid.nl          Overheid 
27 www.overheidswerk.nl           Overheid 
28 www.gemeentebanen.nl  Gemeente 
29 www.flevoziekenhuis.nl  Medisch in Almere  
30 www.zorghart.nl             Medisch/Zorg Gooi eo 
31 www.medischevacaturebank.nl Medisch  
32 www.ziekenhuizen.nl   Medisch     
33 www.werkenindezorg.nl   Medisch 
34 www.onmisbaar.nl `   Secretarieel 
35 www.start.nl    Start People   
36 www.Randstad.nl  
37 www.Randstadproffesionals.nl   (HBO+ functies)  
38 www.monsterboard.nl          . com voor international/MBO+-HBO (Site voor 

gevorderden) 
39 www.jobsearch.nl   Site voor gevorderden  
40 www.carrieretijger.nl   Handige P&O tips en tricks + vacatures 
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Bijlage 8:  

 
Een CV heeft één enkel doel: bij de selecteur oproepen “Hem/haar wil ik zien” in een eerste 
leestijd van 15-seconden. De ervaring leert dat het zo concreet mogelijk benoemen bij de 
selecteur de minste vragen oproept.  
 
Voorbeelden zijn: 
• Reis van acht maanden door Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. 
 
• Time-out wegens grootbrengen kinderen. 
 
• Time-out wegens maatschappelijke activiteiten in sport, milieu, onderwijs, etc. 
 
• Time-out wegens verblijf in Oost-Europa. 
 
• Heroriëntatie op leven en werk. 
 
• Bij loopbaanadviesbureau een traject doorlopen in heroriëntatie op werk en loopbaan. 
 
• Bij periode zonder werk: vermeld dat je ‘in-between jobs’ bent, of ‘in voor een nieuwe 
uitdaging’, of ‘(net)werkend aan een nieuwe loopbaanstap’, of ‘in voor de volgende 
loopbaanstap waar ik mijn hart kan volgen’ of ‘op weg naar een nieuwe uitdaging met 
professionele loopbaanbegeleiding’. 
 
• Professionele ontwikkeling: 
- studies: coaching, creatieve loopbaanontwikkeling, counseling; 
- werkervaring: coach, trainer, counselor (ook al zijn het stages). 
 
Het resultaat is een bewuste keuze voor het werk als bv apothekersassistent. 
Wees voorbereid op vragen over je ‘gat’ als je vervolgens in het sollicitatiegesprek bent. 
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INTRODUCTIE 
 
 
Dit is het werkboek dat hoort bij de workshop naar werk. 
 
Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor werkzoekenden die: 
• een uitkering in het kader van de WWB hebben aangevraagd, of ontvangen 
• de Nederlandse taal beheersen 
• (redelijk) computervaardig zijn 
 
De workshop is groepsgewijs met een accent op persoonlijke begeleiding, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de volgende onderwerpen: 
• wat zijn mijn rechten en plichten? 
• het vaststellen van de eigen competenties 
• CV: do’s and don’ts  
• werken aan persoonlijk profiel 
• zelfpresentatie 
• het voorbereiden op sollicitatiegesprekken 
Deelname aan deze workshop resulteert in het sneller vinden van een passende baan. 
 
De workshop is opgebouwd uit twee sessies in één week, elk bestaande uit een dagdeel van 
maximaal drie en een half uur.  
 
Wat kan de gemeente Almere concreet voor u betekenen ? 
Wat kan de gemeente Almere NIET.                                                                           
      Wij kunnen helaas geen banen voor u creëren en ook niet voor u solliciteren. U zult 
zelf actief moeten zoeken naar een baan, alert reageren op wat de markt u te bieden heeft, 
zelf uw kansen moeten inschatten en uzelf moeten presenteren. 
 
Wat kan de gemeente Almere WEL.                                                                                        
De gemeente Almere wil u op zoveel mogelijk wijzen en ondersteunen bij het vinden van een 
betaalde baan. Het doel van deze workshop is om door middel van informatie en opdrachten 
het vinden van die baan te vergemakkelijken. U krijgt tijdens deze workshop daarvoor een 
aantal handvatten aangereikt. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van de kennis, kunde en 
ervaringen die u al heeft opgedaan. Vaak is het een kwestie van (h) erkennen, benoemen en 
durven benoemen op uw CV en in uw brief. 
 
Het uitgangspunt van deze workshop is dat u vooral zelf aan de slag gaat.  
Het beste resultaat zult u behalen als u thuis nog eens rustig kijkt naar alle informatie en de 
opdrachten op uw gemak verder uitwerkt. Solliciteren is een vak op zich, velen van u hebben 
dit de afgelopen jaren niet hoeven doen. Hoe effectiever u thuis (en tijdens de workshop) 
voorbereidt, hoe sterker u in uw brief en u CV overkomt.  
Hoe sterker u overkomt, hoe groter de kans op werk. 
 
Wij wensen u een leerzame workshop toe ! 
 
 
Gemeente Almere 
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1. EERDER VERWORVEN COMPETENTIES 
 
Van zelfkennis naar zelfontwikkeling 
Wanneer u zich oriënteert op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt of wanneer u gaat 
solliciteren, moet u zich bewust zijn van dat waar u goed in bent en wat uw eventuele 
beperkingen zijn. Om uw vaardigheden, kwaliteiten, valkuilen en wensen in uw werk 
inzichtelijk te krijgen, zijn een aantal zelfonderzoeken noodzakelijk. De uitkomsten van deze 
onderzoeken zijn hulpmiddelen voor de vertaalslag naar geschikte functies voor u, gericht 
zoeken op de arbeidsmarkt en bij het sollicitatiegesprek. Onderstaand wordt uitgelegd wat de 
diverse toepassingen zijn van de onderzoeken. 
 
Bevorderen zelfvertrouwen 
Aangezien zelfonderzoek inzicht geeft in uw kwaliteiten, krijgt u kennis over wat u kunt en 
wilt. Dit bevordert het zelfvertrouwen in het sollicitatieproces. 
 
Gericht zoeken op de arbeidsmarkt 
Banen die vermeld staan in advertenties of anderszins de revue passeren kunt u beoordelen 
in de mate waarin ze bij uw functieprofiel of eigenschappen passen. Zet banen echter niet te 
snel aan de kant. U bent verplicht vanuit de Wet Werk en Bijstand algemeen geaccepteerd 
werk te aanvaarden. 
 
In de sollicitatiebrief en het selectiegesprek 
Indien gevraagd wordt om aannemelijk te maken dat u over bepaalde kwaliteiten beschikt, 
dan is de ondersteunende ‘verklaring’ voorhanden. Een illustratief voorbeeld uit uw arsenaal 
van successen – mits enthousiast gebracht – zal de werkgever in vele gevallen overtuigen. 
 
Om te kijken waar u goed in bent en wat uw beperkingen zijn, kunt u uw kwaliteiten en 
competenties in kaart brengen. Competenties bestaan uit drie aspecten, die samen iets 
zeggen over de persoon. De aspecten zijn kennis, vaardigheden en persoonlijke 
eigenschappen die tot uiting komen in succesvol gedrag. 
 
Kennis 
Hiermee wordt het ‘weten’, ‘het verstand hebben van’ bedoeld, bijvoorbeeld kennis van 
verschillende motoren. Kennis wordt verkregen door te leren. 
 
Vaardigheden 
Hiermee wordt ‘het kunnen’, en ‘het doen’ bedoeld, bijvoorbeeld auto kunnen rijden. Meer 
vaardigheden worden verkregen door ervaring. 
 
Persoonlijke eigenschappen 
Hiermee wordt ‘het zijn’ bedoeld, bijvoorbeeld stressbestendig zijn of flexibel zijn.  
 
Uw persoonlijke kwaliteiten zijn uw meest eigene eigenschappen. Het is uw ‘set’ aan 
mogelijkheden waarmee u door het leven gaat. Iedereen heeft andere combinaties van 
kwaliteiten, die u tot die unieke persoon maken die u bent.  
 
Met kwaliteiten komt u verder in uw leven. Vanuit uw kwaliteiten kunt u bijvoorbeeld een 
antwoord geven op de uitdagingen die u tegenkomt in uw werk. Als u praat met mensen en 
ze vraagt wat ze graag willen doen, dan kiezen ze meestal die bezigheden, waarbij ze hun 
eigen kwaliteiten kunnen inzetten of verder ontwikkelen. Kwaliteiten zijn voor mensen dus 
ook een belangrijke drijfveer in hun leven.  
 
Ontdekken van uw eigen kwaliteiten vereist een gedegen ‘zelfonderzoek’.  
Voor dit onderzoek kunt u gebruik maken van de volgende opdracht. 
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Opdracht 
Geef in de lijsten hieronder bij elke competentie aan of u denkt over deze competenties te 
beschikken. Kies vervolgens 5 competenties uit, waarvan u denkt dat die het beste bij u 
passen. 
 
Het is belangrijk dat u bij sollicitaties in staat bent voorbeelden van competenties te geven en 
waarom u denkt over deze competenties te beschikken. 
Neem de lijst thuis nog eens met uw familie, vrienden en/of kennissen door voor feedback.  
 
 

1.1   COMPETENTIES - DENKEN 
X  competentie Definitie 
 1 Cognitief leervermogen 

 
Nieuwe informatie en ideeën snel 
kunnen analyseren, verwerken en in je 
op kunnen nemen en deze effectief 
kunnen toepassen in de werksituatie. 
 

 2 Omgevingsbewustzijn 
 

Goed geïnformeerd zijn over 
organisatorische, economische, 
maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen of andere 
omgevingsfactoren. 
 

 3 Plannen en organiseren 
 

Op effectieve wijze, doelen en 
prioriteiten bepalen, benodigde 
tijd/acties/middelen en mensen 
aangeven, en vervolgens doelmatig 
organiseren om deze doelen te kunnen 
bereiken. 
 

 4 Probleemanalyse Komen tot een goed inzicht in 
problemen door het achterhalen en 
onderzoeken van belangrijke gegevens, 
en door het leggen van verbanden om 
de oorzaak te vinden. 
 

 5 Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid 

Ideeën, meningen, standpunten en 
besluiten in begrijpelijke en correcte 
taal op schrift stellen, afgestemd op de 
lezer. 
 

 6 Doorzettingsvermogen/Volharding 
 

Je gedurende langere tijd intensief met 
een taak bezig kunnen houden. 
Vasthouden aan een opvatting of plan 
totdat het beoogde doel bereikt is. 
 

 7 Loyaliteit 
 

Je voegen naar het beleid, de normen, 
waarden, procedures en afspraken van 
de organisatie en de eigen functie/rol.  
 

 8 Voortgangsbewaking 
 

Anticiperen op en bewaken van de 
voortgang van gemaakte afspraken en 
plannen. 

 9 Zorgvuldigheid/Accuratesse Gerichtheid op detailinformatie, en 
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 hiermee accuraat en effectief omgaan. 
Bewaken van de voortgang van 
afspraken. 

 10 Artisticiteit 
 

Talent tonen in een of enkele vormen 
van beeldende kunst en cultuur. 
 

 11 Creativiteit/Vindingrijkheid 
 

Originele oplossingen aandragen voor 
problemen die met de functie verband 
houden. Door verbeelding nieuwe 
werkwijzen bedenken. 
 

 12 Vernieuwings-/ Innovatie-
gerichtheid 

Je met een onderzoekende en 
nieuwsgierige geest richten op 
toekomstige vernieuwing van strategie, 
producten, diensten, markten.  
 

 13 Onafhankelijkheid Zelfstandig een mening of oordeel 
vormen of actie ondernemen, zonder je 
te laten beïnvloeden door anderen. Je 
eigen koers varen. 
 

 14 Visie 
 

Een inspirerend toekomstbeeld voor de 
organisatie/afdeling/producten/diensten 
ontwikkelen en uitdragen, afstand 
nemend van de dagelijkse praktijk.  
 

 15 Coachen Stimuleren van het bereiken van 
persoonlijke doelen door de 
ontwikkeling van kennis, competenties 
en talenten. 
 

 16 Integriteit Handhaven van algemene of 
professionele sociale en ethische 
normen en waarden, ook bij druk van 
buitenaf om hiervan af te wijken. 
 

 17 Oordeelsvorming 
 

Gegevens en handelwijzen in het licht 
van relevante criteria tegen elkaar 
afwegen en tot onderbouwde 
beoordelingen komen. 
 

 18 Overwicht(dominantie, impact) Van nature invloed uitoefenen op 
anderen en als autoriteit geaccepteerd 
worden. 
 

 19 Stressbestendigheid Effectief blijven presteren onder 
tijdsdruk, druk van meer of moeilijke 
taken, sociale druk, of bij tegenslag, 
teleurstelling, tegenspel of crises. 
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 20 Schakelvermogen/Tactisch gedrag 
 

Indien zich problemen of kansen 
voordoen je eigen 
gedragsstijl/tactiek/strategie 
veranderen om een gesteld doel te 
bereiken, improvisatievermogen.  

 21 Zelfkennis Inzicht in eigen identiteit, waarden, 
overtuigingen, sterke en zwakke kanten, 
kwaliteiten, competenties, interesses, 
ambities en gedragingen. 
 

 22 Zelfontwikkeling Inzicht verwerven in je eigen identiteit, 
waarden, sterke en zwakke kanten, 
interesses en ambities en op basis 
hiervan acties ondernemen om zo nodig 
competenties verder te ontwikkelen. 
 

 23 Zelfsturing Je eigen koers kiezen en weten te 
realiseren in en buiten de organisatie, 
rekening houdend met je eigen sterke 
en zwakke kanten, interesses, waarden 
en ambities. 
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1.2   COMPETENTIES - DOEN 
X  competentie Definitie 
 1 Besluitvaardigheid Beslissingen durven nemen of acties 

ondernemen, ook bij niet volledige 
kennis van de gevolgen van alle 
alternatieven, of bij sterk conflicterende 
belangen.  
 

 2 Confronteren Op een directe manier het gedrag van de 
ander ter sprake brengen, zodat deze 
zich bewust wordt van zijn gedrag en de 
effecten daarvan op anderen.  
 

 3 Delegeren Toedelen van verantwoordelijkheden aan 
medewerkers, daarbij gebruikmakend 
van aanwezige tijd, vaardigheden en 
potentieel van de medewerkers. 
 

 4 Resultaat-/Doelgerichtheid Je ondanks problemen, tegenslag, 
tegenwerking of afleidingen blijven 
richten op het bereiken van het doel.  
 

 5 Durf(risico nemen) 
 

Gecalculeerde risico’s durven aangaan 
om uiteindelijk een bepaald herkenbaar 
voordeel te behalen. 
 

 6 Initiatief(zelfstandigheid, pro-
actief handelen) 
 

Problemen of belemmeringen signaleren 
en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn 
op en anticiperen op kansen, nieuwe 
situaties of problemen. 
 

 7 Taakgericht leiderschap Op een resultaatgerichte en doelgerichte 
wijze, richting en sturing geven aan 
medewerkers. Afdeling- en functiedoelen 
formuleren, taken verdelen, instructies 
geven, afspraken maken, de voortgang 
bewaken, corrigeren. 
 

 8 Doorzettingsvermogen/Volhardin
g 
 

Je gedurende langere tijd intensief met 
een taak bezig kunnen houden. 
Vasthouden aan een opvatting of plan 
totdat het beoogde doel bereikt is. 
 

 9 Loyaliteit Je voegen naar het beleid, de normen, 
waarden, procedures en afspraken van 
de organisatie en de eigen functie/rol.  
 

 10 Voortgangsbewaking 
 

Anticiperen op en bewaken van de voort-
gang van gemaakte afspraken en 
plannen. 
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 11 Zorgvuldigheid/Accuratesse Gerichtheid op detailinformatie, en 
hiermee accuraat en effectief omgaan. 
Bewaken van de voortgang van 
afspraken. 
 

 12 Assertiviteit Op een niet kwetsende, tactvolle manier 
opkomen voor je eigen mening, 
behoeften of belangen. 
 

 13 Conflicthantering Belangentegenstellingen met een grote 
emotionele lading op een tactvolle wijze 
hanteren en oplossen. 
 

 14 Gespreksvaardigheid In gesprekken structuur aanbrengen, 
optreden en interveniëren zodat het 
beoogde resultaat op effectieve wijze 
wordt bereikt 
 

 15 Interactief leervermogen 
 

Vermogen om te leren uit interactie, 
samenwerking en communicatie met 
anderen en de leerpunten snel kunnen 
omzetten in effectiever interpersoonlijk 
gedrag. 
 

 
 

16 Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid 
 

Ideeën, meningen, standpunten en 
besluiten in begrijpelijke taal aan 
anderen duidelijk maken, afgestemd op 
de toehoorder. 
 

 17 Onderhandelen 
 

Optimale resultaten boeken bij gesprek-
ken met tegenstrijdige belangen, zowel 
op inhoudelijk gebied als op het gebied 
van het goed houden van de relatie 
 

 18 Organisatiesensiviteit 
 

Je bewust tonen van de invloed en de 
gevolgen van beslissingen en 
gedragingen van mensen in een 
organisatie. 
 

 19 Presenteren 
 

Je eigen visie, ideeën of meningen 
helder, duidelijk, boeiend en zo nodig 
enthousias-merend overbrengen op 
anderen. 
 

 20 Coachen 
 

Stimuleren van het bereiken van 
persoonlijke doelen door de ontwikkeling 
van kennis, competenties en talenten. 
 

 21 Integriteit 
 

Handhaven van algemene of 
professionele sociale en ethische normen 
en waarden, ook bij druk van buitenaf 
om hiervan af te wijken. 
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 22 Oordeelsvorming 

 
Gegevens en handelwijzen in het licht 
van relevante criteria tegen elkaar 
afwegen en tot onderbouwde 
beoordelingen komen. 
 

 23 Overwicht(dominantie, impact) 
 

Van nature invloed uitoefenen op 
anderen en als autoriteit geaccepteerd 
worden. 
 

 24 Stressbestendigheid 
 

Effectief blijven presteren onder 
tijdsdruk, druk van meer of moeilijke 
taken, sociale druk, of bij tegenslag, 
teleurstelling, tegenspel of crises.  
 

 25 Schakelvermogen/Tactisch 
gedrag 
 

Indien zich problemen of kansen 
voordoen je eigen 
gedragsstijl/tactiek/strategie veranderen 
om een gesteld doel te bereiken, 
improvisatievermogen.  
 

 26 Zelfkennis 
 

Inzicht in eigen identiteit, waarden, 
overtuigingen, sterke en zwakke kanten, 
kwaliteiten, competenties, interesses, 
ambities en gedragingen. 
 

 27 Zelfontwikkeling 
 

Inzicht verwerven in je eigen identiteit, 
waarden, sterke en zwakke kanten, 
interesses en ambities en op basis 
hiervan acties ondernemen om zo nodig 
competenties verder te ontwikkelen. 

 28 Zelfsturing 
 

Je eigen koers kiezen en weten te 
realiseren in en buiten de organisatie, 
rekening houdend met je eigen sterke en 
zwakke kanten, interesses, waarden en 
ambities 
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1.3   COMPETENTIES - VOELEN 
X  competentie definitie 
 1 Flexibiliteit/Aanpassingsvermo

gen 
Je gemakkelijk aan kunnen passen aan 
veranderende omgeving, werkwijzen, 
werktijden,taken, verantwoordelijkheden, 
beleidswijzigingen en gedragingen van 
anderen. 
 

 2 Klantgerichtheid(service-
oriëntatie, klantvriendelijkheid) 

Een hoge prioriteit geven aan 
tevredenheid van klanten of interne 
medewerkers, en aan het verlenen van 
service of hulp en daarnaar handelen. 
 

 3 Luisteren Tonen van interesse en van het vermogen 
om belangrijke informatie op te pakken 
uit gesprekken. 
 

 4 Mensgericht leiderschap Op een stimulerende wijze richting en 
begeleiding geven aan medewerkers. Stijl 
en methode van leidinggeven aanpassen 
aan betrokken individuen. Samenwerking 
stimuleren. 
 

 5 Samenwerken Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat 
door een optimale afstemming tussen de 
eigen kwaliteiten en belangen én die van 
de groep/de ander. 
 

 6 Tact/Sensitief gedrag Zodanig inspelen op de gedachten/ 
gevoelens/het standpunt/de situatie van 
de ander dat onnodige irritaties 
voorkomen of weggenomen worden. 
 

 7 Artisticiteit Talent tonen in een of enkele vormen van 
beeldende kunst en cultuur. 
 

 8 Creativiteit/Vindingrijkheid Originele oplossingen aandragen voor 
problemen die met de functie verband 
houden. Door verbeelding nieuwe 
werkwijzen bedenken. 
 

 9 Vernieuwings-
/Innovatiegerichtheid 

Je met een onderzoekende en 
nieuwsgierige geest richten op 
toekomstige vernieuwing van strategie, 
producten, diensten, markten.  
 

 10 Onafhankelijkheid 
 

Zelfstandig een mening of oordeel vormen 
of actie ondernemen, zonder je te laten 
beïnvloeden door anderen. Je eigen koers 
varen. 
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 11 Visie 

 
Een inspirerend toekomstbeeld voor de 
organisatie/afdeling/producten/diensten 
ontwikkelen en uitdragen, afstand 
nemend van de dagelijkse praktijk. 
 

 12 Assertiviteit 
 

Op een niet kwetsende, tactvolle manier 
opkomen voor je eigen mening, behoeften 
of belangen. 
 

 13 Conflicthantering 
 

Belangentegenstellingen met een grote 
emotionele lading op een tactvolle wijze 
hanteren en oplossen. 
 

 14 Gespreksvaardigheid In gesprekken structuur aanbrengen, 
optreden en interveniëren zodat het 
beoogde resultaat op effectieve wijze 
wordt bereikt. 
 

 15 Interactief leervermogen Vermogen om te leren uit interactie, 
samenwerking en communicatie met 
anderen en de leerpunten snel kunnen 
omzetten in effectiever interpersoonlijk 
gedrag. 
 

 16 Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid 
 

Ideeën, meningen, standpunten en 
besluiten in begrijpelijke taal aan anderen 
duidelijk maken, afgestemd op de 
toehoorder. 
 

 17 Onderhandelen 
 

Optimale resultaten boeken bij gesprek-
ken met tegenstrijdige belangen, zowel 
op inhoudelijk gebied als op het gebied 
van het goed houden van de relatie. 
 

 18 Organisatiesensiviteit 
 

Je bewust tonen van de invloed en de 
gevolgen van beslissingen en gedragingen 
van mensen in een organisatie. 

 19 Presenteren 
 

Je eigen visie, ideeën of meningen helder, 
duidelijk, boeiend en zo nodig 
enthousiasmerend overbrengen op 
anderen. 
 

 20 Coachen 
 

Stimuleren van het bereiken van 
persoonlijke doelen door de ontwikkeling 
van kennis, competenties en talenten. 
 

 21 Integriteit 
 

Handhaven van algemene of professionele 
sociale en ethische normen en waarden, 
ook bij druk van buitenaf om hiervan af te 
wijken. 

 22 Oordeelsvorming 
 

Gegevens en handelwijzen in het licht van 
relevante criteria tegen elkaar afwegen en 
tot onderbouwde beoordelingen komen. 
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 23 Overwicht(dominantie, impact) 

 
Van nature invloed uitoefenen op anderen 
en als autoriteit geaccepteerd worden. 
 

 24 Stressbestendigheid 
 

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, 
druk van meer of moeilijke taken, sociale 
druk, of bij tegenslag, teleurstelling, 
tegenspel of crises.  
 

 25 Schakelvermogen/Tactisch 
gedrag 

Indien zich problemen of kansen 
voordoen je eigen gedragsstijl/tactiek/ 
strategie veranderen om een gesteld doel 
te bereiken, improvisatievermogen. 
 

 26 Zelfkennis Inzicht in eigen identiteit, waarden, 
overtuigingen, sterke en zwakke kanten, 
kwaliteiten, competenties, interesses, 
ambities en gedragingen. 
 

 27 Zelfontwikkeling 
 

Inzicht verwerven in je eigen identiteit, 
waarden, sterke en zwakke kanten, 
interesses en ambities en op basis hiervan 
acties ondernemen om zo nodig 
competenties verder te ontwikkelen. 
 

 28 Zelfsturing 
 

Je eigen koers kiezen en weten te 
realiseren in en buiten de organisatie, 
rekening houdend met je eigen sterke en 
zwakke kanten, interesses, waarden en 
ambities 
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3  DE STAR(R)-METHODIEK 

 
De STAR-methodiek kunt u gebruiken om gedrag uit het verleden op een grondige manier  
te beschrijven. Doorgaans werken (professionele) interviewers met deze methode.  
Met professionele interviewers bedoelen we bijvoorbeeld intercedenten, recruiters, 
personeelsmanagers, medewerkers van de afdeling Human Resorces (HR) maar ook 
leidinggevenden. Hoe beter u met deze methode kunt werken, hoe sneller u “bewijs” kunt 
leveren dat u over een competentie beschikt.  
 
Op het moment dat u helder en beknopt kunt vertellen over uw eigen sterke punten, komt  
u over als een competent iemand. Daarnaast kunt u snel tot de kern komen van wat de 
interviewer interessant vindt. Er komt vaart in een gesprek waarin u steeds en steeds meer 
over uw eigen sterke punten kunt vertellen. Alleen maar voordelen dus. 
 
We weten dat het voor veel mensen niet eenvoudig is om over zichzelf sterke punten te 
vertellen. Doe daar dus uw voordeel mee. Vergeet niet dat u aangenomen zult worden op  
deze sterke punten. In het begin zal het wat moeite kosten om met de STARR methode te 
werken, maar ook hier geldt: hoe meer u oefent, hoe beter u er in wordt. Denk maar aan 
fietsen. Ook dat hebt u moeten leren, in het begin moeizaam maar langzamerhand werd u 
beter. Nu hoeft u er (doorgaans) niet bij na te denken; u doet het automatisch.  
Hierna staan een vijftal  oefenschema’s. Hierna volgen een aantal voorbeelden: 
 
Uit welke situatie blijkt bijvoorbeeld dat u over de competentie “flexibiliteit” beschikt? 
 
Situatie     : (S) Wat was de situatie? Wat was er aan de hand? 
Taak         : (T) Wat was je taak? Wat moest u doen? 
Actie   : (A) Welke Aktie hebt u ondernomen? Wat hebt u gedaan? 
Resultaat     : (R) Wat was het resultaat? Wat was het effect van uw handelen? 
 
Voor de liefhebbers is er nog een laatste R: 
Reflectie  : Als u er achteraf op reflecteert / terugkijkt: zou u het weer zo doen? 
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Onthoud dat u de Situatie en de Taak kort houdt; dat is niet het belangrijkste in de STAR.  
De A daarentegen, de Aktie die u ondernomen hebt, daar mag u vertellen wat u allemaal 
gedaan hebt. Daaruit blijkt uw competentie, omdat u daarin hebt laten zien wat u kunt.  
Ook de R is belangrijk. Over het resultaat kunt u kort zijn maar moet u wel duidelijk kunnen 
zeggen waartoe uw Aktie geleid heeft. 
 
Het gebeurt wel eens dat uw resultaat niet geleid heeft tot de gewenste uitkomst. Dan kunt u 
in de Reflectie in de herkansing: “wat ik ervan geleerd heb, is dat ik een volgende keer….” Of: 
“in een vergelijkend geval heb ik de keer erna … gedaan”. U kunt deze laatste R dus ook goed 
gebruiken voor de vraag: “ … en heeft u ook verbeterpunten? / minder goede 
eigenschappen?”  
 
Dan kunt u in de laatste R van reflectie vertellen hoe u ermee omgaat.  
Dan buigt u uw “zwakke” punt om in een sterk punt. Iedereen heeft minder sterke punten.  
De kracht zit ‘m in hoe men ermee omgaat.  
 
 
 

3 1 VOORBEELDEN STAR(R)-METHODIEK 
 
Voorbeeld STAR(R) methodiek: competentie betrokkenheid 

Situatie: Een jongere, die ik coachte, was op sollicitatiegesprek geweest en al tijdens het 
sollicitatiegesprek kreeg hij te horen, dat hij toch niet de kandidaat was die zij zochten. 
 

Taak: het begeleiden van jongeren en coachen waar nodig. 
 

Actie: ik ben die werkgever gaan nabellen en na wat doorvragen bleek dat het teveel schortte 
aan de Nederlandse taal van mijn cliënt. Vervolgens ben ik bij diverse instanties gaan 
informeren of er mogelijkheden waren voor mijn cliënt om een Nederlandse taalcursus te 
volgen. Uiteindelijk kon mijn cliënt voor een taalcursus terecht bij een buurthuis waar het ook 
nog eens kosteloos was. 
 

Resultaat: Hij kon zich na deze training veel beter verwoorden in het Nederlands en had vrij 
snel een soortgelijke baan in een soortgelijk bedrijf als waarvoor hij eerder was afgewezen. 
 

(Reflectie: De volgende keren dat ik iemand de Nederlandse taal niet helemaal beheerste, 
heb ik daar meteen aandacht aan besteed. Ik vertel ze dan over taalcursussen in buurthuizen 
en ik bereid ze voor op een sollicitatiegesprek door ze aan te laten geven dat ze aan hun 
Nederlandse taal aan het werk zijn.) 
 
Voorbeeld STAR methodiek: competentie betrouwbaar 

Situatie: Mijn collega had een sportblessure opgelopen waardoor hij 2 weken uit de running 
was en zijn werk stil kwam te liggen. We hadden echter een megaorder en de productie 
moest hoe dan ook onverminderd doorgaan, omdat het werk aan het einde van de maand 
klaar moest zijn. 
 

Taak: Ik moest minimaal 100 pakjes productie draaien op een dag. 
 

Actie: Ik had tegen mijn baas gezegd als hij niet tijdig een vervanger kon vinden, ik bereid 
was om elke dag twee uur langer door te werken, totdat de klus geklaard zou zijn. 
Uiteindelijk is er een beroep gedaan op mij en heb ik me ook aan mijn woord gehouden. 
 

Resultaat: De target werd voor die maand gehaald en zowel de opdrachtgever als mijn baas 
waren meer dan tevreden over mijn inzet. 
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Voorbeeld STAR methodiek: competentie resultaatgerichtheid/doelgerichtheid  

Situatie: Er was in ons bedrijf sprake van een onvolledige en gebrekkige 
informatievoorziening, waardoor er miscommunicatie tussen verschillende afdelingen optrad 
en dit bleek een structureel probleem te zijn. 
 

Taak: Ik moest de financiële afdeling runnen. 
 

Actie: Ik ben me gaan verdiepen wat nu precies de zwakke plekken waren in het systeem en 
heb toen een format hiervoor bedacht. Ik heb zelf dit format aan grondige tests onderworpen 
en pas toen het voor mij vaststond dat het waterdicht was aangeboden naar de afdeling ict. 
 

Resultaat: De informatievoorziening verloopt nu vlekkeloos en daarbij heeft het een flinke 
tijdwinst opgeleverd. 
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3 2 Opdracht: maak je eigen top 5 competenties  STAR! 
 
MIJN COMPENTENTIE 1: 

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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MIJN COMPENTENTIE 2 =  

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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MIJN COMPENTENTIE 3=  

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

  

 

  
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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MIJN COMPENTENTIE 4 =  

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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MIJN COMPENTENTIE 5 =  

 

 

WAAR BLIJKT DEZE COMPETENTIE UIT? (BESCHRIJF DE SITUATIE) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
MIJN TAAK WAS? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN AANPAK WAS ALS VOLGT? 
 

 

 

 

 

 

 
 
MIJN /HET RESULTAAT WAS? 
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4  HET CURRICULUM VITAE (CV) 
 
Curriculum Vitae betekent levensloop. Het is een lijst waarin uw persoonlijke gegevens 
opleiding en werkervaring duidelijk en overzichtelijk zijn vermeld. De sollicitatiebrief is daar 
een toelichting/aanvulling op. U haalt in uw CV de relevantste informatie voor de vacature 
naar voren. 
 
Uw CV is uw visitekaartje, uw binnenkomer bij een bedrijf of instelling. Het bepaalt in veel 
gevallen samen met uw brief of u doorgaat naar een volgende ronde: het sollicitatiegesprek. 
 
De belangrijkste kenmerken van een goed CV zijn: 
• een CV is niet langer dan maximaal twee A4’s, er staan alleen zaken die (direct) voor 
de werkgever van belang zijn; 
• een CV toont duidelijk wat uw kennis en vaardigheden zijn; 
• een CV toont uw werkervaring en opleidingen; 
• een CV toont taken die u kunt inzetten voor de nieuwe baan; 
• een CV maakt in één oogopslag duidelijk wie u bent en wat u de organisatie te 
bieden heeft; 
• een CV laat uw beste, positieve kanten naar voren komen. 
 
Wanneer gebruikt u een CV? 
• u stuurt het mee met uw brief; een goed CV maakt uw brief korter; 
• u gebruikt het als geheugensteuntje bij telefoongesprekken met de werkgever en uw 
netwerk; 
• u gebruikt het als richtlijn bij het invullen van een sollicitatieformulier; 
• u gebruikt het bij het voorbereiden van een sollicitatiegesprek; 
• u neemt het mee op sollicitatiegesprekken; 
• u geeft het mee aan mensen uit uw persoonlijk netwerk. 
 
Het schrijven van een goed CV is niet zomaar even gedaan. Het doel van het CV en de brief 
is, dat u de werkgever voor u wilt interesseren. Dat lukt alleen als het CV er verzorgd uitziet, 
alle relevante informatie geeft en goed aansluit bij de functie-eisen en de behoeften van de 
werkgever. Dat betekent dat uw CV geen standaard document mag worden. Per sollicitatie 
moet u nagaan of u de inhoud van uw CV moet aanpassen aan de vacature waarop u op dat 
moment reageert. U moet waarschijnlijk meerdere CV’s maken voordat u echt tevreden bent. 
Uw CV is uw visitekaartje en dient meerdere doelen. 
 
In het algemeen ervaren personeelsfunctionarissen het als gemakkelijk wanneer de meest 
recente ervaring bovenaan staat. Voor wat betreft opleidingen en persoonlijke prestaties is 
het raadzaam, die zaken het eerst te noemen, die het verkrijgen van de  baan het meest 
ondersteunen. Meestal zal de laatste werkervaring het meest aansluiten bij de gestelde 
functie-eisen. 
 
Laat uw CV vooral aan anderen lezen. Wellicht valt er nog iets te verbeteren of kan het 
voorkomen dat iemand die uw CV gelezen heeft, een rol kan spelen in uw netwerk. De ander 
kan zich ook proberen te verplaatsen in de rol van werkgever en het cv lezen om er vragen 
over te bedenken, zoals: 
• Waarom bent u toen van baan veranderd? 
• Waarom heeft u die opleiding niet afgemaakt? 
• U bent een hele andere koers ingeslagen, hoe kwam dat? 
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De taal van het CV: 
Een CV moet een afspiegeling zijn van wat en wie u bent.  
De manier van schrijven en het woordgebruik moet bijvoorbeeld bij u passen.  
Als een werkgever u uitnodigt voor een gesprek moet hij of zij niet verbaasd zijn, dat u 
degene bent achter het CV dat zij hebben.  
 
Toch zijn er een paar regels die voor bijna iedereen opgaan: 
� probeer uw CV te beperken tot één A4 en maximaal twee A4; 
� zorg voor een duidelijke vormgeving (witregels tussen de alinea’s, duidelijke kantlijn, 
inspringen, opsommingtekens); 
� maak geen schrijf- of spellingfouten; 
� schrijf in telegramstijl; 
� gebruik zoveel mogelijk actieve werkwoorden, wanneer u uw activiteiten omschrijft 
(leidde, coördineerde is actiever dan ‘gaf leiding aan’); 
� gebruik geen afkortingen; 
� maak zinnen niet langer dan één à twee regels; 
� vermijd technisch jargon of vaktaal; 
� wees niet al te bescheiden, maar blaas uzelf ook niet teveel op; u moet het kunnen 
onderbouwen; 
� uw beste verkoopargumenten komen bovenaan; in het ene geval zal dat uw 
opleiding zijn, in het andere geval uw werkervaring; 
� druk uw prestaties en wat u bereikt hebt zoveel mogelijk uit in cijfers, bijvoorbeeld 
x% omzetstijging, leidinggeven aan x mensen enz; 
� wanneer hetgeen u bereikte het resultaat was van een groepsinspanning, vergeet 
dan niet uw eigen aandeel duidelijk te vermelden; 
� wees niet te snel tevreden; maak verschillende CV’s en zoek de beste eruit; 
� een CV is maatwerk; wanneer u op verschillende banen solliciteert, moet u uw CV 
aanpassen aan de verschillende functie-eisen; 
� bedenk steeds dat uw CV zo opgesteld moet zijn, dat de werkgeer in één oogopslag 
kan zien wie u bent en wat uw vaardigheden zijn; 
� de keuze van het soort CV is afhankelijk van de situatie en uw eigen voorkeur. 
 
Er zijn verschillende standaardindelingen voor het maken van een CV. Op internet zijn 
verschillende indelingen van een CV te vinden. Kies altijd voor een indeling die bij uw branche 
en bij uw persoonlijke voorkeur past. Een CV met daarin vermeld uw gewenste functie en uw 
profielschets is tegenwoordig populair. In de workshop wordt uitgebreid ingegaan op het CV 
inclusief een zoekrichting en persoonlijk profiel.  
 
 
Profiel: 
Wij adviseren iedereen een profiel aan het CV toe te voegen. In het profiel geeft u aan wat 
uw sterke kanten zijn; uw competenties. Onder competenties verstaan we: kennis, 
kwaliteiten en vaardigheden die tot uiting komen in succesvol gedrag. Belangrijkste element 
hierin is het succesvolle gedrag dat u heeft laten zien. Een werkgever zal u daarop 
aannemen; op dat succesvolle gedrag. Wat u in uw eerdere werk heeft laten zien, zult u 
wederom in uw nieuwe baan gaan laten zien. In de pagina’s hiervoor staan 3 lijsten met 
competenties. Onder bijlage 3 vindt u –niet perfecte—voorbeeldprofielen. 
 
Daarnaast kunt u in uw profiel ook uw hogere waarden, uw zoekrichting (en beperkt-- uw 
overtuigingen) kwijt. Hoe steker uw profiel, hoe sterker u als kandidaat zult overkomen. 
Wees u ervan bewust dat veel recruiters bovengemiddelde interesse hebben in mensen. Uw 
profiel wordt daardoor door recruiters gelezen. Maak hier gebruik van. 
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Ten slotte: 
1. let op uw e-mailadres: adressen als “ leatherboy123@hotmail.nl”, 
“mooiman@hotmail.com” of “discopoes@gmail.nl” worden niet met gejuich ontvangen. 
 
2. Ga er van uit dat recruiters standaard zoeken op LinkedIn, Hyves en Facebook. Zorg 
er voor dat er dus geen “rare” dingen op deze pagina’s onafgeschermd staan: foto’s van wilde 
feesten; foto’s in zwemkleding, vrijpostige commentaren van nabije vrienden. 
 
3. Luister voor de zekerheid uw eigen voicemailtekst eens af. Wat voor u en uw 
vrienden privé leuk kan zijn, is in een zakelijke context –zoals voor een werkgever-- niet 
altijd leuk. Stel op uw vaste telefoonlijn iedereen die deze telefoon kan opnemen, op de 
hoogte dat er een potentiële werkgever kan bellen. 
 
4. Bij uw personalia kunt u melden of u in bezit van auto en (welk) rijbewijs bent; een 
werkgever zal bij onregelmatige werktijden, of een werklocatie die lastig met openbaar 
vervoer te bereiken is, de voorkeur geven aan die kandidaten die de werklocatie eenvoudig 
zullen bereiken. 
 
5. Een pasfoto kunt u op uw CV zetten. Voor een extern gerichte functie zal u dat zeker 
tot voordeel strekken mits dit een (zakelijke) representatieve foto is. De foto moet uiteraard 
wel recent zijn en gelijkend zijn. Wees u er van bewust dat er wel een foto met uw gegevens 
“rondzwerft”. Sommige mensen hebben moeite met het sturen van hun foto en dat is 
begrijpelijk. Aan u de keus. 
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5  DE SOLLICITATIEBRIEF 
 
De sollicitatiebrief, ook wel genoemd de motivatiebrief, is een belangrijk onderdeel van het 
sollicitatieproces. Op werk.nl is informatie te vinden over het schrijven van sollicitatiebrieven. 
In de meeste sollicitatieprocedures is het schrijven van een brief een niet te vermijden stap 
en het gaat erom dat uw brief aanleiding geeft voor een werkgever dat deze u uitnodigt voor 
een sollicitatiegesprek.  
 
Hoe leest de werkgever? 
 
Elke werkgever die brieven selecteert leest snel. Gemiddeld heeft hij/zij misschien twee 
minuten voor elke brief en CV. Dat betekent dat hij/zij in de brief let op herkennings-punten. 
Dat zullen vooral die punten zijn die hij/zij in de advertentie of in het telefoongesprek zelf als 
eis heeft aangedragen.  
 
Sollicitanten die de eisen van de werkgever hebben begrepen en dus deze hebben beschreven 
als verkooppunten en motivatie, zullen eruit springen.  
 
Hier volgen enkele tips om te voorkomen dat uw brief op de stapel ‘direct afwijzen’ terecht 
komt.  
 
Een correct uiterlijk 
• geen doorhalingen of vlekken 
• geen scheve of rafelige bovenkant 
• evenwichtige verdeling over het blad, kantlijn, etc. 
• slechts één zijde beschrijven 
• liefst één A4-tje 
• bijlage vermelden 
• bij voorkeur een getypte brief 
• na iedere alinea een witregel 
• geen gelinieerd papier 
• geen afwijkende lettertypen 
 
 
Persoonlijke stijl 
• in de stijl van de advertentie  
• geen jargon (vaktaal) 
• geen afkortingen 
• actieve werkwoorden, bij voorkeur altijd tegenwoordige tijd 
• geen lange ingewikkelde zinnen 
• geen moeilijke of bloemrijke woorden 
• geen taalfouten 
 
Het vermijden van tekortkomingen is nog geen garantie om bij de stapel ‘kandidaten 
uitnodigen’ te belanden. Naarmate er meer brieven zijn (meer dan 10) en naarmate het een 
belangrijke functie betreft, moet uw brief nog aan een andere eis voldoen.  
 
De werkgever moet de indruk hebben dat u geschikt bent voor de functie en zijn/haar 
nieuwsgierigheid moet voldoende geprikkeld worden door de opbouw en de inhoud van uw 
brief. Het is overigens een voordeel als u de naam kent van de contactpersoon, zodat u 
zijn/haar naam in uw brief kunt gebruiken. Het neemt een stukje anonimiteit weg. 
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Pas wel op, dat u de naam en voorletter correct schrijft, anders werkt het middel averechts. 
Een telefoontje naar (de personeelsafdeling van) het betreffende bedrijf is meestal voldoende 
om achter de naam van de contactpersoon/selecteur te komen. 
 
Inhoud en opbouw sollicitatiebrief 
Voor de inhoud en opbouw van de sollicitatiebrief zijn slechts enkele algemene regels te 
geven. Tussen de geadresseerde en de ondergetekende bestaat de brief uit vijf alinea’s in de 
volgorde: 
1) om welke functie het gaat en hoe u aan de informatie dat er een vacature is 
gekomen bent; 
2) de motivatie voor het bedrijf waarbij u solliciteert; 
3) een verklaring waarom u enthousiast bent met betrekking tot de functie; 
4) aan welke belangrijke eisen u voldoet; 
5) het in het kort iets over één of andere bekwaamheid vermelden, die volgens u 
relevant is voor de functie; 
6) een afsluitende zin, waarin u op een gesprek “aandringt”. 
 
Bedenk wel dat de brief en het CV, aanknopingspunten geven voor het sollicitatiegesprek. 
Wees er dus op bedacht, dat werkgevers hierop gaan doorvragen en schrijf dus nooit iets wat 
bij navraag niet klopt.  
De inhoud van de brief en het CV moeten volledig op elkaar aansluiten. 
 
 

5.1   De gerichte sollicitatiebrief 

 
Met een gerichte sollicitatiebrief reageert u op een advertentie of oproep waarin een 
organisatie een vacature meldt. In feite maakt die advertentie het erg gemakkelijk. Als het 
een goede advertentie is, dan staat er precies in wat voor iemand die werkgever zoekt. Dat 
betekent dat u uw brief daarop kunt afstemmen. 
 
 
Geadresseerde 
Het is altijd beter als u de brief persoonlijk aan iemand kunt richten. Als er niemand in de 
advertentie staat aan wie u de brief kunt richten, bel dan de organisatie op en vraag of u de 
brief toch persoonlijk aan iemand kunt richten.  
 
 
Let op 
Spreek in uw brief nooit iemand bij zijn voornaam aan, ook al kent u degene aan wie u de 
brief richt persoonlijk. Ook anderen moeten de brief zeer waarschijnlijk lezen en zullen dit 
ongepast kunnen vinden of misschien zelfs denken dat u voorgetrokken wordt. 
 
 

5.2.  De open sollicitatiebrief 

 
De open sollicitatiebrief heeft dezelfde opbouw als de gerichte sollicitatiebrief.  
Ook hier gaat het om aansluitende verkooppunten en een motivatie.  
De open sollicitatiebrief verschilt van de gerichte brief op de volgende punten: 
• u solliciteert niet aan de hand van een advertentie in de krant of op internet;  
• u zult zelf aanleiding voor de sollicitatie moeten scheppen; dat doet u bijvoorbeeld 
door te netwerken of door websites van bedrijven te onderzoeken; 
• u zult wat meer variatie in de eerste alinea en slotalinea moeten aanbrengen, omdat 
de aanleiding steeds anders is. 
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Niet zomaar schrijven! 
Schrijf nooit zomaar 100 open brieven naar 100 bedrijven, die u uit de gids heeft gehaald. 
Dat werkt niet. U weet dan te weinig van de betreffende bedrijven en kunt dus nooit 
aansluiten met uw verkooppunten. Zoek daarom altijd eerst naar een aanleiding, bijvoorbeeld 
via uw netwerkcontacten, een artikel uit de krant of adressen verzamelen via de 
bedrijvenklapper.  
 
De meeste bedrijven hebben ook een internetsite, waar informatie over het bedrijf te vinden 
is. Vaak hebben de bedrijven die een internetsite hebben op hun internetsite informatie over 
vacatures of werken bij het bedrijf. Mocht u de internetsite van het bedrijf niet weten, dan 
kunt u proberen deze te vinden door:  
• te bellen naar het betreffende bedrijf; de internetsite wordt graag gegeven; 
• te zoeken via een zoekmachine (Google, Ilse) of in de elektronische telefoongids; 
• in de adresbalk typen www.<bedrijfsnaam>.nl; bedrijven gebruiken vaak hun eigen 
bedrijfsnaam voor hun website. 
 
Het is aan te bevelen om ook hier eerst even te bellen. Het grote voordeel van bellen is, dat u 
gericht kunt doorvragen of er eventueel een vacature bij het betreffende bedrijf open staat. 
Op deze manier maakt u in feite ook een vacatureanalyse.  
Voor het bellen van het betreffende bedrijf, volg de volgende lijn: 
• interessant bedrijf gevonden via …; 
• noteer vast de informatie die u gevonden hebt, bijv. welke werkzaamheden er 
worden verricht, welke functies er zijn, welk product gemaakt wordt; 
• als u belt vraag altijd eerst of degene tijd heeft om een aantal vragen te 
beantwoorden. Als u op een verkeerd moment belt, kan dit voor een botte reactie zorgen. 
Maak daarom een afspraak op een tijdstip waarop u beter terug kunt bellen; 
overval degene die u spreekt nooit met de vraag of hij een baan voor u heeft. U heeft de kans 
dan meteen een nee te horen en hierdoor is het gesprek snel afgelopen; 
• bereid het gesprek goed voor en maak een telefoonscript; 
• als de werkgever interesse heeft, maakt u meteen een afspraak of u stuurt een open 
sollicitatiebrief, vaak in overleg met de geïnteresseerde werkgever. 
 
 

5.3    Het sollicitatieformulier 

 
Een sollicitatieformulier zorgt ervoor dat de kansen van de sollicitanten op een vacature niet 
zo sterk afhankelijk zijn van schrijfvaardigheid en inlevingsvermogen. Alles wat de werkgever 
belangrijk vindt, is terug te vinden op het sollicitatieformulier. Verder krijgt iedereen dezelfde 
ruimte om zijn antwoord in te vullen. 
 
Een sollicitatieformulier dwingt u om vragen te beantwoorden over onderwerpen die u in uw 
brief zou kunnen overslaan. Net als voor andere vormen van schriftelijke sollicitatie geldt hier 
de grondregel: wees eerlijk. Als achteraf blijkt dat u over bepaalde zaken gelogen hebt, kan 
dat grond zijn om u onmiddellijk te ontslaan.  
 
Let er verder op dat u uw antwoorden zo positief mogelijk formuleert en de beperkte ruimte 
optimaal benut. Als u bijvoorbeeld lid bent van verschillende verenigingen en er wordt 
gevraagd naar de verenigingen waar u lid van bent, begin dan met die verenigingen die het 
beste aansluiten bij de functie. Dat geldt ook voor de vraag over sporten die u eventueel 
beoefent. 
 
Gebruik zoveel mogelijk actieve werkwoorden in uw antwoorden. Maak geen volzinnen, maar 
gebruik telegramstijl, of als het even kan zelfs trefwoorden. Probeer echter niet alles te 
vertellen, want de ruimte laat dat niet toe. Geef vooral die informatie die u gunstig naar 
voren laten komen voor die baan. 
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In het algemeen hoeft u bij een sollicitatieformulier niets mee te sturen. Doe dat dan ook 
niet. Een organisatie die een sollicitatieformulier gebruikt doet dat om zeer doelgerichte 
informatie over de kandidaat in te winnen. Het meesturen van informatie waar niet om 
gevraagd is, doorkruist dat. 
 
Vul het formulier helemaal in. Als u vragen tegenkomt waarvan u zich afvraagt wat ze met de 
aangeboden functie te maken hebben, bel dan even.  
 
Er is een kans dat de organisatie de formulieren van de kandidaten bewaart, zodat deze 
mensen benaderd kunnen worden als er een andere functie vrijkomt. 
 

  Tip 
1) Maak eerst een kopie van het formulier en vul dat in. Dan kunt u de ingevulde kopie 
bekijken en eventueel veranderingen in aanbrengen. Daarna kunt u dit overnemen op het 
origineel. 
2) Vergelijk ook het sollicitatieformulier met uw CV en bekijk of in uw CV alle 
belangrijke zaken instaan die een werkgever wil weten. 
3) Als u via een vacaturesite reageert en het bedrijf heeft geen specifieke voorkeur 
voor het sollicitatieformulier, reageer dan via de mail. 
 
 

5.4   Het vervolgcontact  

 
Het vervolgcontact is een heel belangrijk en dikwijls onderschat contact. Het kan heel goed 
werken om na een contact of gesprek een vervolgcontact toe te passen.   
 
U kunt een vervolgcontact in de volgende situaties toepassen: 
• na een gesprek met iemand uit uw netwerk (vriend, kennis of onbekende); 
• na een telefoongesprek met een netwerkcontact; 
• na een oriënterend- of sollicitatiegesprek; 
• na een afwijzing! 
 
De reden voor het vervolgcontact is: 
• bedanken voor de tijd, informatie, de genomen moeite, enz.; 
• dat de functie u boeit en dat u graag verder wilt praten (na een sollicitatiegesprek); 
• te laten weten wat u met de informatie e.d. heeft gedaan (na een netwerkgesprek); 
• uw naam weer even ‘in te picture’ zetten (vooral van belang bij sollicitaties met veel 
kandidaten); 
• vragen om de reden(en) dat u bent afgewezen; 
• uw doorzettingsvermogen demonstreren; 
• uw positieve instelling bevestigen; 
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6  HET SOLLICITATIEGESPREK 
 
Hebben we hier te maken met een vriendelijke en gemotiveerde medewerk(st)er, 
die weet wat hij/zij wil en er ideeën op na houdt die stroken met onze organisatie? 
 
Zo wordt immers de angst voor een verkeerde keuze bij de werkgever weggenomen en 
groeien de kansen voor de sollicitant. Het is niet anders. Het selectie-interview is een vrijwel 
altijd te nemen drempel en serieuze voorbereiding op dit ritueel is absolute noodzaak. 
 
Enkele dingen hoeven natuurlijk nooit fout te gaan als u op het volgende let: 
• kom op tijd (bouw reserve in en oriënteer u vooraf waar het is); 
• kleedt u zodanig dat die past bij de functie waarnaar u solliciteert; 
• maak kopieën van uw brief, CV, advertentie en diploma’s en neem die mee; 
• maak van tevoren vragen die u wilt stellen en neem die mee; 
• als er sprake is van een uitnodigingsbrief neem die dan ook mee; vaak staat er een 
contactpersoon op, waarmee u het gesprek hebt. 
 
De vragen die er gesteld kunnen worden, kunt u natuurlijk niet allemaal voorspellen.  
Wel zal de werkgever gewoonlijk beginnen met de elementen uit uw brief en CV die “eruit 
springen”. Dat geeft u de kans om een thuiswedstrijd te spelen, maak daar dus gebruik van 
en heb uw verhaal klaar. Andere vragen hebben vrijwel altijd te maken met: 
• uw karakter  : hoe u met anderen omgaat en wat voor type u bent 
• initiatief : hoe actief u bent en wat u durft 
• competenties : wat u kunt en wat u weet (opleiding/werkervaring) en hoe u zich  
   gedraagt in werksituaties 
• motivatie : waarom u deze baan in dit bedrijf wilt en hoe u uw toekomst ziet 
• persoon : wat is uw thuissituatie, wat zijn uw opvattingen, enz. 
Deze vijf elementen staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar en zijn vaak 
nauwelijks te scheiden. 
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Werkwijze voorbereiding op vragen selectiegesprek 
Veel profijt zult u hebben van een intensieve voorbereiding op de 16 meest gestelde vragen. 
Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan. Neem deze door en schrijf uw antwoorden 
op, als voorbereiding op uw gesprek. Hoe beter voorbereid u bent, hoe gemakkelijker het 
gesprek gaat en hoe meer kans u maakt op die baan. 
 
Tijdens het gesprek is het niet te voorkomen dat u wat gespannen bent. Probeer hardop te 
oefenen, geef de antwoorden ferm en overtuigd van uzelf. In een echt interview heeft u dan 
des te meer energie over om op reacties van de werkgever te letten en het gesprek te 
beïnvloeden. De vrees dat het één en ander over zal komen als ingestudeerd, is meestal 
ongegrond. Zodra u werkelijk gespannen bent, kunt u dit aan het begin van het gesprek 
zeggen. Doorgaans zal dit een hele prettige reactie geven.  
Zenuwen voor een sollicitatiegesprek zijn normaal. Door het te benoemen zult u eerlijk, 
oprecht en open overkomen. 
 
Het blijkt in de praktijk dat sollicitanten zich vaak onvoldoende voorbereiden op de vraag: 
“Heeft u zelf nog vragen?”. 
Stel uw eigen vragen in de juiste volgorde en alleen als ze inmiddels al niet beantwoord zijn 
tijdens het gesprek: 
• eerst over de inhoud van de functie, organisatie van de afdeling, enz.; 
• tenslotte over de financiële aspecten, meestal in een tweede gesprek. 
 
Blijf niet te lang stil staan bij arbeidsomstandigheden. Het zou een verkeerde indruk wekken 
als bijv. reistijd, fysieke belasting, dertiende maand, vakantiedagen, extra vrije dagen of iets 
dergelijks te veel aandacht krijgt. Een werkgever zal wantrouwig worden over uw motivatie of 
over uw capaciteiten. Probeer in te haken op het moment dat de werkgever, meestal in het 
begin van het gesprek iets over de vacature vertelt, maar beperk dat tot één enkele vraag 
om zijn inleiding niet te veel te verstoren. 
 
Wacht verder af totdat u hiertoe wordt uitgenodigd of als de werkgever dat nalaat, aan het 
einde van het gesprek. Schroom niet vragen te stellen. De werkgever solliciteert immers ook 
naar u. Vragen stellen wordt vaak opgevat als belangstelling en initiatief van uw kant. Als u 
de vragen heeft opgeschreven en u deze naloopt, komt u geïnteresseerd en goed voorbereid 
over.  
 

 
 
 

 
Tips voor een goede presentatie 
Hoe u overkomt, is voor een groot deel bepalend voor de verdere selectie. Zoals eerder 
genoemd, speelt uw kleding daarbij een grote rol. Ook de manier waarop u iets zegt is van 
belang. Uw presentatie is de verpakking van uw boodschap. 
 
Tijdens het gesprek wordt u beoordeeld op uw uitstraling. Dat begint bij het voorstellen. 
Een stevige handdruk en uw gesprekspartner recht in de ogen kijken is een goed begin. 
Vergeet uw lichaamshouding niet. Van iemand die onderuitgezakt met de handen in de 
zakken erbij zit kunt u moeilijk zeggen dat hij een gemotiveerde indruk maakt. 
 
Tips en aandachtspunten met betrekking tot uw presentatie: 
• de eerste vijf minuten zijn zeer belangrijk voor het beeld dat men zich van u vormt; 
• houdt oogcontact met uw vragenstellers; 
• wees niet bang voor stiltes, u mag best even nadenken voordat u antwoord geeft; 
• geef nooit verkeerde of onvolledige informatie; als men er later achter komt, kan dit 
ontslag op staande voet betekenen; 
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• indien er persoonlijke vragen gesteld worden kunt u als tegenvraag stellen waarom 
deze vraag van belang is; probeer echter de sfeer open en positief te houden; 
• durf, als dat bij u past, wat humor in het gesprek te brengen, maar overdrijf 
natuurlijk ook niet; 
• probeer nooit koste wat het kost uw gelijk te krijgen; 
• bij een moeilijke vraag kunt u beter een tegenvraag stellen of zeggen dat u dit een 
moeilijke vraag vindt; 
• alleen “ja” of “nee” antwoorden kan een gesloten indruk maken, voeg er iets aan 
toe. 
 
Voor al deze tips geldt: doe er uw voordeel mee, gebruik datgene wat bij u past! 
 
 

6.1. Meest gestelde vragen tijdens het sollicitatiegesprek 

 
1) Waarom heeft u naar deze functie bij ons bedrijf gesolliciteerd / waarom wilt 

u hier werken?  

 
De werkgever wil uw motief weten. Stel hem gerust en leg een relatie naar uw ambities. 
 
2) Waarom denkt u dat u geschikt bent / waarom u in plaats van iemand met 

een gerichtere opleiding / wat zijn uw sterke punten? 

 
Het resultaat van uw ‘kwaliteitenonderzoek’ en de feiten uit uw CV kunt u hier benoemen. 
Bedenk wel dat de werkgever doorvraagt en u voorbereid dient te zijn op “waarom vindt u 
dat?” Diskwalificeer daarbij nooit anderen, maar benadruk uw eigen kwaliteiten. Tip: oefen 
thuis de STAR-methodiek! 
 
3) Is dit het soort werk dat u echt wilt / ziet u ook nadelen? 

 
De werkgever toetst het beeld dat u van de functie hebt. Wees voorzichtig met antwoorden 
en probeer tijdens het gesprek meer informatie te krijgen over de baan. 
 
4) Heeft u ervaring / wat heeft u bij uw vorige werkgever gedaan / heeft u dit 

werk al eerder gedaan / welke machines kunt u bedienen / etc.? 

 
Bereidt u voor door zelf een beeld te vormen van het toekomstige werk (bij iemand die dit 
werk doet of via de personeelsdienst). Ga na waar raakpunten zouden kunnen liggen en 
probeer zo concreet mogelijk uw bekwaamheden te benoemen.  
 
Als u op en ander gebied werkzaam bent geweest zal er toch heel vaak sprake zijn van een 
kundigheid die in het werk van pas komt. 
 
Let op! Wees zo correct mogelijk. 
 
5) Wat wilt u bereiken in dit werk? 

 
Hierbij gaat het om het evenwicht tussen ambitie en initiatief ten opzichte van de realiteitszin 
van de kandidaat. Wees eerlijk en realistisch. 
 
6) Welke initiatieven heeft u ontplooid / waren ze succesvol? 

 
Vertel enthousiast. Geef zo mogelijk cijfers en geef aan dat u natuurlijk niet helemaal alleen 
verantwoordelijk was voor het succes. U kunt hierbij gebruik maken van uw 
kwaliteitenonderzoek. 
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7) Waarom moet u van baan veranderen / waarom wilt u van baan veranderen? 

 
Moet: verminderd werkaanbod (eind van de activiteiten in Nederland). Onze afdeling met x% 
gereduceerd. Ons bedrijf heeft een reorganisatie doorgevoerd vanwege slechte 
bedrijfsresultaten. Ik heb nog geen job omdat het sociaal plan me de mogelijkheid geeft om 
kritisch te zoeken naar een voor mij geschikte baan en dat is ….. (zie vraag 1) 
 
Wilt: vertel dat u uit uw functie bent gegroeid of werkverbreding zoekt.  
Ik solliciteer zowel intern als extern omdat ik me zo breed mogelijk wil oriënteren.  
Ik kies voor ‘buiten’ in verband met een situatie van voortdurende onzekerheid en onrust. 
 
De grote valkuil die u bij deze vraag moet vermijden is dat u uw frustraties over de 
werkgever vertelt aan de werkgever. De werkgever kan daardoor een verkeerde indruk van u 
krijgen. Frustratie over of kritiek op uw huidige functie uitspreken, heeft geen zin, want de 
werkgever heeft er geen boodschap aan. 
 
8) Wat wilt u gaan verdienen / welk salaris verlangt u? 

 
Antwoord het liefst ontwijkend, bijvoorbeeld: “U zult waarschijnlijk een CAO hanteren. Ik 
neem aan dat u voor deze functie een bepaalde salarisschaal hanteert.  
Bij het vergelijken van salarissen baseert u zich dan op zaken als jaarsalaris, vakantiegeld, 
decemberuitkering, vergoedingen. Laat u niet van de wijs brengen. Geef geen direct 
antwoord. 
 
Geef ook aan dat het salaris afhankelijk is van het gewicht van de taken die u gaat uitvoeren. 
Krijgt u veel verantwoording of weinig, gaat u leiding geven aan anderen, zijn er 
veranderingsprocessen op komst waarin u uw bijdrage kunt leveren, moet u op enig moment 
mensen inwerken? Is het alleen uitvoerend of ook meedenkend werk? Hoe zwaar weegt de 
(enorme) werkervaring die u al heeft?  
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9) Heeft u referenties? 

 
Geef iemand op die positief over u zal denken. Geef een zo ‘hoog’ mogelijke functionaris 
op. Iemand die toestemming heeft gegeven om hem als referentie op te geven. Probeer 
voordat u gaat solliciteren met de referentie af te stemmen naar welke functie u 
solliciteert en wat u zoal wilt vertellen. Probeer hem tot bondgenoot te maken. 

 
10) Heeft u zelf vragen? 
 

Ja natuurlijk! Grijp de kans om uw interesse en motivatie te tonen.  
Gebruik eventueel de gegevens ingevuld achterin dit werkboek. 

 
11) Was u vaak ziek bij uw vorige werkgever? 

 
Zeg niet zonder meer dat u nooit ziek bent. Een verkoudheid of griep is een normaal 
ziektebeeld. Als u een ernstige aandoening hebt gehad: ‘Maar, dat is verleden tijd. Ik ben 
volledig opgeknapt’ doet het meestal wel. 
 
12) Wat zijn uw zwakke punten? 

 
Het is een vraag om achter het zelfbeeld te komen. Neem een zwak punt dat niet relevant is 
of evengoed als sterk kan worden uitgelegd. Gebruik hier de STARR-methode. Als u onder de 
laatste R kunt aangeven hoe u met uw “zwakke”punt omgaat, wordt dit ineens een sterk 
punt.  Mensen die beweren alles te kunnen wekken argwaan bij een werkgever. 
 
13) Kunt u mij wat meer over uzelf vertellen? 

 
CV en hulplijsten. Geef de werkgever de keuze om via tussenvragen naar initiatief, motief, 
capaciteit, karakter of persoon te schakelen. U kunt een thuiswedstrijd spelen. 
 
14) Wat was een grote blunder van u en wat heeft u ervan geleerd? 

 
Laat zien dat u kritisch naar uzelf kunt kijken. Geef een goede en eerlijke analyse van de 
oorzaak en toon door uw verhaal aan dat u voortaan rekening zult houden met uw 
zwakheden respectievelijk deze zwakheid hebt hersteld/zult herstellen. 
 
15) Wanneer bent u beschikbaar? 

 
Vertel dat u waarschijnlijk op korte termijn beschikbaar bent, maar dat u hierover nog moet 
overleggen met uw huidige baas. Hiermee laat u blijken dat u niet direct misbaar bent. Geef 
eventueel aan dat het Sociaal Plan grote vrijheid geeft om van de CAO termijn af te wijken. 
 
16) Hebt u nog andere sollicitaties lopen / waren ze succesvol / zo niet, waarom 

niet? 

 
 
Noem direct een aantal. Laat zien dat u initiatiefrijk bent. Noem ook functiegebieden en laat 
nooit blijken dat uw belangstelling al te breed is, want dat ondergraaft de stelling dat u sterk 
gemotiveerd en erg enthousiast bent voor de baan waarover u nu praat. 
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7  NETWERKEN 
 

Een netwerk is een web van contacten dat iemand 
van dienst kan zijn bij het vinden van werk, bij 
het verkrijgen van informatie over een bedrijf of 
functie of bij het verkrijgen van informatie over 
bepaalde onderwerpen. Het is van belang dat 
mensen die een baan zoeken via 
netwerkcontacten zich realiseren dat houding, 
alert zijn en het tonen van interesse in andere 
mensen van groot belang zijn. Hiermee wordt 
namelijk bereikt dat andere mensen bereid zijn 
om te helpen.  

 
Een effectieve methode om een baan te krijgen is via persoonlijke contacten en introducties. 
Dit kan voor iedereen werken, maar zeker voor mensen die wat ouder zijn. Immers reageren 
op een aantrekkelijke vacature in de krant, terwijl je weet dat er erg veel reacties op komen, 
is niet erg motiverend. Vooral omdat de kans groot is dat jongere personen met ervaring ook 
reageren. Daarnaast wordt ongeveer 45% van alle vacatures, en zelfs 60% van de 
kaderfuncties via via vervuld. Deze vacatures worden nergens gepubliceerd. Men vergroot 
dus zijn kansen door via netwerken of open sollicitaties te solliciteren.  
 
In de theorie rondom netwerken is een aantal begrippen belangrijk.  
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen warme netwerkcontacten (personen die men 
goed tot redelijk goed kent) en koude netwerkcontacten (personen die men niet persoonlijk 
kent).Er wordt gesproken over indirecte contacten (alle contacten die voortkomen uit warme 
netwerkcontacten) en directe contacten (contacten gelegd naar aanleiding van advertenties, 
in kranten en tijdschriften, internet, radio en televisie). 
 
Er zijn verschillende soorten netwerken: 
• persoonlijke en sociale netwerken 
• professionele netwerken 
• digitale netwerken 
 
 
Persoonlijke en sociale netwerken 
Tot de persoonlijke netwerken worden familie, vrienden en kennissen gerekend.  
Maar ook kennissen die je minder vaak ziet: mensen met wie activiteiten ondernomen worden 
of mensen met dezelfde hobby’s. Dit netwerk is een goed startpunt voor het uitbreiden van 
activiteiten.  
 
 
Professionele netwerken 
Professionele netwerken ontstaan tijdens werk, op bijeenkomsten en op trainingen. 
Professionele netwerken bevatten bijvoorbeeld ex-collega’s en vorige werkgevers. 
  
 
Digitale netwerken (social networking) 
Een nieuwe manier om te netwerken is via internet. Via discussiefora en nieuwsgroepen kan 
op een eenvoudige manier in contact worden gekomen met tientallen zo niet honderden 
personen. Er kunnen gemakkelijk ideeën uitgewisseld worden en de instap is vrij 
laagdrempelig.  
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Belangrijk 
Veel mensen staan er niet bij stil dat alles wat ze op internet zetten bereikbaar is voor 
anderen. Daaronder vallen vakantiefoto’s in zwemkleding, foto’s van feesten, foto’s van 
vrienden. Veel sites (zoals Hyves en Facebook) maken het mogelijk om informatie af te 
schermen voor anderen. Maak hier gebruik van.  
 
De recruiters van nu maken standaard gebruik van internet en achterhalen in hele korte tijd 
veel informatie van en over u. Ook commentaren, forums en blogs zijn uiteraard niet altijd 
“beveiligd”. Ga er van uit dat een werkgever hiermee ook een indruk van u krijgt.  
 
Deze medaille heeft twee kanten. Zodra u weet met wie u een gesprek heeft, kunt u dus ook 
op internet gaan zoeken via Google of Wieowie.nl. Laat die kennis die u daar vergaart u tot 
voordeel zijn. 
 
 

 
 
 
Voordelen netwerkcontacten (relaties) 
 
Relaties kunnen op verschillende manieren helpen: 
• ze zijn op de hoogte van bepaalde vacatures of te ontstane vacatures; 
• ze kunnen u informatie geven over waarnaar u op zoek bent; 
• ze kennen iemand die zijn baan gaat opzeggen; 
• ze kennen bepaalde bedrijven of organisaties waar mogelijkheden zouden kunnen 
zijn.  
 
Mensen die werken voor een bedrijf waar u belangstelling voor heeft, kunnen 
• u informatie geven over het bedrijf; 
• u tippen over bepaalde vacatures; 
• uitkijken naar mogelijkheden; 
• weten of er in hun organisatie vacatures zijn; 
• weten of er mensen weggaan; 
• voor u een afspraak regelen met de chef of directeur om eens te komen praten over 
mogelijkheden; 
• hun chef of directeur uw naam geven voor het geval er een vacature is; 
• de chef of directeur uw CV geven. 
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Mensen die net in een nieuwe baan zijn begonnen 
• weten vanwege hun sollicitaties misschien een bedrijf dat op zoek is naar iemand 
zoals u; 
• kunnen ergens anders een lege plek hebben achtergelaten. 
 
 
Iemand die een baan zoekt 
• kan vacatures tegen komen die voor hem of haar niet interessant zijn, maar voor u 
wel en u hierop attenderen. 
 
 
Een goede vriend of familielid:  
• kan mensen vragen of zij iets weten; 
• kan mee zoeken naar geschikte vacatures; 
• kan kritisch meekijken of u zich te beperkt of te breed opstelt. 
 
 
Iemand die werkzaam is in een richting waarin u zoekt: 
• kan uw CV geven aan eventuele geïnteresseerden; 
• kan u tips geven over ontwikkelingen in de branche; 
• kan u informatie geven over bepaalde functies en welke eisen er gesteld worden; 
• kan u adviezen geven hoe u in deze richting het beste aan werk kunt komen. 
 
Kortom, relaties kunnen veel voor u betekenen. Via hen beschikt u over meer ogen en oren 
op de arbeidsmarkt. Zodoende wordt uw kans op het vinden van werk groter. 
 
Om een vacature te ontdekken nog voordat deze bekend gemaakt is, zult u dus moeten 
‘Netwerken’. 
 
Netwerken is een vaardigheid die in de praktijk geleerd moet worden. Sommigen hebben 
deze vaardigheid in de vingers terwijl anderen zullen er veel energie in moeten steken.  
 
Wanneer u het netwerken als een uitdaging beschouwt, kan het goede resultaten opleveren 
bij het vinden van een baan. Bereidt u zich echter wel voor op teleurstellingen en 
ontmoedigingen. U zult waarschijnlijk twintig mensen moeten benaderen om vier goede 
contacten te leggen.  
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Contactschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandachtspunten bij het opbouwen van een netwerk 
 
Het is moeilijk om aan te geven hoe een netwerk het beste kan worden opgebouwd.  
De situatie van ieder mens is immers verschillend.  
Er zijn echter wel enkele aanknopingspunten te geven: 
� een gedegen voorbereiding is noodzakelijk; 
� helder en goed afgebakende vragen lokken goede antwoorden uit; 
� ga uit van bestaande contacten en stel de vragen: ‘Wat deed u tot nu toe met uw 
contacten?’ Heeft u er wel eens gebruik van gemaakt?’ ‘Waarom wel, of juist niet?’; 
� bekijk de contacten met andere ogen; het gaat immers in eerste instantie om het  
 verkrijgen van informatie en in tweede instantie om het vinden van een baan. 
 
 
Verder zijn de volgende algemene punten bij het netwerken van belang: 
1) ga op zorgvuldige wijze om met netwerkcontacten. Het is zinvol om na te gaan of de 
introductie door een tussenpersoon positief kan werken. In veel gevallen zal het noemen van 
naam van iemand die u heeft verwezen de kans op een gesprek vergroten; 
 
2) een telefonisch contact werkt vaak effectiever dan een brief. U kunt tijdens dit eerste 
contact aangeven wat uw verwachtingen zijn van een gesprek en hoe lang u denkt dat het zal 
gaan duren. Wanneer degene die u belt afwijzend reageert, vraag dan of hij/zij u door kan 
verwijzen naar iemand anders. Vraag om een oriënterend, informatief gesprek. De ervaring 
leert dat de vraag naar een baan in deze fase veel mensen afschrikt. Eventueel kunt u 
voorstellen informatie over uzelf op te sturen; 
 
3) de voorbereiding. Vraag u af wie uw gesprekspartner is; wat weet u van het bedrijf, 
vakgebied of branche waar hij/zij werkt. Een goed contact bestaat op basis van 
wederkerigheid. Bedenk daarom dat de gesprekspartner waarschijnlijk ook een doel met het 
gesprek heeft; 
 
4) de wijze waarop het gesprek gevoerd zal worden. Meestal wordt een zekere 
zakelijkheid op prijs gesteld. Dat geldt zowel ten aanzien van punten die de deelnemer aan de 
orde stelt, als ten aanzien van het bewerken van de afgesproken tijdsduur; 
 
5) de evaluatie van het gesprek. Het is zinvol het besprokene op schrift te stellen en na te 
gaan welke vragen beantwoord zijn en welke niet; 
 
6) administratie. Houd overzicht over de verworven informatie en tips en houd bij met wie 
je wanneer hebt gesproken; 
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7) stuur een bedankbrief. De betreffende persoon vindt het attent en zal een volgende 
keer weer graag helpen. Bovendien vallen hem/haar bij ontvangst van de bedankbrief 
misschien spontaan nog meer namen en tips in; 
 
8) beschouw de netwerkgesprekken als sollicitatiegesprekken. Zie er goed verzorgd uit;  
 
9) stel van tevoren vast wat u met het gesprek wilt bereiken. Het gesprek kan 
bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer u verwijzingen hebt gekregen en/of een antwoord op uw 
vragen; 
 
10) beschouw uw netwerken als een kostbare relatie: hou ze dus goed bij en laat 
regelmatig van u horen. 
 
 

7.1.      Opdracht: Opzetten van een persoonlijk netwerk 

 
� Maak een lijst van minimaal 30 mensen die u kent die: 
1. een beroep/werkveld hebben dat u interesseert; 
2. u iets kunnen vertellen over het soort werk dat u zoekt; 
3. één of meerdere gemeenschappelijke interesse met u deelt. 
Denk niet meteen aan mensen die u jaren niet gezien heeft. Start gewoon in de contacten 
zoals u ze in het heden heeft.  
Laat u ook niet leiden door het gevoel dat u vindt dat u die mensen goed moet kennen. Zodra 
u een naam te binnen schiet schrijft u die op.  
Maak u niet bezorgd als u niet direct een volledige namenlijst kunt vullen. Deze mensen 
kennen namelijk ook weer mensen … en zo schiet het wel op. Dat is namelijk netwerken.. 
 
� Markeer nu 5 mensen uit deze lijst die voor u interessant kunnen zijn om eens 
contact mee te leggen. Met deze vijf mensen start u. 
 
� Geef per persoon aan: 
• hoe u deze persoon gaat benaderen; 
• wat u van deze persoon wilt; 
• welke vragen u gaat stellen. 
 
 

  Tips 
• Bedenk dat u iets te bieden hebt aan iedereen waar u (via via) contact mee 
opneemt. Alleen al het feit dat u tijd en persoonlijke aandacht geeft is betekenisvol. 
 
• Als u iets vraagt, moet u altijd rekening houden met het mogelijke antwoord ‘nee’ 
(geen tijd, geen zin). Accepteer dit en laat u hierdoor niet demotiveren. 
 
• Als iemand geen tijd of interesse heeft: niet persoonlijk opvatten. 
 
• Ga uit van een positieve mening over netwerken: als u het vanuit een negatief idee 
of een gevoel doet, werkt het niet. 
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7.2.  Zelfpresenteren 

 
Een effectieve zelfpresentatie is een belangrijk onderdeel tijdens het netwerken.  
Een zelfpresentatie noemt men ook wel de “elevator pitch”. Afgeleid van het “verkooppraatje 
in de lift”. In de tijd dat u met iemand naar de negende verdieping suist, hebt u uzelf in de 
kijker gespeeld.  
 

 
 
 

 
Meer kansen met een goede elevator pitch 
Waarom heeft u een elevator pitch nodig?  
Stel dat u op een feestje onverwachts wordt voorgesteld aan iemand voor wie u graag zou 
willen werken. Hij vraagt u wat u zoekt en wat u zoal doet en na een paar seconden 
bedenktijd is het enige wat u uit kunt brengen: “ja, iets in de administratie…..”.   
Helaas, u hebt een kans gemist. Hoe anders had het kunnen lopen als u hem had kunnen 
vertellen wat een kei van een administratieve kracht u bent! 
 
De elevator pitch kan van pas komen in de meest uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld op 
een feestje of in de pauze van een theatervoorstelling. Zelfs bij sollicitatiegesprekken is een 
elevator pitch nuttig. Wie kent niet de gevreesde openingszin ”zo vertelt u maar eens wat 
over uzelf”. Met de juiste voorbereiding heeft u altijd een vloeiend en passend antwoord 
klaar. 
 
Maak je eigen elevator pitch 
Begin uw elevator pitch met een sprankelende zin waarmee u de aandacht naar u toe trekt. 
Vervolgens vertel u wie u bent, waar u voor staat en wat uw kracht is. Benoem uw kwaliteiten 
en benoem een situatie die u hebt meegemaakt waaruit deze kwaliteit blijkt. Vanzelfsprekend 
spreek u enthousiast en overtuigend, want als u niet in uzelf gelooft, doet niemand het. 
Eindig met een pakkende afsluiting of een verzoek, dat maakt een geïnteresseerde indruk en 
dat zorgt ervoor dat u beter in de gedachten van de ander blijft. Vraag bijvoorbeeld naar 
adresgegevens om uw CV naar op te sturen.  
 
De basiskennis van de elevator pitch is zelfkennis. U kunt niet aan iemand vertellen wat u wilt 
als u dat zelf niet weet. Een competentietest of een beroepskeuzetest kan u daarbij helpen.  
Uw elevator pitch duurt ongeveer één minuut. Dat betekent dat uw zelfpresentatie ongeveer 
honderd tot tweehonderd woorden bevat. Het maken hiervan is niet altijd makkelijk en het 
vraagt voorbereiding en oefening. Zet verschillende versies op papier, slaap er een nachtje 
over en oefen voldoende voor uw partner en/of vrienden.  
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Iedere situatie is anders. Zorg dat u de elevator pitch altijd paraat hebt.  
En zorg dat u voorbereid bent op verschillende situaties. Afhankelijk van de situatie gebruikt 
u die zinnen die op die situatie aansluiten. Als u bijvoorbeeld weet dat uw gesprekspartner 
veel waarde hecht aan opleiding, dan gaat u extra in op dat onderwerp.  
 
Ook houdt u een aantal openingszinnen paraat en verschillende manieren om af te sluiten. 
Zorg dat uw elevator pitch overeenkomt met het beeld dat u vanzelf wilt geven en 
tegelijkertijd aansluit bij de werkelijke gegevens in uw CV.  
Het is een manier om uzelf te verkopen, een marketinginstrument! 
 
 
Gelegenheid creëren 
Soms dient de gelegenheid voor uw pitch zich vanzelf aan. Soms moet het geluk u een 
handje helpen. Als u oprecht belangstelling toont voor mensen, zult u zien dat zij ook 
interesse in u tonen. Vroeg of laat komt het moment dat de ander vraagt naar uw 
carrièredoel.  
Zorg er dus voor dat u uw elevator pitch altijd paraat hebt! 
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7.3. Uw eigen elevator pitch schrijven 

 
1a. Begin je elevator pitch met een sprankelende zin waarmee je de aandacht naar je toe 
trekt.  
1b. Vervolgens vertel je wie je bent, waar je voor staat en wat je kracht is.  
2. Benoem je kwaliteiten en je toegevoegde waarde (benoem eventueel een situatie die 
je hebt meegemaakt waaruit deze kwaliteit blijkt). Vanzelfsprekend spreek je enthousiast en 
overtuigend, want als jij niet in jezelf gelooft, doet niemand het.  
3. Vertel klip en klaar wat je zoekt of wat je nodig hebt. 
4. Eindig met een pakkende afsluiting of een verzoek, dat maakt een geïnteresseerde 
indruk en dat zorgt ervoor dat je beter in de gedachten van de ander blijft. Vraag 
bijvoorbeeld naar adresgegevens om je CV naar op te sturen. Je zou kunnen eindigen met 
een vraag omdat je daarmee de ander inschakelt om je te helpen. Ga er van uit dat mensen 
elkaar graag helpen, zolang ze maar weten waarmee.  
 
 
 

7.4. Drie voorbeelden van een elevator pitch; 

 
 
De Elevator Pitch van een belastingconsulent: 
 
“Ik help mensen om meer van geld te houden. Door ze te laten zien hoe ze minder 
belastinggeld kunnen betalen. 
Mijn naam is Karel Paardepoot, belastingconsulent particulieren en MKB. Ik ben al 10 jaar 
belastingconsulent, ooit begonnen bij de Belastingdienst maar sinds de laatste 5 jaar werk ik 
bij een klein belastingadvieskantoor. Kwaliteit van mijn advisering staat voorop. Ik vind een 
goed contact met mijn opdrachtgevers belangrijk. Ik doe mijn werk met veel plezier. Sinds 
kort ben ik aan het uitkijken naar een nieuwe werkgever.  
Heeft u het idee dat uw cliënten genoeg houden van hun geld?” 
 
 
 
De Elevator Pitch van een office manager/administratief medewerkster: 
 
Een administratie die gesmeerd loopt in een gezellige omgeving, dat is waar ik mij goed bij 
voel. Mijn naam is Wieke van Mier. Ik ben gestructureerd, accuraat, en snel ik houd ervan om 
overzicht te hebben en waar nodig maak ik die. Ik ga graag recht op mijn doel af. Om die 
reden ben ik de laatste vijf jaar office manager geweest bij een klein en slagvaardig 
bouwbedrijf. Ik ben op zoek naar een functie als office manager in een kleine organisatie 
waar korte lijnen zijn en waar ik mijn capaciteiten kan laten zien. Weet u een office waar een 
manager nodig is?  
 
 
 
De Elevator Pitch van kledingadviseuse Sheila de Vries: 
 
“Ik geef mijn klanten een luxe gevoel door ze bij een bezoek aan mijn winkel  
alle aandacht te geven, zodat zij als het ware alle beslommeringen van de dag kunnen 
vergeten. Zij worden ontvangen met een drankje en we praten eens rustig. Dan worden de 
mooie creaties aangepast en omhang ik ze met luxe stoffen van “all over the World”. Als 
finishing touch kan men nu alles “afstylen” met mijn eigen juwelenlijn. 18 karaats goud met 
natuurlijke materialen zoals bloedkoraal en turkoois. Deze luxe verdient iedere vrouw!” 
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Bijlage 1:  Kennismakingsoefening “date your neighbour”. 
 
 
Ga elkaar interviewen met de volgende vragen en schrijf de antwoorden op. 
 
 
• Hoe heet u? 
 
 
 
• Wat voor werk heeft u gedaan als laatste? En wat voor werk zoekt u? 
 
 
 
• Per wanneer bent u werkloos? 
 
 
 
• Naar welke functie bent u op zoek en waarom spreekt deze functie u het meest aan? 
 
 
 
• Noem 2 sterke eigenschap van u zelf. 
 
 
 
• Noem 1 favoriete hobby. 
 
 
 
• Wat zijn de verwachtingen van deze workshop? 
 
 
 

 
 
Tijdsduur voor elk interview is 6 minuten (4 minuten voor drietallen) en daarna wisselen. 
 
 

 
 
Daarna gaat u, uw buurman/buurvrouw voorstellen aan de groep.  
Voel u vrij om een indrukwekkende presentatie van uw buurman/buurvrouw te geven. 
 
 
 
Tijdsduur is ca. 1 à 2 minuten per presentatie 
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Bijlage 2:  voorbeeld CV met gewenste functie en profielschets 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Personalia 
 
Naam    : 
Adres    : 
Postcode + woonplaats : 
Telefoonnummer  : 
E-mailadres   : 
Geboortedatum    :  
(Rijbewijs     : B, in bezit van auto) 
 
 
 
Profiel: 
 
Ik heb ervaring met procesmatige begeleiding van mensen in moeilijke situaties. Met name 
ervaring binnen asielzoekerscentra en ziekenhuizen. Ik ben goed in het begeleiden van 
cliënten, familieleden van patiënten en nabestaanden van overledenen. Daaronder valt voor 
mij ook het regelen en bemiddelen rondom zaken die met de patiënt en/of familieleden te 
maken hebben zoals contacten met werkgevers, ziekteverzekeraars en anderen. Ik heb veel 
specifieke ervaring met rouwverwerking en acceptatieprocessen. Ik beschik over een HBO+ 
werk en denkniveau. Ik word door collega’s omschreven als doortastend, empathisch, 
teamplayer, met een goed gevoel voor verhoudingen. 
Ik ben op zoek naar een functie als bedrijfsmaatschappelijk werker bij voorkeur in non-profit 
organisaties (1e lijnswerk)  
  
 
 
Opleiding en cursussen 
  

•  
Post HBO Management in non-profit organisaties; Hoge School Midden 
Nederland. diploma 1997 

•  
HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening Hoge School Midden Nederland; 
diploma 1989 

•  Cursus: "Patiëntenbegeleiding" door ZVO te Nijmegen (certificaat 1995) 

•  Cursus: "Multicultureel begeleiden" bij BM KLOF te Zwolle (certificaat 1990) 

•  Cursus: "Rouw- en traumaverwerking" bij BM KLOF te Zwolle (certificaat 1990) 

 
 
 
Werkervaring 
 
1996-nu Bedrijfsmaatschappelijk werker bij Verpleegcentrum De Haar te Zwolle  
• Leidinggeven aan 4 medewerkers en voorzitten sociaal medisch team  
• Beleidsplan opstellen en implementeren sociaal medische begeleiding  
• Onderhouden van externe contacten met onder andere gemeente, zorgverzekeraars en 
woningbouwverenigingen  
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Resultaten 
• aangezet tot zakelijk denken, waardoor diverse convenanten met samenwerkingspartners 
zijn afgesloten en bestaande samenwerkingsverbanden zijn geoptimaliseerd 
 
 
1994-1996 Bedrijfsmaatschappelijk werker bij Bornerhaag Ziekenhuis te Hengelo  
• sociaal-emotionele begeleiding / procesmatige ondersteuning van patiënten, familieleden 
en nabestaanden  
• regelen, ondersteunen contacten met externe partijen; verzekeraars werkgever en andere  
• deelnemen aan sociaal medisch teamoverleg: uitgangspunt 'sluitende aanpak'. 
Resultaat 
• na een instabiele periode voor mijn komst, rust en duidelijkheid gebracht 
• project ”sluitende aanpak” ontwikkeld ten behoeve van verzekeraars en 
belangenorganisaties voor patiënten 
 
 
 
1990-1994 Maatschappelijk werker Asielzoekerscentra noorden des lands.  
• trauma en rouwverwerking  
• systeembegeleiding indien van toepassing  
• regelen van en ondersteuning bij persoonlijke aangelegenheden van asielzoekers  
• overleg met andere betrokken partijen, bijv. sociaal medisch team en gemeente- en 
buurtoverleg  
• aansturen van 5 medewerkers  
• sterke kant: eigen grenzen stellen en bewaken 
Resultaat 
• nieuw concept van denken geïmplementeerd bij Asielszoekerscentra 
• 1e prijs behaald voor scriptie”veranderingsstrategie in andere culturen” 
 
 
 
Nevenactiviteiten  
Bestuurslid Humanitas  
Bestuurslid buurtoverleg  
 
 
 
Hobby's 
Wandelen, lezen en schilderen. 
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Bijlage 3: voorbeeld profielen 
(dit zijn profielen die door werkzoekenden daadwerkelijk –succesvol—zijn gebruikt 

 
Voorbeeld Profiel: 1 
Een ervaren en bekwame manager met ruime ervaring opgedaan in professionele 
omgevingen. Ik heb het vermogen om strategieën en ideeën om te zetten in operationele 
organisatie activiteiten. Mijn focus ligt op het behalen van resultaten en klanttevredenheid.  
Ik zoek een baan in de ‘operationele verzending management’ keten in een resultaatgerichte 
organisatie waarin individuen worden uitgedaagd en gestimuleerd om resultaten te behalen. 
 
 

Voorbeeld Profiel: 2 
Ik ben een betrouwbaar, vakbekwaam en een degelijk webmaster. 
De communicatie met mensen, mijn oplossingsgerichtheid en het leveren van kwaliteit zijn 
belangrijk voor mij. Ik kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Mijn opdrachtgevers 
vinden mij een doorzetter die leergierig is en accuraat werkt. 
 
 

Voorbeeld Profiel: 3 
Als allround (Field) service engineer zie ik snel de kern van een probleem.  
Daarvoor inventariseer ik nauwkeurig actuele en historische gegevens, koppel deze aan de 
feiten en maak zo het probleem snel inzichtelijk. Voor de oplossing is overleg met de klant 
zeer belangrijk, want alleen dan kan een werkende oplossing binnen zijn of haar de kaders 
uitgevoerd worden.  
 
Geduld, rust en doorzettingsvermogen zijn daarbij mijn belangrijkste eigenschappen. 
Zelfstandig werken is voor mij vanzelfsprekend. Maar ook met een enthousiast team waarin 
ieder vanuit zijn expertise de klus klaart, is een werkwijze waar ik voor ga.  
 
Samen zoeken naar de beste oplossingen binnen de mogelijkheden geven mij energie en 
inspiratie. In dit vak raak je nooit uitgeleerd. Ontwikkeling staat centraal, het houdt me 
scherp en laat mij groeien. Cursussen en opleidingen volgen horen daarbij, maar zeker ook 
feedback ontvangen van collegae en leidinggevenden.  
 
 

Voorbeeld Profiel: 4 
Gezochte functie en werkkring 
Projectsecretaris/assistent-projectleider in een open, informele, zinvolle, duidelijke en 
gevarieerde werkomgeving met oog voor de mens achter de werknemer. (Semi-)overheid, 
zorg- en welzijnsorganisatie, maatschappelijk betrokken of artistieke organisatie/instelling. 
Dienstverlenende functie met veel ruimte voor zelfstandigheid. 
 
 

Voorbeeld Profiel: 5 
Goed onderlegde projectsecretaris met brede organisatorische ervaring. Ik zie snel waar de 
prioriteiten liggen en behoud het overzicht. Kan goed structuur aanbrengen, plannen en zie 
(pragmatische en creatieve) oplossingen voor problemen. Door snel van begrip te zijn, maak 
ik mij een functie snel eigen.  
 
Ik werk graag samen met anderen, het liefst met een eigen takenpakket. Als ik binnen 
duidelijke kaders en met periodiek overleg het gevoel krijg een zinvolle bijdrage te kunnen 
leveren raak ik zeer gedreven en werk met veel enthousiasme. Mijn creativiteit wordt 
aangesproken als er ook ruimte is voor eigen inbreng om processen te verbeteren.   
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Bijlage 4: Format gerichte sollicitatiebrief 
 
Naam bedrijf 
T.a.v.  (let op juiste schrijfwijze van naam) 
straat en huisnummer 
postcode en plaats 
1 
2 
3 
Plaats, datum (voluit) 
1 
2 
3 
Betreft: vacature functienaam en/of vacaturenummer 
1 
2 
3 
Geachte mevrouw/heer, (zorg ervoor dat je weet aan wie je de 
brief moet richten, zodat je in de aanhef een naam kunt noemen. 
Let op: geen LS en geen voornamen) 
1 
Openingszin   (aanleiding > vermeld op welke functie je solliciteert en hoe je ertoe 
gekomen bent. Bijvoorbeeld via een advertentie, via een artikel in de krant, vanwege 
eerdere stage) 
1 
Motivatie (waarom deze functie? Omschrijf dit op een persoonlijke, enthousiaste en 
geloofwaardige manier en afgestemd op de functie)) 
1 
Motivatie (waarom bij dit bedrijf? Omschrijf dit op een persoonlijke, enthousiaste en 
geloofwaardige manier en afgestemd op de wensen van het bedrijf) 
1 
Geschiktheid (Waarom ben je geschikt? Wat breng je voor extra’s mee? Benoem 
feiten en resultaten ) 
1 
Afsluiting (vermeld dat je uitziet naar een gesprek waarin je graag de punten uit je 
brief zou willen toelichten) 
1 
Hoogachtend,  (of Met vriendelijke groet,)  
1 
2        handtekening 
3 
4 
Volledige naam 
Straat en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
e-mailadres 
1 
2 
3 
4 
5 
Bijlage:  (bv. Curriculum Vitae) 
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Bijlage 5: Format open sollicitatiebrief 
 
Naam bedrijf 
T.a.v.  (let op juiste schrijfwijze van naam) 
straat en huisnummer 
postcode en plaats 
1 
2 
3 
Plaats, datum (voluit) 
1 
2 
3 
Betreft: aanleiding  
1 
2 
3 
Geachte mevrouw/heer, (zorg ervoor dat je weet aan wie je de 
brief moet richten, zodat je in de aanhef een naam kunt noemen. 
Let op: geen LS en geen voornamen) 
1 
Openingszin   (aanleiding > vermeld hoe je ertoe gekomen bent. Bijvoorbeeld via een 
advertentie, via een artikel in de krant e.d.) 
1 
Motivatie (waarom bij dit bedrijf? Omschrijf dit op een persoonlijke enthousiaste 
geloofwaardige manier en afgestemd op de wensen van het bedrijf)  
1 
Motivatie (Omschrijf de werkzaamheden c.q. de functie die je binnen dit bedrijf zou 
kunnen vervullen. Omschrijf dit op een persoonlijke, enthousiaste en geloofwaardige 
manier)  
1 
Toegevoegde waarde (Wat is je toegevoegde waarde?  Wat breng je voor extra’s 
mee? Benoem feiten en resultaten ) 
1 
Afsluiting (vermeld dat je uitziet naar een gesprek waarin je graag de punten uit je 
brief zou willen toelichten) 
1 
Hoogachtend,  (of Met vriendelijke groet,)  
1 
2        handtekening 
3 
4 
Volledige naam 
Straat en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
e-mailadres 
1 
2 
3 
4 
5 
Bijlage:  (bv. Curriculum Vitae) 
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Bijlage 6: huiswerkopdrachten 
 
Opdracht 1: 
Pas uw eigen CV aan naar aanleiding van de CV theorie (besproken op dagdeel 1), inclusief 
het toevoegen van een persoonlijk profiel, en neem deze ook mee naar dagdeel 2. 
 
 
Opdracht 2:  
Maak de competentie-invuloefening op pagina 8  
(Competentie TOP 5 volgens de STAR-methodiek). 
 
 
Opdracht 3:  
Maak uw eigen “elevator pitch”! 
Presenteer uzelf door op dagdeel 2 in ongeveer 2 minuten aan uw medecursisten te vertellen 
wie u bent, wat u voor werk/opleiding tot nu toe hebt gedaan, wat u het allerleukste vond, 
welke kwaliteiten u meeneemt en wat voor werk u nu zoekt.  
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Bijlage 7: Lijst met vacaturesites 
 
 
1 www.werk.nl  
2 www.jobrapido.nl    
3 www.nationalevacaturebank.nl  
4 www.intermediair.nl   HBO en HBO+ functies 
5 www.stepstone.nl   
6 www.jobtrack.nl             Opvragen van vacatures 
7 www.vacature.overzicht.nl  Per regio vacatures 
8 www.uitzend.pagina.nl            Algemeen overzicht uzb 
9 www.werkenindebuurt.nl  Regio Flevoland/Amersfoort 
10 www.parttimebank.nl            Parttime vacatures 
11 www.eenbaan.nl  
12 www.jobnews.nl  
13 www.megjobs.nl  
14 www.banen.nl 
15 www.askjim.nl 
16 www.gotomyjob.nl 
17 www.baanvoormij.nl 
18 www.gus.nl  
19 www.indeed.nl  
20 www.oneworld.nl  
21 www.cn.nl 
22 www.vacaturerunner.nl 
23 www.jobselectie.nl  
24 www.allevacaturesites.nl   Startpagina vacaturesites 
25 www.careerbuilder.nl                      Algemeen 
26 www.werkenbijdeoverheid.nl          Overheid 
27 www.overheidswerk.nl           Overheid 
28 www.gemeentebanen.nl  Gemeente 
29 www.flevoziekenhuis.nl  Medisch in Almere  
30 www.zorghart.nl             Medisch/Zorg Gooi eo 
31 www.medischevacaturebank.nl Medisch  
32 www.ziekenhuizen.nl   Medisch     
33 www.werkenindezorg.nl   Medisch 
34 www.onmisbaar.nl `   Secretarieel 
35 www.start.nl    Start People   
36 www.Randstad.nl  
37 www.Randstadproffesionals.nl   (HBO+ functies)  
38 www.monsterboard.nl          . com voor international/MBO+-HBO (Site voor 

gevorderden) 
39 www.jobsearch.nl   Site voor gevorderden  
40 www.carrieretijger.nl   Handige P&O tips en tricks + vacatures 
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Bijlage 8:  

 
Een CV heeft één enkel doel: bij de selecteur oproepen “Hem/haar wil ik zien” in een eerste 
leestijd van 15-seconden. De ervaring leert dat het zo concreet mogelijk benoemen bij de 
selecteur de minste vragen oproept.  
 
Voorbeelden zijn: 
• Reis van acht maanden door Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. 
 
• Time-out wegens grootbrengen kinderen. 
 
• Time-out wegens maatschappelijke activiteiten in sport, milieu, onderwijs, etc. 
 
• Time-out wegens verblijf in Oost-Europa. 
 
• Heroriëntatie op leven en werk. 
 
• Bij loopbaanadviesbureau een traject doorlopen in heroriëntatie op werk en loopbaan. 
 
• Bij periode zonder werk: vermeld dat je ‘in-between jobs’ bent, of ‘in voor een nieuwe 
uitdaging’, of ‘(net)werkend aan een nieuwe loopbaanstap’, of ‘in voor de volgende 
loopbaanstap waar ik mijn hart kan volgen’ of ‘op weg naar een nieuwe uitdaging met 
professionele loopbaanbegeleiding’. 
 
• Professionele ontwikkeling: 
- studies: coaching, creatieve loopbaanontwikkeling, counseling; 
- werkervaring: coach, trainer, counselor (ook al zijn het stages). 
 
Het resultaat is een bewuste keuze voor het werk als bv apothekersassistent. 
Wees voorbereid op vragen over je ‘gat’ als je vervolgens in het sollicitatiegesprek bent. 
 


