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Je wilt maar een ding als je solliciteert en dat is aangenomen worden. Dat

betekent dat je resultaatgericht te werk moet gaan. Dat klinkt logisch, maar

heel veel sollicitanten slaan hier volledig de plank mis. Ze zien solliciteren als

een vrijblijvende wederzijdse kennismaking en beschouwen het cv als een

opsomming van feiten waar je nou eenmaal weinig invloed op hebt. Dat mag,

maar dan heb je minder kans om je doel te bereiken. 

EFFICIENT

SOLLICITEREN
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Resultaatgericht solliciteren is elke handeling in het proces af te stemmen op
de vacature en het bedrijf waar je solliciteert. Wat jij belangrijk vindt doet er
even niet toe. Verplaats je in de ander, die moet je overtuigen. De rest is
bijzaak.



21 JOBS

STAPPENPLAN

Het stappenplan hier links is de
beknopte versie van het totale proces,
maar het zijn wel de belangrijkste
stappen die je moet doorlopen.

Op de volgende pagina geef ik per stap
aan waarom het zo belangrijk is en wat
je moet doen om ervoor te zorgen dat
je succesvoller wordt. 

Bellen

Cv afstemmen

Brief schrijven

Onderzoek doen

Sollicitatiegesprek



ONDERZOEK DOEN

Van te voren zoveel mogelijk uitzoeken omtrent het bedrijf
en de functie bedient twee doelen, namelijk; voor jezelf
achterhalen of deze baan echt bij jou past en genoeg
relevante informatie verzamelen die je goed in je sollicitatie
kan gebruiken.

Dat laatste is belangrijk omdat ik vaak genoeg sollicitanten
afgewezen heb zien worden omdat ze in hun
sollicitatiegesprek veel te weinig wisten over het bedrijf waar
ze solliciteerde. Daarnaast kan je alle informatie die je inwint
goed gebruiken voor je motivatiebrief en het voorkomt ook
dat je voor de hand liggende vragen stelt tijdens je
informerende belletje vooraf.  

INFORMERENDE TELEFOONGESPREK 

Voordat je solliciteer bel je met de contactpersoon van de
vacature. Als je dit niet doet snijd je jezelf in de vingers. Moet
je dan bellen om het bellen? Ja, maar je moet wel zorgen dat
je de juiste vragen stelt. Als je geen vragen hebt dan denk je
niet hard genoeg na. 

Een informerend telefoontje voorziet je van extra informatie
die je kan gebruiken tijdens je sollicitatie en het zorgt ervoor
dat ze je naam alvast kennen. Zorg dus voor een goede
eerste indruk, maar sla deze stap nooit over. Sollicitanten die
gebeld hebben van te voren hebben vaak een streepje voor
tijdens de brief en cvselectie. 
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CV AFSTEMMEN OP VACATURE

Je cv is niet een one size fits all document. Je moet je cv
telkens een beetje aanpassen zodat het goed aansluit op
de vacature waar je op solliciteert. De basis zal hetzelfde
blijven, maar taalgebruik en het benadrukken van bepaalde
ervaring en kennis moet je afstemmen op de vacature. 

Het doel van je cv is dat de recruiter in een oogopslag ziet
of je wel of niet matcht op die functie. Gemiddeld kijkt een
recruiter 10 seconden naar een cv. Zorg er dus voor dat de
juiste zaken in het oog springen. Dat doe je door de juiste
relevante zaken te vermelden, het juiste taalgebruik te
hanteren en een moderne vormgeving te gebruiken. 

MOTIVATIEBRIEF SCHRIJVEN

Als je helemaal niet over de gevraagde functie-eisen
beschikt dan gaat een motivatiebrief je daar niet bij helpen.
Alleen heel vaak bevind je je als sollicitant in een grijs
gebied. Dan ben je nog over met een aantal andere 
 sollicitanten met vergelijkbare ervaring. Dan kan een sterke
motivatiebrief echt het verschil maken en jou helpen.

Een goede motivatiebrief moet aan een aantal zaken
voldoen. Het moet origineel en pakkend zijn, anders leest
men je brief niet goed, maar scannen ze het alleen.
Uiteraard moet er ook een ijzersterke motivatie in staan,
waarom jij deze functie ambieert en bij dit bedrijf. Dit wordt
door minstens de helft van de sollicitanten toch verkeerd
gedaan. Eeuwig zonde, want daar kan je mensen mee over
de streep trekken. Ook moet er in je brief een alinea over je
oriëntatie en je toegevoegde waarde staan.  
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SOLLICITATIEGESPREK VOEREN

Als je de eerste stappen goed hebt uitgevoerd dan is de kans al een stuk groter dat je bij
de laatste stap bent aangekomen, het sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd, nu ben je
eigenlijk al over de helft, statistisch gesproken. Het beste gedeelte aan het
sollicitatiegesprek is dat het heel goed voor te bereiden is. Dat is ook echt een must.
Maak niet de denkfout door een sollicitatiegesprek in te gaan onder het motto van een
wederzijdse kennismaking zonder echte voorbereiding. Zo vrijblijvend zijn de meeste
gesprekken niet en het mag voor jou dan wel zo voelen, maar sollicitanten die dit doen
hebben aanzienlijk minder kans van slagen. 

Bereid je dus goed voor. Zorg ervoor dat je veel weet over de werkzaamheden en het
bedrijf waar je solliciteert. Doe ook onderzoek naar de mensen met wie je het gesprek
hebt. Bereid een pitch voor over jezelf en weet wat je gaat antwoorden op de meest
gestelde vragen. Als ze jou vragen wat je zwakke punten zijn en jij moet het dan nog
bedenken dan kan je het wel schudden. Een goede voorbereiding is in het geval van een
sollicitatiegesprek ook echt waar. Pak je voordeel ten opzichte van je concurrentie.  
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SUCCESVERHALEN

"Dinsdag gesprek gehad en woensdag al contract getekend. De gouden tip die voor mij 
gewerkt heeft was het refereren naar iemand die je kent in je brief. De
sollicitatiecommissie heeft die persoon benaderd en dat leverde een positief gesprek
op. Hier kon ik erg op voortboorduren tijdens mijn gesprek. Daarnaast kreeg ik
complimenten omdat ze elk onderdeel van mijn sollicitatie heel overtuigend vonden. Ik
heb de baan gekregen terwijl er sollicitanten waren die qua ervaring beter aansloten. Dit
heb ik grotendeels aan deze cursussen te danken."

Bob - cursist 21 Jobs 

De selectiecommissie twijfelde heel erg en wilde mij eigenlijk afwijzen op basis van mijn
cv, maar toen lazen ze mijn motivatiebrief en hebben ze mij toch uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek. De methode uit de cursus heeft mij enorm geholpen om een
originele en pakkende brief te schrijven. Zonder die brief was ik niet uitgenodigd op
gesprek waardoor ik nu de baan heb kunnen bemachtigen. Grappig hoe zo'n
ogenschijnlijk klein onderdeel zo'n effect kan hebben. 
 

Danielle - cursist 21 Jobs 
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JE KANSEN VERGROTEN OP SUCCES?

In dit e-book heb ik je een duidelijk stappenplan gegeven wat je moet doen als je gaat
solliciteren, maar nog niet hoe. Deels omdat ik daar een compleet boek aan zou moeten
wijden om volledig te zijn, maar voornamelijk omdat ik alle tips en tricks al voor je heb
gebundeld in mijn online cursussen.

Deze cursussen vertellen je van A tot Z wat je moet en hoe je dat het beste doet. Alles
dat je leert is gebaseerd op jarenlange ervaring waar recruiters en managers op letten
tijdens een sollicitatieprocedure. Door deze tips en tricks toe te passen weet je zeker dat
je het maximale uit jouw sollicitatie haalt en de grootste kans hebt om aangenomen te
worden. 

Aan de hand van korte en duidelijke instructievideo's leg ik je uit wat je moet doen. Ook
wordt de theorie tastbaar gemaakt aan de hand van verschillende concrete voorbeelden
die je bij de cursus krijgt. 

Kijk op mijn website voor meer informatie over de cursussen.
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Op de afbeelding zie je hoe de online cursusomgeving eruit ziet.  



HEEL VEEL SUCCES 

MET JE SOLLICITATIE. 

 

Voor meer succes: 

www.21jobs.nl

info@21jobs.nl

 


