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GOEDE RAAD IS GOUD WAARD
Bij ieder onderzoek kijk ik het meest uit naar de
antwoorden op de open vraag. Waar respondenten in
hun eigen woorden schrijven. Vanuit hun eigen
ervaringen.
De respondenten waren deze keer recruiters en HRprofessionals die onlangs zélf solliciteerde. En de
open vraag:

Op basis van je recente sollicitatie-ervaringen:
welke tip heb je voor werkzoekenden en sollicitanten?
Het leverde weer een adviezen-arsenaal op. Ik zou
zeggen: doe er je voordeel mee.
Oja: heb je het rapport met de resultaten van ‘De
Werving Draait Door’ nog niet gelezen? Let me know:
ik zorg dat je ‘m in no time voor je snufferd hebt.
Veel leesplezier weer,
Frank

Frank heeft de groep ‘’De Werving Draait
Door’’ aangemaakt

Hela! 👋 Ok, de 1-na-laatste vraag van de enquête
dus;
Op basis van je recente sollicitatie-ervaringen:
welke tip heb je voor werkzoekenden en
sollicitanten?
10:01 ✓✓
Advies 1
Jezelf onderscheiden van anderen. Jouw
meerwaarde aantonen. Veel netwerk
gesprekken voeren en aanwezig zijn op
LinkedIn. Evt ook even bellen met de
recruiter maar niet om enkel vragen te
stellen, maar jouw onderscheidend
vermogen te verwoorden en iemand te
enthousiasmeren

10:07 ✓✓

Advies 2
Zit er boven op, anders vis je achter het
net.

10:07 ✓✓

Advies 3
Bel de vacature altijd na en vraag door op
wat voor type mens ze zoeken

10:08 ✓✓

Advies 4
Wees creatief met de sollicitatie. Maak een
filmpje of gebruik voor je CV een iets
andere layout (sites zoals Canva kunnen je
hier ook in helpen). Beperk de standaard
zinnen als “spin in het web“ (ja daar heb ik
mijzelf ook schuldig aan gemaakt). Zo’n zin
zegt namelijk helemaal niets over jou.
Bedenk goed wat jou uniek maakt en dus
een goede aanvulling is voor de organisatie
waar je solliciteert.

10:08 ✓✓

Advies 5
zorg ervoor dat je je goed inleest in de
organisatie

10:08 ✓✓

Advies 6
Word waar mogelijk nog creatiever, maar
blijf vooral bij je zelf

10:09 ✓✓

Advies 7
Alleen solliciteren via de LinkedIn button zal
weinig resultaat geven, helaas. Het is meer
een lokkertje voor mooie CV's lijkt het.
Solliciteer via LinkedIn, nodig de recruiter of
manager uit via LinkedIn met een
persoonlijk bericht én stuur een mail om de
recruiter/manager te wijzen op je
sollicitatie en je enthousiasme kenbaar te
maken. Dit vergroot je kans op een reactie
aanzienlijk!

10:09 ✓✓

Advies 8
Netwerk!

10:09 ✓✓

Advies 9
Lees de vacatures beter! En wees duidelijk
in je verwachtingen vd jobinhoud.

10:10 ✓✓

Advies 10
Blijf bovenop de bal zitten. Ga er zelf
achteraan als je antwoorden wil.

10:10 ✓✓

Advies 11
Verdiep je goed in het bedrijf waarvoor je
gaat schrijven. Kan je echt goed
onderbouwen dat de functie bij je past?
Dan moet je het zeker doen! En schrijf een
korte maar krachtige brief. Cv’s en brieven
worden in eerste instantie snel gescand,
daarin moet je opvallen.

10:10 ✓✓

Advies 12
Probeer een juiste balans te zoeken tussen
kwantiteit en kwaliteit van je
sollicitaties.

10:10 ✓✓

Advies 13
De vacature altijd inventariseren per
telefoon, voordat je een brief stuurt. Dit
kan je veel tijd schelen in het schrijven van
brieven die wellicht helemaal geen schijn
van kans maken.

10:11 ✓✓

Advies 14
Bereid je goed voor

10:12 ✓✓

Advies 15
Aanmelden voor job alerts. Juist als je even
niet meer op vacaturesites hebt gekeken,
kan je verrast worden met een leuke
nieuwe vacature.

10:12 ✓✓

Advies 16
Wees eerlijk over wat je zoekt, naar de
organisatie waar je solliciteert, maar zeker
naar jezelf.

10:12 ✓✓

Advies 17
Bel of app eerst voor meer informatie en
om af te stemmen of de vacature
inderdaad geschikt is. Zo niet dan bespaar
je je de moeite. En als je wel geschikt
bent, ben je al bekend bij
HR/recruitment.

10:12 ✓✓

Advies 18
Zelf actief opvolgen en salaris indicatie
opvragen als het niet vernoemd staat. 10:13 ✓✓

Advies 19
Het is veelal moeilijk om recruiters te
snappen, maar denk vooral hieraan: die
neutrale/negatieve houding is maar een
act om jou te testen. Het is eng, maar ook
simpel: wees gewoon jouzelf, leg uit
waarvoor jij staat en gaat en wat jij jouw
werkelijke functie in de baan vindt en laat
de recruiter jou hetzelfde uitleggen. Op elk
potje past een dekseltje; maar als het leek
te passen maar niet past, past het niet. Ga
na waarom niet en door naar het volgende
dekseltje met nieuwe kennis.

10:13 ✓✓

Advies 20
Houd vol, voor iedereen is er wel een leuke
baan!
10:13 ✓✓
Advies 21
Laat je gelden, laat van je horen (juist) ook
als de procedure niet is zoals je had mogen
verwachten.

10:13 ✓✓

Advies 22
Lees de vacature goed en laat zien wat je in
huis hebt!
10:14 ✓✓
Advies 23
Blijf volhouden. Maak je sollicitatie
persoonlijk. Standaardbrieven herken je
vaak. Bereid je voor maar blijf jezelf. Bel
na als je niks hoort. Pak een afwijzing niet
te persoonlijk op.

10:15 ✓✓

Advies 24
Nieuwe manieren van solliciteren vaker
inzetten ipv het standaard cv en brief.

10:16 ✓✓

Advies 25
Als je bent afgewezen, netjes bellen voor
een uitleg over de reden maar wel altijd
netjes blijven en beleefd. Niet de discussie
aan gaan, maar vragen wat goed ging
tijdens het gesprek en een tip
vragen.

10:20 ✓✓

Advies 26
Wees niet bang om af en toe je cv een
andere insteek te geven. Als je merkt dat
jouw cv niet aanslaat voor de vacature die
je zoekt, zoek dan een nieuwe insteek die
wel interessant is. Geen dingen zeggen die
niet waar zijn uiteraard, maar de focus
wellicht verleggen op andere zaken.

10:21 ✓✓

Advies 27
Als je een omschrijving in de vacature
vaag vindt: vraag door. ‘’Waaruit blijkt dat
het een ‘work hard, play hard’ omgeving
is?" bijvoorbeeld.

10:21 ✓✓

Advies 28
Meer netwerken en via je eigen netwerk
gesprekken voeren.
Advies 29
Bel even

10:21 ✓✓

10:22 ✓✓

Advies 30
Maak een lijstje van waar je voor welke job
hebt gereageerd. Als de recruiter je belt
weet je tenminste waarover het gaat.

10:23 ✓✓

Advies 31
Vraag door! Als recruiters niet weten
waarom ze iets doen, is dat vaak al een
puntje om over na te denken.
(Persoonlijk: liever wat langer zonder
baan/ongelukkig in de oude baan dan
meteen een nieuwe baan waar na 2
weken niets aan is).

10:28 ✓✓

Advies 32
Wees jezelf, laat zien wat je kunt en waarin
je wilt groeien.

10:29 ✓✓

Advies 33
Weet bij welke bedrijven je solliciteert en
specifiek waarom. Het heeft geen zin om
op dag 1 bij 50 random bedrijven te
solliciteren.

10:30 ✓✓

Advies 34
Hou vol! Maar wees zelf ook realistisch met
je sollicitaties. Bereid je ook goed voor, want
momenteel ben je zeker niet de enige die
die baan wil.

10:39 ✓✓

Advies 35
Analyseer de vacature op competenties die
gevraagd worden. Je bent je eigen merk
met jouw authentieke competenties. Kijk
goed of jouw merkcompetenties overeen
komen met de vacature en verwerk dit in je
motivatie.

10:41 ✓✓

Advies 36
Laat je niet ontmoedigen, zet in op
verschillende vacatures en spreid je
kansen. Maar in the end, volg jouw
gevoel.
Advies 37
Geen

10:43 ✓✓

10:45 ✓✓

Advies 38
Je niet in een hokje laten drukken.
Advies 39
Probeer jezelf goed te verkopen en te
onderscheiden.

10:48 ✓✓

10:52 ✓✓

Advies 40
Geef je sollicitatie een persoonlijke touch
en laat clichés achterwege.

10:54 ✓✓

Advies 41
Zorg dat je je goed voorbereidt op het
bedrijf en mogelijke vragen die je kunt
krijgen.

10:57 ✓✓

Advies 42
Iedereen is je netwerk, van linkedin tot aan
sportclubjes. Maak daar gebruik van!

10:59 ✓✓

Advies 43
Zorgen dat je volledig ontspannen een
gesprek in gaat.

11:01 ✓✓

Advies 44
Probeer je echt te onderscheiden én je
kwaliteiten te benadrukken. Een recruiter
moet op basis van je CV en motivatie al een
inschatting kunnen maken.

11:01 ✓✓

Advies 45
Maak het zelf persoonlijk en bel altijd even
met de recruiter. Anders ben je een
nummer.
11:03 ✓✓
Advies 46
Blijven proberen, ook al krijg je vaak een
standaard afwijzing. Hoe vaker een NEE,
hoe dichter bij een JA.
11:06 ✓✓
Advies 47
Wees brutaal, blijf sollicitaties versturen
en laat je niet zomaar afwijzen, schrijf je
brief op de vacature en neem woorden en
het sfeertje over. Zet je zelf al neer op die
positie!

11:07 ✓✓

Advies 48
Wees eerlijk
Advies 49
geef de moed niet te snel op!

11:08 ✓✓

11:10 ✓✓

Advies 50
Wees nooit passief, en blijf in jezelf
geloven.

11:11 ✓✓

Advies 51
Bereid vragen voor om onduidelijkheden
uit de weg te ruimen.

11:13 ✓✓

OFFICIËLE MEDEDELING:
Je bent al halverwege alle
adviezen. Good busy!
-einde mededeling-

Advies 52
Zoek vooraf via salariskompas o.i.d. naar
soortgelijke functies en bijbehorende
salarissen.
11:17 ✓✓
Advies 53
Zorg dat je onderscheidend solliciteert op
een manier die bij jou past.
11:18 ✓✓

Advies 54
Solliciteer ook op vacatures waarbij je niet
volledig aan de eisen voldoet, who knows?!
Ik heb de strijd met twee andere
kandidaten, die duidelijk meer ervaring
hadden dan ik, gewonnen door de
persoonlijke klik en mijn
persoonlijkheid!

11:22 ✓✓

Advies 55
Ga voor een club waar de mensen &
cultuur je aanspreken. Al het andere kun je
naartoe werken & groeien.

11:25 ✓✓

Advies 56
Neem de tijd om een goede brief te
schrijven om je te onderscheiden, of bel
even van tevoren om alvast een goede
indruk achter te laten.
11:27 ✓✓

Advies 57
Probeer je te onderscheiden in een
sollicitatie, ook als je niet zo creatief bent. In
plaats van direct te solliciteren zou je
bijvoorbeeld ook kunnen bellen naar de
recruiter en vragen of hij/zij even tijd heeft
om je te woord te staan zodat je gelijk al
iets over jezelf kunt vertellen en waarom je
graag bij hen wil werken. Dit heb ik een
keer gedaan en na een fijn gesprek stelde
ik de brutale vraag: kunnen we anders niet
gelijk een afspraak inplannen?
En dat lukte!

11:29 ✓✓

Advies 58
Zorg dat je goede vragen hebt voorbereid,
laat je interesse in de baan en het bedrijf
blijken door je te verdiepen.
11:32 ✓✓

Advies 59
Doorvragen en stel kritische vragen.

11:36 ✓✓

Advies 60
Geef aan waarom je op deze rol solliciteert!
Ik zie te vaak een sollicitatie binnenkomen
van iemand die een switch wil maken van
type functie, of van iemand die even thuis
heeft gezeten, zonder motivatie die uitlegt
waar de switch vandaan komt en waarom
je dit goed kan. Zonder reden moet ik
gokken, en grote kans dat ik verkeerd gok
want ik heb geen info!

11:37 ✓✓

Advies 61
Onderscheid jezelf, dit kan door de manier
waarop je je CV vorm geeft (zowel op
papier als bv het gebruik van een tool zoals
sjowsjow), de taal die je gebruikt maar ook
bv een video boodschap, van tevoren bellen
(wel voorbereid met een aantal goede
vragen) of zelfs langs gaan (al is dat nu in
deze C-tijd wat lastiger).

11:39 ✓✓

Advies 62
Bel altijd voordat je een brief schrijft. Je
kunt dan direct peilen wat men echt zoekt,
of dit bij jou past en of het nog zin heeft om
te solliciteren. Als de andere kant
enthousiast is over jou voldoet vaak een
direct mailtje met cv en hoef je geen
brieven meer te schrijven. Houd het cv kort
en concreet. Probeer alles op 1 -A4 en max
2 -A4tjes te zetten.

11:39 ✓✓

Advies 63
Het is nu een rare tijd waarbij we aan de
rand van de volgende recessie staan en
organisaties ook kijken naar de tweede
Coronagolf. Op de beperkte vacatures
reageren heel veel sollicitanten. Twijfel niet
aan jezelf en houdt de moed erin. Het valt
soms niet mee om na (weer) een afwijzing
gemotiveerd aan de volgende sollicitatie te
beginnen. Maar iedere afwijzing is de reden
dat er iets mooiers en nog beters op je
wacht......

11:48 ✓✓

Advies 64
Probeer onderscheidend te zijn. Leg altijd
contact voordat je gaat solliciteren. Wees
creatief door b.v. het maken van een kort
filmpje. Een CV zegt veel, maar
niet alles.

11:56 ✓✓

Advies 65
Geef exclusiviteit, race niet het hele land
door voor gesprekken met recruiters.

12:04 ✓✓

Advies 66
Grijp elke kans aan om je netwerk uit te
breiden, hier heb je veel aan tijdens het
werk zoeken. Blijf ook niet te veel hangen in
afwijzingen. Als zij jouw waarde niet zien,
dan is er altijd wel iemand die dat wel ziet.
Word je afgewezen, dan heeft het niet zo
moeten zijn.

12:16 ✓✓

Ik snap dat het lunchtijd is, maar toch: iemand nog
met een top sollicitatie-advies? 💡😃

13:10 ✓✓

Advies 67
Onderzoek de organisatie waar je wilt
solliciteren. Waar staan ze voor? Wat doen
ze? Ken je er misschien al mensen? Kun je
daar contact mee opnemen? En vooral:
waarom wil je hier zo graag werken? Zorg
dat je dat verhaal duidelijk voor ogen hebt.
Kijk ook je cv na. Liggen de accenten op de
juiste plaats? Heb je jouw etalage zo
ingericht dat het uitnodigt om de rest van
de winkel te bekijken, en natuurlijk
uiteindelijk tot aankoop. Tijdens het
gesprek: bedenk vooraf welke dingen jij zelf
graag wilt weten. Wees niet bang om
vragen te stellen. Als iets niet duidelijk is, is
dit hét moment waarop je het kunt vragen.
En bovendien kun je jezelf ook goed
profileren wanneer je vragen stelt die jouw
expertise niveau laten zien.

13:12 ✓✓

Advies 68
Stel altijd vragen, lees je in in de organisatie,
maar ook in de gesprekspartners
(bijvoorbeeld via LI). Wees zelf ook duidelijk
wat je zoekt en te bieden hebt.

13:12 ✓✓

Advies 69
Zoek voor je solliciteert zoveel mogelijk op
over de organisatie en de medewerkers
(LinkedIn is een goede bron). Bel de
organisatie voor meer informatie voordat je
solliciteert. Voelt een organisatie niet goed?
Solliciteer dan niet! Ga je op gesprek?
Pretendeer niets wat je niet bent of niet
wilt zijn. Vraag vooral: waarom deze
vacature er is? Wat de grootste uitdagingen
in de functie op korte termijn zijn, welke
concrete resultaten verwacht de
organisatie in de functie, en op welke
termijn, wat de interviewers zelf pos en neg
aan de organisatie vinden. Word je
afgewezen? Bel altijd op om details te
vragen.

13:14 ✓✓

Advies 70
Solliciteer ook op functies die boven jouw
niveau (lijken te) liggen: vaak kan je meer
dan je denkt, of zijn de eisen meer
richtlijnen.

13:16 ✓✓

Advies 71
Maak een up to date CV, bereid je voor op
een gesprek, bedenk ook wat jouw
verbeterpunten zijn, lees de vacature
goed van tevoren (wanneer er staat dat
een rijbewijs vereist is en je hebt deze
niet, dan is een sollicitatie al
overbodig).

13:18 ✓✓

Advies 72
Wees jezelf en laat je niet ontmoedigen
door te hoge functie-eisen.

13:18 ✓✓

Advies 73
Neem telefonisch contact op met de
recruiter voor inhoudelijke vragen. Als je na
een week niets hebt gehoord, dan nabellen.
Tenzij er een concrete deadline staat. Na
het sollicitatiegesprek altijd een deadline
afspreken. Bij de toelichting van de
afwijzing krijg je een tip en een top. Vraag
altijd om toelichting!

13:19 ✓✓

Advies 74
Zorg dat je LinkedIn op orde hebt. Bel
altijd met (zinvolle) vragen over de
vacature. Pas je brief en cv elke keer aan
op de betreffende vacature.

13:20 ✓✓

Advies 75
Blijf kritisch naar vacatures kijken.

13:21 ✓✓

Advies 76
Vraag desnoods nog om de reden van
afwijzing, indien je echt niet begrijpt
waarom je bent afgewezen. Als je latent
zoekend bent en je bent het op dat
moment niet geworden, laat ze dan wel je
gegevens bewaren om indien nodig later
nog eens contact met je op te nemen,
uiteraard als het je een leuk bedrijf lijkt om
voor te werken.

13:22 ✓✓

Advies 77
Jezelf blijven, niet opgeven. Maak het
persoonlijk.

13:22 ✓✓

Advies 78
Zorg ervoor dat je onduidelijkheden in de
vacature bij het eerste contact navraagt.
Stem jouw sollicitatiebrief en CV af op de
gevraagde ervaring en competenties. De
allerbelangrijkste tip: check de geschreven
brief 2x!! De verkeerde bedrijfsnaam
versturen in een sollicitatie is een pijnlijke
fout.

13:24 ✓✓

Advies 79
Niet gebeld is niet gesolliciteerd. Informeer
of er voor jou dealbrekers zijn, en vraag wat
er bedoeld wordt met de containerbegrippen in een vacaturetekst. Grote kans
dat jij ze anders opvat dan de organisatie
die de vacature aanbiedt. Meld je aan bij
JobOn.nl, zo bouw jij je netwerk uit en kun
je interessante events en webinars
bezoeken. Ze zijn ook doorlopend op zoek
naar event managers.

13:28 ✓✓

Advies 80
Probeer jezelf te onderscheiden met je cv
en schrijf een motivatie waarin je het
verhaal achter je cv laat zien. Schrijf ook
niet alleen waarom je goed bij de functie
aansluit, maar ook waarom je goed bij de
organisatie zou aansluiten in
jouw optiek.

13:28 ✓✓

Advies 81
Bij onduidelijkheden, bel de contactpersoon
of organisatie op met vooraf voorbereide
vragen. Dit geeft overigens ook een goed
beeld van de personen en organisatie:
reageren ze open, enthousiast of juist
geïrriteerd dat je belt?

13:29 ✓✓

Advies 82
Stem je motivatiebrief af op de functie en
de visie van het bedrijf. Geen
standaardbrief voor alle banen, maar echt
de motivatie waarom de baan en het
bedrijf bij jou passen.

13:33 ✓✓

Advies 83
Wees niet bang om vrij snel om een
salarisindicatie te vragen wanneer deze niet
vermeld staat. Als de wensen te ver uit
elkaar liggen, zou ik het alleen maar
verspilde tijd vinden om verder met elkaar
in gesprek te gaan.

13:36 ✓✓

Advies 84
Geef de moed nooit op! Pas je cv aan op
basis van de vacature. Hou zelf bij waar je
overal solliciteert zodat je zelf eens kan
vragen naar de stand van zaken als de
feedback te lang weg blijft.

13:37 ✓✓

Advies 85
Neem altijd persoonlijk contact op en stel
vragen over de inhoud van de functie, wat
ze van een goede kandidaat verwachten,
over de procedure, wanneer de vervolg
stappen zijn, wanneer je een reactie kunt
verwachten etc. En geef niet op!
13:37 ✓✓

Advies 86
Wees altijd positief, elke sollicitatie is een
nieuwe kans. Vaak ontvang ik brieven, die
heel negatief geladen zijn. Dan is de kans op
een gesprek ook nihil. Om uit te springen in
je sollicitatie is het visuele aspect belangrijk:
je hebt kort de kans, dus zorg dat je brief
wordt gelezen. Probeer de lay out van het
bedrijf waar je solliciteert. Dat valt meestal
op ten opzichte van andere brieven en laat
ook zien dat je prima met een Office pakket
kan omgaan.

13:38 ✓✓

Advies 87
Ga net zolang door tot je gelukkig wordt
van jouw nieuwe baan.

13:40 ✓✓

Advies 88
Blijf proberen! Laat je niet uit het veld slaan
als je het een keer niet wordt of niets terug
hoort. Draai het om; als ze zo met jouw
sollicitatie omgaan of jouw waarde niet
inzien, is het misschien ook niet de plek
waar je wilt werken.
13:42 ✓✓

Advies 89
Ik geef altijd de tip, om voordat je
solliciteert het bedrijf te bellen. Er staat
altijd een nummer van een contactpersoon
bij. Stel een aantal vragen waarin je je
interesse toont en je meer informatie
inwint. Je naam blijft wellicht hangen en
kan hierin voordeel geven. Bedank de
persoon voor het gesprek en zijn/haar tijd.
Blijf altijd jezelf en volg je hart, dat
klopt altijd ;-)

13:42 ✓✓

Advies 90
Niet boos zijn om een afwijzing, het is
immers het doel van de recruiter om de
juiste match te maken tussen de kandidaat
en het bedrijf. Je mag ervan uitgaan dat de
recruiter de klant goed kent en ook vanuit
de kandidaat kijkt of hij/zij gelukkig gaat
worden.

13:47 ✓✓

Advies 91
Niet opgeven.

13:49 ✓✓

Advies 92
Zorg dat je bereikbaar bent en dat je ''tijd
investeert'' in je zoektocht. Jij wilt een leuke
andere baan, maak dan ook tijd om
gesprekken te voeren.

13:50 ✓✓

Advies 93
Verdiep je in de onderneming, de
organisatie, de markt en de
gesprekspartners. Wees eerlijk en ga je niet
'verkopen door middel van
platitudes'.

13:54 ✓✓

Advies 94
Zorg voor een onderscheidende motivatie
en cv, zo val je op tussen alle andere
sollicitanten waardoor je gelijk
blijft hangen.

13:55 ✓✓

Advies 95
Bel om een vraag te stellen en je interesse
te tonen, laat je naam al even vallen. Wees
enthousiast. Bereid je goed voor: wat heb jij
te bieden? Wat krijgen ze als jij
bij hen komt?

13:57 ✓✓

Top, dat was ‘m dan! Wat mooi om uit jullie
ervaring als sollicitant ÉN als recruiter te mogen
putten. 💪

14:33 ✓✓

Bedankt voor al jullie adviezen en wat mij betreft:
tot de volgende adviezenbundel! 🙏 😃

14:33 ✓✓

ANDERS NOG IETS?

De enquête onder lezers
van vacatures

De 2 e enquê
te onder rec
ruiters
en HR-profe
ssionals

rs
De 1e enquête onder recruite
en HR-professionals

De whitepaper met
res
inspiratie voor je vacatu

Check: https://tjobtjob.nl/vacature-tips-tricks-inspiratie

Meer weten over dit onderzoek? Of misschien kan ik je
helpen? Ik maak flitsende vacatures voor bedrijven
en schitterende sollicitaties voor werkzoekenden, op
een manier zoals alleen ík dat kan. Neem contact met
me op. Ik bijt niet! 😃
Frank van Beek
frank@tjobtjob.nl
http://linkedin.com/in/fjvanbeek

