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Beste sollicitant, 

Je hebt gesolliciteerd naar de functie van secretaresse B. We hebben bijna 30 reacties gehad, een 

selectie gemaakt, kandidaten gesproken en een keuze gemaakt. In onze afweging hebben we 

verschillende criteria gehanteerd. Op één of meerdere items hebben je collega-sollicitanten hoger 

gescoord. Dat maakt dat je niet bent uitgenodigd voor een gesprek. 

Ik hecht er waarde aan de eerste selectiecriteria met je te delen en wellicht herken je één of 

meerdere items in je eigen motivatiebrief en/of Cv waarmee je een volgende sollicitatie je voordeel 

mee kunt doen. 

De brieven en Cv’s zijn onafhankelijk door mijn huidige Miss Moneypenny en mij gelezen. Daarbij 

hebben we gekeken naar je opleiding, relevante werkervaring en bekendheid met (het aanleren van) 

systemen. Het kan zijn dat je opleiding niet functiegericht is of je ervaring niet relevant of te gering. 

Daarnaast hebben we uiteraard gekeken naar je taalgebruik, schrijfstijl en opmaak van je brief en cv. 

Gebruik bij voorkeur een standaard lettertype en lettergrootte in plaats van de Comic Sans of een 16 

punts letter. Dit laatste maakt een onprofessionele indruk en leest onplezierig. Werk met alinea’s 

waarmee je duidelijk maakt dat je hoofd- en bijzaken kunt scheiden en prioriteit aanbrengt. We 

ontdekten toch nog meerdere spel- en grammaticafouten. Met autocorrectie van Word waren deze 

fouten eenvoudig te voorkomen geweest. Ook zagen we soms “kromme” zinnen of veel regels die 

begonnen met “Ik…”. Het zat er allemaal tussen. Voor een Miss Moneypenny echter ongeoorloofd.  

Wat verder opviel was dat veel motivatiebrieven een herhaling bleken van de Cv. Dat heeft geen 

meerwaarde. Wat ik graag wilde zien in je brief is je motivatie; waarom wil je deze baan, waarom in 

de zorg, waarom bij Cosis en waarom bij mij? Het is dan beter te verwoorden waarom je deze 

specifieke baan wilt, in plaats van een opsomming van je ervaringen. 

Tot slot wil ik nog iets kwijt over de Cv’s. Hou het kort en beperk je tot relevante informatie. Het 

adres van je basisschool is niet relevant, evenmin je deelcertificaten en cijfers van een gedateerde en 

niet relevante cursus of opleiding. Een goede Cv past op één A4. Wees daarbij origineel en voeg iets 

persoonlijks toe. Als je een foto plaatst of instuurt, zorg dan voor een representatieve versie; hoe wil 

je gezien worden? Vermijd vakantiekiekjes, selfies en bewerkte foto’s.  

Rest mij je te bedanken voor de genomen moeite, de originele reacties en de complimenten over de 

vacaturetekst. Mocht je ondanks deze stimulatiebrief persoonlijk contact willen over je afwijzing, 

stuur mij dan een WhatsApp met je naam en vraag en ik reageer zodra het past. 

Ik wens je veel succes met je verdere sollicitaties. 

Met vriendelijke groet, Hink Slagter 
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