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 Je CV is je belangrijkste marketinginstrument:  
• Het is nog steeds de meest gebruikte en gevraagde manier om jezelf 

te presenteren bij potentiële werkgevers of opdrachtgevers. 
Vanzelfsprekend wil je dat de eerste indruk die je maakt met je CV, 
een hele sterke indruk is.  

• Jezelf presenteren als persoon past bij de huidige arbeidsmarkt, waar 
een andere mentaliteit gevraagd wordt dan een aantal decennia 
geleden. Je CV mag een afspiegeling zijn van jou als gehele persoon.  

• Je CV is je persoonlijke presentatie. 

 

Een CV stuur je met als doel: uitgenodigd worden 
voor een gesprek.  
Het maken van een onweerstaanbaar, persoonlijk CV vraagt inzicht in wat je 
te bieden hebt en hoe je op jouw unieke manier van waarde kunt zijn voor 
anderen. Vertaal naar je CV wat je te bieden hebt aan kwaliteiten, 
bijzonderheden, talenten en visie, gecombineerd met het beeld van de 
doelstellingen die je voor jezelf nastreeft. 

 

Het goede nieuws over het maken van een CV: Er zijn geen regels! Natuurlijk 
zijn er een aantal gewoontes met betrekking tot vorm en inhoud, maar je 
bepaalt hoe je CV eruitziet! Het enige belangrijke is dat er niets op staat wat 
gelogen is en dat je pal achter alles kunt staan wat je in je CV schrijft.  

 

 

 

 

 

Een onweerstaanbaar 
Curriculum Vitae 
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En dus:    

→ is een standaard CV niet altijd het beste CV 

 Een CV waarmee de maker het lef toont om een eigen koers te varen in 
vormkeuzes en inhoud, onthoudt men over het algemeen beter en 
bekijkt men met meer aandacht. Een afwijkende opzet is geen garantie 
voor een gesprek, de inhoud blijft vanzelfsprekend belangrijk, maar het is 
eerder een voordeel dan een nadeel om af te wijken van een vastgesteld 
format.  

→ hoeft je je niet ‘zo functioneel mogelijk’ te presenteren 

 Wanneer je in je toekomstige baan wilt worden gewaardeerd om wie je 
bent als persoon, compleet met alle eigenschappen, persoonlijke 
kenmerken, talenten en drijfveren, presenteer jezelf dan vanaf het begin 
op die manier. Het maakt indruk wanneer je in je CV een koppeling 
maakt tussen je eigen drijfveren en de doelstellingen van de organisatie 
en beschrijf hoe je denkt een bijdrage te kunnen leveren.   

→ mag je CV ook persoonlijk zijn  

 Bij een eerste screening op basis van je CV wordt natuurlijk gekeken in 
welke mate je achtergrond aansluit bij de functie-eisen van de vacature. 
Als dit in orde is, wil men echter snel het gevoel krijgen dat men weet 
met wat voor persoonlijkheid men te maken heeft. Het is die persoonlijke 
‘klik’ die in negen van de tien gevallen bepaalt welke kandidaat 
uiteindelijk de functie krijgt aangeboden.  

→ hoeft je jezelf niet op te poetsen in je CV 

 Selecteurs die dagelijks te maken hebben met kandidaten die zichzelf op 
papier presenteren, krijgen al snel een gevoel voor wat authentiek is en 
wat niet. Je hoeft jezelf niet beter voor te doen dan je bent. Werkgevers 
zijn op zoek naar mensen die zichzelf kennen, zichzelf zijn en daar pal 
voor staan. 

→ hoeft de beschrijvingen van werkervaringen niet volledig en 
gedetailleerd te zijn  

 Je hebt de vrijheid in de beschrijving van je werkervaringen vooral die 
dingen te benoemen die je terug wilt zien in je toekomstige werk. Wil je 
niet langer leidinggeven? Maak dan aan je leidinggevende ervaring 
weinig woorden vuil. Je kunt ook de eisen uit de vacaturetekst gebruiken 
als leidraad voor de beschrijving van je ervaring. Gebruik daarbij zoveel 
mogelijk de termen uit de vacature! 
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→  is het beter over het ‘gat in je CV’ een positief verhaal te kunnen 
vertellen dan het met leugens te verhullen. Veel mensen worden 
zenuwachtig wanneer ze enige tijd geen (betaald) werk hebben verricht. 
Er worden kunstgrepen gedaan om een gat te dichten. Startdata en 
einddata worden vervalst en soms worden hele projecten verzonnen om 
maar geen CV-gat te hebben. Een gat in je CV verhullen is een vorm van 
liegen.  

 Iedereen die zich - vrijwillig of gedwongen - een tijdje van de 
arbeidsmarkt terugtrekt, heeft daar een goede reden voor. Je hebt zaken 
ondernomen, bent wijzer geworden en je bent als mens gegroeid. En ook 
vrijwilligerswerk is werk, ook mantelzorg is werk. Benoem het! En bereid 
je voor op welke interessante zaken je erover in een gesprek met een 
potentiële werkgever wilt delen. Wat heeft de periode je opgeleverd? 
Wat maakt jou door deze periode een rijker mens en een waardevollere 
collega? 

→ hoeft je CV niet enkel te bestaan uit personalia, opleiding, werkervaring 
en overig  

 De invulling van het CV blijft je persoonlijke keuze. Afhankelijk van je 
doelstelling past je jouw CV aan. Wanneer je de nadruk op je 
ontwikkeling die je buiten je werk hebt doorgemaakt wilt leggen, zullen 
de concrete banen die je hebt gehad een minder prominente rol spelen 
op je CV. Ben je van plan om in de toekomst meer te gaan doen in een 
werkomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen 
belangrijk is, dan benadruk je hoe je je rol in de maatschappij op allerlei 
gebieden invulling geeft, binnen en buiten je werk.  

 Het beste CV is opgebouwd rondom de zaken die voor jou het 
allerbelangrijkste zijn.   

→ is het prima dat je een concrete doelstelling in je CV zet. 

 Door te schrijven over je toekomstvisie, profileer je als iemand met een 
duidelijke focus, iemand die weet wat ‘ie wil. Hiermee onderscheid je 
jezelf van anderen. Belangrijk is wel om aan te geven hoe de concrete 
functie past in je toekomstbeeld. 

→ kiest je eigen vorm  

 Een aantrekkelijk CV bezit een goede balans tussen inhoud en vorm. Een 
goede en aantrekkelijke vormgeving vult de inhoud aan waardoor het 
een completer beeld geeft van de persoon achter het document.   
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→ is het aan jou om wel of geen pasfoto aan je CV toe te voegen 

 Het is een kwestie van smaak. Bij representatieve functies is het 
gebruikelijker een foto toe te voegen. Kies een duidelijke, neutrale foto, 
kies geen vakantiekiekje. 

Geïnspireerd door v. Zwieten, H & Sillevis Smitt, W. (2011) Een 
onweerstaanbaar CV,) Spectrum: Houten  

 

 

  

 


