
Begeleiding bij het solliciteren 
 

Is dit herkenbaar?  

U wilt solliciteren op een vacature, maar u heeft weinig of geen 

ervaring met het schrijven van een motivatiebrief of een helder CV. Of u heeft al een 

brief en CV van een vorige sollicitatie, maar u werd niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Was de brief overtuigend? Was het CV glashelder? U twijfelt …  

Nog een voorbeeld: u wordt begeleid door een re-integratiebureau. U heeft zelfs een 

sollicitatietraining gehad. Maar hoe zat toch met al die tips over het opstellen van uw CV 

en de motivatiebrief? Weet u het nog? En bent u een beetje handig met een 

tekstverwerker? Kunt u die pasfoto op de goede plaats in het document plakken? Kunt u 

helder formuleren? Een beetje hulp kan misschien geen kwaad.  

Voor het krijgen van een baan hoeft u slechts één keer succes te hebben. Het is 

verstandig om eenmalig te investeren in die sollicitatie waar zo veel van afhangt. Met een 

betaalde baan heeft u vele zorgen minder.  

 

Welke hulp kunt u krijgen? 

Eenvoudig en concreet: ik schrijf samen met u een CV en een motivatiebrief. Na onze 

werksessie beschikt u zelf over deze teksten, die u ook per mail gestuurd krijgt om 

eventueel nog voor volgende sollicitaties te gebruiken. De begeleiding is 1 op 1, er is 

geen sprake van een langdurige cursus of training. 

Er zijn twee varianten denkbaar voor deze aanpak. 

1. U heeft al een vacature gevonden. In dit geval analyseren we eerst de eisen waar u 

aan moet voldoen. Bent u de geschikte persoon voor die baan? Zo ja, dan stellen we 

een helder CV op en schrijven we een pakkende motivatiebrief, waarmee uw kansen 

om uitgenodigd te worden voor een gesprek, maximaal zijn. Deze documenten kunt u 

meteen gebruiken. We kunnen de sollicitatie samen afwerken, zeker als dat via de 

eigen website van de organisatie moet. De maximale duur van onze sessie is een hele 

dag (maar meestal zal het korter duren) en de kosten bedragen €250,= incl. BTW. 

2. U heeft nog geen baan in het vizier. Dan leer ik u eerst hoe u zelf vacatures kunt 

vinden, met name via internet. We schrijven wel meteen uw CV en een algemene 

motivatiebrief. Ik zoek met u mee naar geschikte banen. Zodra er een vacature is, 

ronden we het karwei af op de manier zoals hierboven is beschreven. De maximale 

duur van deze tweedelige sessie is anderhalve dag. De kosten zijn €350,= incl. BTW. 

  

Stichting Reflexion 

Reflexion is sinds enkele jaren gevestigd in Son en Breugel. Het doel van de Stichting is 

de arbeidsintegratie te bevorderen van mensen die moeite hebben om werk te vinden.  

E-mail: office@re-flexion.eu, Telefoon 0499-323893. 

 

Wie is Joost Thissen? 

Ik ben Neerlandicus en ik heb een lesbevoegdheid op het hoogste niveau. Ik heb les 

gegeven aan de universiteit, maar ook in vele re-integratieprojecten voor werkzoekenden 

met diverse achtergronden: van laag tot academisch niveau, van jong volwassen tot 

bijna bejaard, met psychische of fysieke beperkingen. Samen met honderden cliënten 

heb ik hun CV’s en motivaties opgesteld die zeer vaak tot succes hebben geleid. 
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