
    
 

Onze ervaringen rondom de vacature voor 
Huismeester en Medewerk Technisch Beheer bij SBBS in Soest 

 
Solliciteren valt lang niet altijd mee. Zoeken naar een vacature, een sollicitatiebrief maken, CV nog 
even nalopen en versturen. Vervolgens afwachten of je een ontvangstbevestiging krijgt. Daarna is het 
afwachten of je doorgaat in de procedure of wordt afgewezen.  
 
Uit onderzoek blijkt dat sollicitanten in ruim 40% van de gevallen niets meer horen. En als je al een 
reactie krijgt, staan er vaak behoorlijk algemene teksten in de afwijzing. De zinnen kloppen, maar 
zeggen niet specifiek waarom iemand niet door is. Met 500 reacties is het ondoenlijk om iedereen 
zeer specifiek aan te geven waarom de keuze niet op hem/haar is gevallen. Wij hebben daarom 
besloten om afgewezen kandidaten dit document aan te bieden. Dit document bevat: 
 

 Inzage in de wijze waarop we de procedure hebben laten plaatsvinden, 
 Welke afwegingen we hebben gemaakt in de selectie, 
 Wat ons in sommige sollicitaties specifiek is opgevallen, 
 Welke zaken ons aan bepaalde CV’ s zijn opgevallen. 

 
Op deze manier hopen we je veel informatie te geven over hoe de procedure is verlopen. Ook delen 
we hiermee sterke punten aan sollicitaties van anderen en delen we ook de minder sterke punten die 
we aantroffen in de reacties. Onze hoop is dat iedereen zijn/haar voordeel kan doen met deze 
informatie.  
 
De Statistieken: 
De vacatures huismeester (M/V) en medewerker technisch beheer (M/V) zijn op vier plaatsen 
gepubliceerd, te weten: op www.sbbs.nl, www.dichtblij.nl en in de regionale kranten De Gooi- en 
Eemlander en de Soester Courant. 
 
Vervolgens is de arbeidsmarkt zodanig ingericht, dat de vacature opduikt op allerlei andere plekken. 
Enkele voorbeelden hiervan: www.werk.nl (site van het UWV), www.indeed.nl, 
www.vacaturekrant.nl en www.trovit.nl. De vacature is geplaatst op 18 december 2013, de 
sluitingsdatum was 2 januari 2014.  
 
Hits en reacties: 
De vacatures zijn op www.dichtblij.nl ruim 3.500 keer bekeken. Er solliciteerden 488 mannen op de 
vacatures en 6 vrouwen. Reacties kwamen uit heel Nederland, in totaal uit 94 plaatsen. Hieronder de 
top 20 van reacties per Gemeente: 

 

http://www.sbbs.nl/
http://www.dichtblij.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.indeed.nl/
http://www.vacaturekrant.nl/
http://www.trovit.nl/
http://www.dichtblij.nl/


    
 

Hoe hebben we geselecteerd? 
 
Gezien de verantwoordelijkheden in de functie is het praktisch als iemand dichtbij de locaties woont. 
Vandaar de sterke voorkeur van de werkgever (SBBS) voor iemand uit Soest, of anders uit de directe 
omgeving van Soest. Praktisch gezien dus iemand, die snel ter plaatse kan zijn als er zich iets 
voordoet. Daarnaast is het handig als iemand lokaal geworteld is, vooral gezien de vaak lokale 
leveranciers en andere betrokkenen. Een baan dichtbij huis is voor de medewerker uiteraard ook 
aantrekkelijk. 
 
Met deze wens van de werkgever en uiteraard een aantal vereisten en een aantal gewenste zaken uit 
de vacature, zijn we aan de slag gegaan met de selectie van de reacties.  

 
 
Aan de functie van Huismeester zaten drie specifieke aandachtsgebieden, die wij als meest belangrijk 
hebben laten meewegen in de procedure: 

1. Is de kandidaat technisch handig voor het ‘doorzien’ van klussen en deze zelf uit te kunnen 
voeren? 

2. Is de kandidaat administratief vaardig en in staat om mutaties te verwerken en andere 
voorkomende administratieve handelingen uit te voeren?  

3. Beschikt de kandidaat over de gewenste sociale vaardigheden om met leveranciers, 
bewoners en andere betrokkenen te communiceren? 

 
Aan de functie van Medewerker Technisch Beheer zaten drie specifieke aandachtsgebieden, die wij 
als meest belangrijk hebben laten meewegen in de procedure: 

1. Kan de kandidaat uit de voeten met het maken van begrotingen en het lezen van offertes, 
technische inkoop, administratie, planning, organisatie, onderhandelen en calculatie? 

2. Beschikt de kandidaat over tenminste 2 jaar werkervaring met betrekking tot bovenstaande 
taken en verantwoordelijkheden 

3. Beschikt de kandidaat over ervaring met betrekking tot het vakgebied leidinggeven? 
 
Op basis van bovenstaande hebben we de afwegingen gemaakt. We hebben zes kandidaten voor de 
functie van Medewerker Technisch Beheer uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Voor de 
functie van Huismeester hebben we tien  kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijke 
kennismaking.   

Kandidaten op gesprek 

Passende 
werk- 

ervaring 

De 3 
gestelde 

functie eisen 

Woonplaats 

Er waren twee vacatures. Een 

vacature voor de functie van 

Huismeester (twee plekken) en 

een vacature voor de functie van 

Medewerker technisch Beheer. 

Uiteindelijk hebben we acht 

kandidaten op gesprek 

uitgenodigd voor de functie van 

Huismeester en zes kandidaten 

voor de functie van Medewerker 

Technisch Beheer. 



    
 

Wat ons verder is opgevallen 
 

In de sollicitaties zelf: 
 
Laat voorop staan: de perfecte sollicitatie bestaat niet. Over smaak valt niet te twisten. Vraag 10 
mensen naar je CV te kijken en je krijgt 10 verschillende reacties. Per persoon en per functie verschilt 
de manier van solliciteren, een brief schrijven en een CV maken. Hieronder toch een paar zaken, die 
ons positief en negatief opvielen. In de categorie: van elkaars fouten is te leren. En: laat je door 
elkaars geweldige ideeën inspireren. 
 
Specifieke zaken met betrekking tot de sollicitatie zelf: 
 
Brief en CV  
Stuur bij een sollicitatie een motivatiebrief/mail en je CV in. Alleen een CV of een (soms heel korte) 
motivatie zonder CV voelen beiden als incompleet als je het ontvangt. 
 
E-mail adres  
Gebruik een persoonlijk e-mailadres. We hebben ruim 40 sollicitaties ontvangen, die verzonden zijn 
vanaf een mailadres met een ander iemand z’n naam. Gebruik bij voorkeur ook een mailadres met 
daarin je eigen naam. 
 
Inhoudelijk  
Probeer in de brief/motivatie de verbinding te leggen tussen je eigen persoonlijkheid, kennis en 
ervaring en de werkgever/functie die het betreft. Waarom ben jij de passende kandidaat voor het 
bedrijf en deze specifieke functie? 
 
Volledige informatie  
Bijvoorbeeld: Van 8 sollicitanten weten we niet in welke plaats ze wonen. Zowel op het CV als in de 
motivatietekst is het niet terug te vinden. Bij 14 sollicitaties werd in de motivatie verwezen naar het 
CV in de bijlage, maar die was niet meegestuurd.  
 

In de CV’ s 
 
Laat het nogmaals gezegd zijn. Een CV is een kwestie van smaak. De meningen zijn sterk verdeeld 
over wat je juist wel/juist niet moet doen als het gaat om je C.V.  Onderstaande punten zijn zaken die 
ons zijn opgevallen bij het doorlezen, bestuderen van de bijgevoegde CV’ s in deze 
sollicitatieprocedure. 
 
Een overzichtelijk CV is prettig. Je denkt misschien “Standaard valt niet op, laat ik het eens helemaal 
anders doen”. Als je als werkgever (recruiter) 500 reacties serieus bekijkt, is het uitermate plezierig 
om in een CV redelijk snel een goed beeld te krijgen.  
 
Hieronder enkele algemene zaken: 

 Zet op de eerste pagina alle personalia en NAW-gegevens bij elkaar.  
 Zet de werkervaring in a-chronologische volgorde. Dit wil zeggen de laatste ervaring 

bovenaan. 
 Zet ook de opleidingen in diezelfde a-chronologische volgorde. 
 Maak een CV niet langer dan 2, echt maximaal 3 A4tjes.  



    
 
De bestandsnaam van het CV: 
 
Wat opvallend was, is dat er zeer veel verschillende documentnamen/bestandnamen worden 
gebruikt voor een CV. Het meest voor de hand ligt: “CV Voornaam Achternaam.doc/.pdf” 
We zijn allerlei uiteenlopende namen tegengekomen, die tot verwarring en allerlei vragen leiden.  
 
Enkele voorbeelden hiervan: 
“CV versie 13-03-2012.doc” 
“CVbeknoptApril2013.doc” 
“CVuitgekledeversie.pdf” 
“CVzonderpasfoto.doc” 
“CVvoorGamma.pdf” 
 
Het is logisch en verklaarbaar dat allerlei versies van je CV onder allerlei namen op je computer staan 
opgeslagen. Als ontvanger van de sollicitatie roepen bovenstaande namen allerlei vragen op. Vragen 
die eigenlijk afleiden van de aandacht voor het CV zelf. Vragen als: 
 

 Versie maart 2012? Is er sindsdien niets meer gebeurd? 
 CV beknopt? Zijn er wellicht belangrijke zaken die in dit CV ontbreken? 
 CV zonder pasfoto? Waarom krijgen we niet het CV met pasfoto? 

 
Onze tip zou zijn: Let op de naam van het document dat je in de bijlage meestuurt. 

 

TOT SLOT 
 
Een afwijzing ontvangen is nooit leuk. Dat kunnen we helaas nu niet veranderen. Wij hebben met dit 
document getracht inzicht te geven in de doorlopen selectieprocedure. En we hebben in dit 
document gedeeld wat ons is opgevallen in de reacties. Afwijzingen op sollicitaties bevatten vaak 
dezelfde zinnen. Hieronder tref je een selectie van dat soort zinnen aan. Zinnen, waar zeker een kern 
van waarheid inzit, die vaak ook kloppen met de werkelijkheid.  
 
Maar het zijn ook zinnen, die eigenlijk net niet vertellen wat je wil weten. Welke criteria zijn er 
gebruikt? Wat hadden die andere kandidaten voor werkervaring? En het blijft de inhoud van een 
afwijzing. Dat wordt nooit leuk… We hebben ze om die reden dan ook maar in kleine letters 
weergegeven: 
 

 We hebben niet voor u gekozen, omdat de andere kandidaat meer relevante ervaring heeft. 

 Na een zorgvuldige afweging hebben wij besloten om met één van de andere kandidaten verder te gaan. We hebben om die 
reden niet voor u gekozen. 

 Helaas moeten wij u meedelen dat u niet in aanmerking komt voor een gesprek over deze functie. Bij onze eerste selectie hebben 
wij in hoofdzaak gelet op concrete werkervaring in deze functie. 

 Omdat wij een groot aantal reacties ontvingen op onze advertentie, hebben wij alleen de kandidaten uitgenodigd met de meeste 
ervaring en/of die volledig voldoen aan de door ons gestelde eisen. Wij moeten u tot onze spijt meedelen dat u om 
bovengenoemde redenen helaas niet tot de kandidaten behoort, die voor een sollicitatiegesprek zijn uitgenodigd.  

 We hebben moeten constateren dat andere kandidaten beschikken over meer relevante werkervaring. 

 Na zorgvuldige overweging, moet ik u helaas mededelen dat u niet in aanmerking komt voor de functie waarvoor u solliciteerde. 

 Ondanks uw goede kwalificaties en werkervaring voldoet u op dit moment niet aan de gestelde eisen. 

 Wij hebben op deze vacature een flink aantal reacties ontvangen. Inmiddels hebben wij een brievenselectie gedaan en onze keus  
is hierbij helaas niet op u gevallen. 

 Wij hebben besloten de procedure in eerste instantie voort te zetten met andere kandidaten. 

 Helaas moeten wij u berichten dat na zorgvuldige afweging is besloten niet verder te gaan met uw sollicitatie. 
 


