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Bijlage A.

Voorbeeld van een gebruikte sollicitatiebrief en bijbehorend cv – laag functieniveau

Geachte heer/mevrouw,

Bij het zien van de vacature helpende niveau 2 bij de [bedrijf], was ik meteen enthousiast.
Zowel organisatie [bedrijf] als de taakomschrijving sprak mij erg aan, omdat dit werk voor mij
ook een beloning is. Je ondersteunt mensen bij hun verzorging en zorgt dat ze zo lang
mogelijk dingen zelf kunnen blijven doen.
Door het volgen van de opleiding helpende welzijn aan [opleiding] heb ik veel geleerd over
het respecteren en omgaan met ouderen. Die kennis heb ik gebruikt in de praktijk bij
thuiszorgorganisatie [naam]. Ik vind deze doelgroep erg fijn om mee te werken en haal er
veel voldoening uit. Ik vond het bij [naam] fijn om mensen te ondersteunen in hun alledaagse
leven en hun persoonlijke verzorging. Ik heb ook bij een kleinschalige woonlocatie gewerkt,
waar mensen wonen die intensieve zorg nodig hebben. Daar vond ik het fijn om te zorgen
dat mensen prettig wonen. Ik deed dat door mensen zoveel mogelijke leuke dingen te laten
doen, zoals af en toe een spelletje, en tegelijkertijd zorgde ik voor ADL. Ik denk dat het
allebei heel erg belangrijk is en ik zou dit graag willen doen bij [bedrijf]. Ik kan zowel in een
team als zelfstandig goed werken en heb ook ervaring met het bijhouden van zorgplannen.
Het lijkt mij een leuke uitdaging om als helpende bij [bedrijf] aan de slag te kunnen. Nu werk
ik nog bij [naam 2], maar ik zou graag in Den Haag aan de slag gaan. Met mijn gemotiveerde
instelling weet ik zeker dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan uw organisatie. Graag
licht ik mijn brief en c.v. in een gesprek toe.
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Bijlage A

Op afkomst afgewezen

Pagina 2 van 7

PERSOONLIJKE GEGEVENS

WERKERVARING

2012 – heden Helpende
Thuiszorg Rotterdam
• Ondersteunen bij ADL
• Huishoudelijke taken
• Stimuleren zelfredzaamheid cliënten
• Praatje maken met de cliënten
• Klantdossier bijhouden en overleggen over zorgplan
2010 - 2012: Helpende
Laurens De Elf Ranken – Barendrecht

Beschrijving
•
•
•
•

Bewoners ondersteunen bij ADL
Organiseren van sociale activiteiten
Zorgen voor een goede sfeer
Luisteren en praten met bewoners

2009 - 2010: Helpende
Aafje Thuiszorg – Rotterdam

Beschrijving
•
•
•
•

Ondersteunen bij ADL
Huishoudelijke taken
Stimuleren zelfredzaamheid cliënten
Praatje maken met de cliënten

2006 - 2008: Vakkenvuller
C1000, Rotterdam

Beschrijving
•
•
•
•
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STAGES
2008 - 2009: Stagiair helpende
Aafje Thuiszorg – Rotterdam
Beschrijving:

• Ondersteunen bij ADL
• Aantrekken steunkousen
• Huishoudelijke taken

2007 – 2009

Helpende Zorg en Welzijn, gezondheidszorg (niveau 2) – diploma behaald
Albeda College, Rotterdam

2003 – 2007

VMBO-b, Zorg en Welzijn – diploma behaald
Vmbo Slinge, Rotterdam

2011

EHBO cursus
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Bijlage A – vervolg

Voorbeeld van een sollicitatiebrief en cv op midden niveau

Datum
Onderwerp: vacature X

Geachte heer/mevrouw,

Op website zag ik de advertentie staan voor de vacature van verpleegkundige (niveau 4) in het
wijkteam [naam]. Via deze sollicitatiebrief wil ik mijn interesse en motivatie aan u laten blijken en wil
ik u ervan overtuigen dat ik de functie van verpleegkundige goed zou kunnen vervullen.
Werken bij een wijkteam van [bedrijf] spreekt mij aan, omdat ik graag buurtgericht wil gaan werken.
[bedrijf] heeft de visie dat professionele zorg alleen verleend wordt als het echt nodig is en dat vind
ik een belangrijk uitgangspunt.
Andersom denk ik dat instelling ook iets zou kunnen hebben aan mij als werknemer. Als
verpleegkundige is goed kunnen samenwerken met verschillende disciplines cruciaal, zeker in een
wijkteam. Informatie moet zorgvuldig overgedragen worden en informatie van verschillende
professionals moet gecombineerd worden tot een integraal beeld. Door mijn werk heb ik
eigenschappen en vaardigheden als zorgvuldigheid, samenwerken, luisteren naar cliënten en
nauwkeurig werken volgens protocol goed ontwikkeld. Als verpleegkundige vind ik dat je een groot
inlevingsvermogen moet hebben om de patiënten te voorzien van de juiste zorg. Vertrouwen wekken
en waar mogelijk duidelijkheid geven is dan ook van het grootste belang. In uw vacature vraagt u om
affiniteit ouderen en PG-cliënten en ik beschik over allebei.
Bij [bedrijf2] werk ik met veel plezier en in een leuk team, maar ik denk toe te zijn aan een nieuwe
uitdaging waar ik goed kan samenwerken in een team en zelfstandig te werk kan gaan. Verder ben ik
vriendelijk en kan ik mij communicatief goed uitdrukken.
Graag zou ik u in een persoonlijk gesprek een toelichting geven op mijn sollicitatie. Voor meer
persoonlijke informatie over mij verwijs ik u naar mijn curriculum vitae. Ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
NAAM
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CV
Naam

:

Adres

:

Telefoon
Email adres
Rijbewijs

:
:
:

Geboortedatum
Geboorteplaats

:
:

Werkervaring:
November ‘13 – heden:

Altrecht, senior kliniek (GGZ)
Zeist
- zorgverlening jongdementerenden
- behandeling door middel van medicatie
- observatie en signalering verergering symptomen
- in samenspraak bijstellen zorgplannen

Oktober ‘11 – sept ‘13:

Verpleegkundige Zorg aan Huis
Laurens, Rotterdam
- cliënten thuis bezoeken en zorg verlenen
- ADL verzorgen
- in kaart brengen leefklimaatproblematiek
- opstellen verbeterplannen (zelfredzaamheid)

Maart ‘06 – Januari ’08:
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Vakkenvuller bij Hema
Rotterdam
- nieuwe artikelen bijvullen
- winkel netjes houden
- klanten helpen
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Stage
Oktober ‘09 – juni ‘10:

Verpleegkundige bij ASVZ
Dagcentrum de Wielewaal, Rotterdam
- verlenen verpleegkundige zorg
- gesprekken met cliënten
- gezondheidsvoorlichting
- opzetten en mee helpen met activiteiten

februari ‘08 – nov ‘08:

Stage verpleegkundige bij Humanitas
Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam, afdeling MDL
- assisteren bij verpleegtechnische handelingen
- uitgeven medicatie
- meedenken over behandelplannen
- leren werken volgens protocol

Opleidingen:
Sept ‘07 – aug ‘11:

Sept ‘03 – mei ‘07

MBO verpleegkundige (niveau 4) – Geestelijke Gezondheidszorg
Zadkine, Rotterdam
:

Mavo
Christelijk Lyceum Delft, Hof van Delft

Cursussen:
Mei ‘12:

effectief communiceren op de werkvloer

Januari ‘14:

omgaan met agressie in de zorg
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