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Voorbeeldcv’s ter inspiratie 
 
 
 
Ik ben blij dat ik deze cases met je mag delen van mijn cliënten. Haal eruit wat voor jou werkt. En maak 
je cv samen met je (professionele) werkvindmaatje: zo komen je onbewuste bekwaamheden - 
inclusief jouw unieke getallen - er ook op. Daarmee onderscheid jij je van ieder ander en dát is wat je 
nodig hebt. 
 
Op mijn site www.aaltjevincent.nl vind je veel gratis knowhow, ook mijn cv-checklist. 
 
Heb je vragen? Ik beantwoord ze graag tijdens mijn persoonlijk spreekuur op maandag van 9 – 10 uur. 
Je kunt mij bereiken op 06-30446827. 
 
Succes! 
 
Aaltje Vincent 
 
 
  

1

https://aaltjevincent.nl
https://aaltjevincent.nl/inspiratie/
https://aaltjevincent.nl/de-cv-checklist/


 

© Aaltje Vincent & Company 
www.aaltjevincent.nl  

 
 

 
 
Voorbeeldcv 1 – HR  
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Het samen met mij gemaakte cv (in 2020), dat snel en succesvol voor haar werkte.  
 
naam = meteen link LinkedIn profiel    
M  +31 (0)6 1234 5678         PORTRETFOTO 
@ naam@gmail.com   
Woonplaats: Amsterdam 
 
Profiel 
Strategisch HR Business Partner, uitgesproken en stevige gesprekspartner voor alle stakeholders 
binnen organisaties in (ingrijpende) transitie. Succesvol in het implementeren van vernieuwende HR-
strategieën en processen.  Weloverwogen met draagvlak. Eigenaarschap. Organisatiepsycholoog. HR-
analytics. Zachte én harde kant van HR. Van strategisch tot complex - operationeel  
 
2020 – heden professioneel loopbaancoachingtraject: herbevestiging werken binnen transities,       

Bron- & contactonderzoek GGD Team Utrecht, Eventmanager JobOn community  
   
 
2016 – 2019       Energiebedrijf, vestigingsplaats, elektriciteit transporteur Nederland en Duitsland    
  4000 medewerkers  | 70% WO/HBO en 30% MBO  | omzet 4 miljard+ 
 
  Strategisch HR Business Partner  

• stakeholders: (MT) HR-team, OR NL & Duitsland, boardmembers CEO | CFO 
 

  3-tal rigoureuze transities gerealiseerd, meebewegend met de tijdgeest:  
 
• integraal performancemanagement: van 4 werkwijzen naar OneTenneT > het 

ontwikkelingsgerichte ‘goede gesprek’ en high performance teams 
• duurzame inzetbaarheid:  indiv. opleidingsadvies | workshop Ik en mijn toekomst 

 
• functiewaardering herziening 80 managers > van extern naar eigen regie 
• herziening contracten directie > draagvlak naar een modelcontract & salaris 

herijking  
• herziening bonussysteem:  

o transitie van 60% bonus op jaarbasis naar 20% bonus/vaste 
looncomponenten 

o transitie individuele beloning naar samenwerken binnen en tussen afdelingen 
• transparantie op beloning board, opnemen salarisratio > CEO versus mediaan 

 
• diversiteit & inclusie naar 30% vrouwen in de board > gerealiseerd voor 25%   

   
 
2015 – 2016 XXXXXX, (voorheen xxxxxxxxxxxxxxx), NL | België | UK | Scandinavië 
  infrastructuur  | verkeersmobiliteit  | energietransport  | 1800 mdw  | omzet 300 mln. 
 
 HR Business Partner – lid divisie MT HR 

• stakeholders: HR team internationaal, directie divisie en NL, financiën, 
managers, OR 

 
  Organisatie in transitie van overname naar overname – veel onzekerheid en onrust 
   

• overgang van onderneming stakeholders: HR-team, 400 medewerkers,  
15 managers 

  
1. Periode van zelfontwikkeling, werken en solliciteren kort en krachtig benoemd. 
2. Ga er niet vanuit dat de lezer weet wat voor energiebedrijf dit is: beschrijf de context van je 

werkervaring. 
3. Meteen de stakeholders benoemen is krachtig. 
4. Wees trots op wat je hebt neergezet: noem het expliciet. 
5. De drie transities hebben we geclusterd benoemd. 
6. Noem je resultaten: hoe concreter, hoe beter. 
7. Zie 1., ook hier: licht toe wat voor bedrijf XXXXX is en zie 2, 3 en 4. 
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Haar eigen gemaakte, oorspronkelijke cv dat niet goed voor haar werkte. 

M   
@  
Woonplaats  
         
Profiel                     
Ik ben een weloverwogen en hands-on HR-professional, gesprekspartner voor diverse stakeholders. Ik 
schakel gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel. Ik ben sterk analytisch, heb oog voor 
detail en inventariseer consequenties en connecties ook op conceptueel niveau. Ik werk samen aan 
oplossingen en uitvoeringaanpak, met oog voor de menselijke kant en het business perspectief. Ik 
neem verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Stakeholders faciliteren om verandering vorm te 
kunnen geven. Mijn drive is organisaties en mensen helpen met vergroten van hun wendbaarheid, 
toekomstbestendigheid en vitaliteit.  Dit met oog voor verschillen in behoefte aan support bij 
veranderingen en reorganisaties. Ik sta voor kwaliteit en verbinden met anderen.  
 
Mensgericht, onderzoekend, open-minded, flexibel, weloverwogen, nieuwsgierig en multi-potentieel.  
Proactief, co-creatie, organiseren.   
 
Ervaring en kennis   
§ (Internationaal) HR management, coachen, stakeholdermanagement, lid MT.   
§ Organisatieontwikkeling en veranderingen met diverse in- en externe aanleidingen:  

- Implementatie veranderingen, strategisch, tactisch en operationeel HR, integraal HR-
beleid, HR-processen en procedures. Integraal performance management en 
talentontwikkeling, leiderschap, toekomstbestendige inzetbaarheid, motivatie en 
veranderbereidheid. 

- Overgang van onderneming, arbeidsvoorwaarden, wetgeving implementeren, onderzoek; 
- HR-analytics, digitalisering, verzuim, recruitment, inclusiviteit, actuele wet- en 

regelgeving, neurowetenschappen - groeimindset. Projectmanagement. SAP, Succes 
factors. 

 
Werkervaring  
2019 - 2020 GGD regio Utrecht, Corona - BCO onderzoeker en monitoring (via USG)  
 
 JobOn, Eventsmanager (vrijwilliger), Co-muziek, medeorganisator (vrijwilliger) 
 
 Beschikbaar, Senior HR adviseur/HR business partner  
 
Mei ’16 - Sep ‘19  XXXXXXX, Senior adviseur arbeidsvoorwaarden & performance 
§ Gesprekspartner en adviseur voor HR-collega’s, directie en management, multidisciplinair.  
§ Pilot vernieuwend strategisch integraal performance management inclusief talent- en 

leiderschapsontwikkeling, (senior) management Nederland en Duitsland, goedgekeurd door 
holding Raad van Bestuur. Implementatie uitwerken en draagvlak creëren.  

§ Projectleider: advies functiewaardering voor senior management en organisatie akkoord MT HR, 
en vernieuwde variabele beloning voor Duitse managers geïmplementeerd.  

§ Adviseur & coördinator HR voor Raad van Bestuur xxxxxxx Holding: diversiteit, 
remuneratierapport, kengetallen, review arbeidsovereenkomst & beloning. Aanstellingsbrief Raad 
van Toezicht.  
 

Mei ’15 – Apr ‘16  XXXXXX (voorheen xxxxxxxxxxx), HR manager - Projecten 
§ Projectleider overgang van onderneming personeel naar Imtech Traffic & Infra b.v. 

(voorbereidingsfase afgerond met projectteam. Implementatie gestaakt vanwege verkoop IT&I). 
§ Begeleiden van HR-collega’s in NL en VK bij introductie tool voor de screening van personeel en 

vernieuwd performance concept. Adviseren C&B manager, L&D manager, Manager HR. 
§ In de lead bij initiatief borging gezondheidsbegeleiding en arbodienst geïmplementeerd.  
§ Ondersteunen bij due diligence proces, initiëren toepassen nieuwe wetgeving, waarnemen.  
§ Lid divisie MT HR.  

 
1. Te lang, niet onderscheidend profiel en ervaring en kennis. 
2. Te veel aandacht voor deze periode van heroriëntatie, woord ‘vrijwilliger’ is niet nodig. 
3. De maanden zijn niet nodig.  
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Voorbeeldcv 2 – non-profit 
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Het samen met mij gemaakte cv (in 2019) dat snel en succesvol voor haar werkte. Met de 
getallen. En met de huidige DEELTIJDSTUDIE naast haar werk. 
 
 

 
 
1. Je kunt er niet vanuit gaan dat íedere lezer precies weet wat de context is van je werk, 

dus benoem die context! 
2. Ook bij de functietitel gebruik ik - dit keer - het getal van haar omzet/budget! 
3. Het aantal gezinnen en professionals concreet gemaakt met getallen. 
4. Ervaring met alle stakeholders is cruciaal in haar vak, dus zijn deze allemaal benoemd. 
5. Woorden die achteraan staan worden altijd gelezen, daarom staat bijvoorbeeld een 

woord als ‘agressie’ achteraan de zin. 
6. Geef een ingrijpende klus een opvallende plaats, door deze apart te benoemen. 
7. Studies in deeltijd 2x noemen: naast het werk op pagina 1 en op pagina 2 bij opleidingen: 

kracht van de herhaling. 
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Haar eigen gemaakte, oorspronkelijke cv dat niet goed voor haar werkte. 
 
1. Haar werkervaring was pas bovenaan pagina 2 (!) te lezen: 

 
 
2. Profiel stond bovenaan pagina 1: veel te lang en niet onderscheidend: 

 
 
Dit stond op de tweede helft van pagina 1 van haar oorspronkelijke cv: 

 
3. Haar deeltijdopleidingen noemen we nu 2x. 
4. Een opsomming van Kwaliteiten en Vaardigheden is niet onderscheidend. 
5. Burgerlijke staat is niet nodig op het cv. Geboortedatum? Mijn advies: test het uit! 
6. Hobby’s zijn nu onderaan pagina 2 opgenomen. 
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Voorbeeldcv 3 - profit 
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Het samen met mij gemaakte cv dat metéén leidde tot uitgenodigd worden! Haar eigen cv leidde keer 
op keer maar niet tot uitgenodigd worden, zie daarvoor de volgende pagina. 
 
 

Ik neem je mee in de aanpassingen: 
1. Beter leesbaar door meer witruimte. 
2. De ‘context’ erbij van de organisatie waar je je ervaring hebt opgedaan. 
3. Getallen erbij van de resultaten die je hebt neergezet. 
4. Deeltijdstudie – die helpt om uitgenodigd te worden – ook bij die werkervaring én bij je 

opleidingen. 
5. Projecten – die helpen om uitgenodigd te worden – apart noemen, zodat ze extra opvallen.  
6. Zelfbewust en onderscheidend profiel – dit maken we pas op het allerlaatste moment van de cv-

coaching. 
7. Expertise die je beheerst apart noemen! 
8. Wij werken samen aan de inhoud, mijn cliënt heeft zelf de opmaak die je ziet gemaakt. 

Mijn cliënt kent nu haar onbewuste bekwaamheden, inclusief de getallen. Ze is nu zelfbewuster dan 
ooit en voert zo ook beter dan ooit sollicitatiegesprekken.  
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Haar eigen cv – dat keer op keer maar niet leidde tot uitgenodigd worden – zie je hieronder. Op twee 
punten lag dit voor de hand: haar profiel en werkervaring waren te lang en niet makkelijk scanbaar. 
Ook het woord ‘Verantwoordelijkheden’ is niet relevant; het gaat om je resultaten, inclusief de 
getallen. 
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Voorbeeldcv 4 - redactie 
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Het samen met mij gemaakte cv dat super werkt in haar carrièreswitch. Met de getallen! Lees 
onderaan mijn 10-punten toelichting. Op de volgende pagina zie je haar eigengemaakte cv 
met mijn opmerkingen. 

 
 

 
1. Ervan uitgaan dat íedere lezer van je cv precies weet wat de context is van je werk kun je 

niet, benoem het! 
2. Ook bij de functietitel gebruik ik - dit keer - getallen en ‘straffe deadlines’ is krachtig 

over haar vakmanschap! 
3. Alle onderwerpen thematisch noemen en het meest actuele in het oog springend: 

achter- en onderaan. 
4. Krachtig jargon gebruik door het woord ‘belboek’. 
5. Benoemen met wie je hebt gewerkt is krachtig en onderscheidend voor haar! 
6. Benoem een actueel thema, als daar je vakhart ook ligt, expliciet. 
7. Extra’s – die helpen om uitgenodigd te worden – noem je ook apart en opvallend. 
8. Trainingen die je naast je werk hebt gedaan – die helpen om uitgenodigd te worden – er 

meteen bij. 
9. Nevenwerk dat helpt om uitgenodigd te worden ook meteen naast je ‘vaste’ werk. 
10. Het profiel maak ik altijd op het allerlaatst, krachtig en bovenal onderscheidend. 
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Haar zelfgemaakte cv (let op: alleen de periode vanaf 2009 zie je hier staan) met mijn 
opmerkingen. 

 
 
1. Ze doet zichzelf en haar vakmanschap van 20 jaar in haar eigen vier regels véél te kort. 
2. Haar drie maanden in Berlijn krijgt met drie regels bijna even veel aandacht. 
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                                             Over Aaltje Vincent 

Zichtbaar zijn en gevonden worden op de arbeidsmarkt is bij uitstek het

vakmanschap van Aaltje. Zij is de grondlegger van de Jobmarketing-

methode, van Solliciteren via LinkedIn en van Candidate Experience 3.0:

het écht kandidaatgericht werven van nieuwe collega’s.

De stijl van Aaltje kenmerkt zich door dialoog en de uitdaging strategisch

en praktisch aan de slag te gaan met netwerken in het echte leven en op

social media. Zij is auteur van bestsellers, deze zijn in 13 jaar tijd meer dan

12.000 keer geleend via de bibliotheken en meer dan 90.000 keer

verkocht. Haar boeken worden lovend gerecenseerd om hun praktische

stijl en compleetheid. 

Aaltje heeft meer dan 5.100 professionals getraind en in haar

masterclasses meer dan 32.000 professionals live geïnspireerd in het

zetten van nieuwe stappen.  Continu in contact staan met HR en

recruitment van organisaties, bedrijven en uitzend- en werving- &

selectiebureaus over hoe zij ontwikkelen en selecteren, de technologische

ontwikkelingen daarbinnen en de onderzoeken daarnaar, is onderdeel van

haar dagelijks werk. 

Aaltje deelt haar expertise eveneens in haar visuals, checklists, blogs,

columns en artikelen in het vakblad en via social media, de landelijke pers

en op radio en tv.

2021 | 18e druk 2019 | 3e druk 2021 | 32e druk
 

Contact

info@aaltjevincent.nl

06 - 3044 6827

2020 | 1e druk
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