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Checklist krachtig CV – korte versie 
 

Inhoud 
 
Wat wil de werkgever weten van jou? Wat denk je dat hij/zij wil bespreken? 
 

 Highlight in de vacature/op de organisatiewebsite wat de werkgever belangrijk vindt.  
 Kies daaruit 3 dingen (eigenschap, motivatie, interesse, kennis, ervaring*) die jij wilt uitlichten  

 
 
 

*Bijbaan bij de supermarkt? Wat heb je daar geleerd/gezien/gedaan waar je iets aan kunt hebben 
bij deze functie? Spar er eventueel met anderen over. 
 

Wat wil jij dat de werkgever weet van jou? Wat wil jij aan bod laten komen?  
 

Welke momenten die jij hebt meegemaakt zijn volgens jou in ieder geval relevant voor de functie / de 
organisatie / de taken die je gaat doen? Het kan gaan om iets nieuws wat je hebt geleerd (kennis / 
vaardigheid) of een moment waarop je dacht “dit vind ik een belangrijk thema/interessant topic”.  
 Bedenk 3 dingen: 

 
 
 

Vorm 
 
Het CV geeft een goede indruk van jou en van wat je te bieden hebt 
 

 Foto: professioneel (houding, kleding, uiterlijk), vriendelijk, neutrale/natuurlijke achtergrond  
 Het wat trekt de meeste aandacht (is bijv. dikgedrukt / gekleurd) 
 In max. 3 regels/bullets zijn de meest relevante taken/dingen die je deed toegelicht 
 In de beschrijving ligt de focus op jouw rol 

Het CV is overzichtelijk vormgegeven: werkgever vindt snel wat hij wil weten 
 

 Het meest relevante én meest recente staat steeds bovenaan  
– qua onderdelen én per kopje (altijd anti-chronologisch)  

 Belangrijke ervaringen zijn niet ondergesneeuwd in een lijst (splits op in verschillende onderdelen)  
 Het CV ziet er rustig en verzorgd uit qua indeling - consequent, gebruik witregels, inspringen, 

zinnen op 1 regel, lettertypes, symbolen, benadrukken (bijv. bold) en kleurgebruik 

Het CV is bondig 
 

 Actieve schrijfstijl – bijvoorbeeld i.p.v. ‘onderzoek gedaan’ schrijf je ‘onderzoek naar’ 
 Telegramstijl - steekwoorden i.p.v. hele zinnen 
 Zonder onnodige afleiding - ‘logische’/ irrelevante info, onnodige herhaling, teveel tekst/uitleg 
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