
Solliciteren in crisistijd 
Op zoek naar een (bij)baan, maar zakt de moed je in de schoenen nu vacatures als sneeuw voor de 

zon verdwijnen? Begrijpelijk dat je in de stress schiet als je nu aan solliciteren denkt. En nee, je bent 

niet de enige. Career Service spreekt veel studenten die op zoek zijn hulp om juist in deze 

veranderende arbeidsmarkt aan de slag te gaan.  

We geven je alvast tips over hoe kan jij je toch voorbereiden op de stap naar de arbeidsmarkt in deze onzekere 
tijd. 

Weet wat je wil.  

Lukraak solliciteren op elke vacature die je ziet is geen goed plan. Juist nu proberen werkgevers te 

zoeken naar mensen die weten wat ze willen en dat goed kunnen overbrengen. Ga dus op zoek naar 

je drijfveren, kijk naar het type organisatie dat daarbij past en solliciteer gericht. Geen idee wat je 

wilt? Er zijn een hoop testen online die je op weg kunnen helpen. Maar ook een goed gesprek met 

een (ervarings)deskundige brengt je verder. Of laat je inspireren door op LinkedIn te kijken naar wat 

oud studenten van jouw studierichting zijn gaan doen en waar ze werken. 

Focus op kwaliteiten die nu belangrijk zijn. 

Juist door de crisis worden veel organisaties zich bewust van het feit dat ze wendbaar en innovatief 

moeten zijn. Dit vergt medewerkers die meebewegen, met ideeën komen en die klaar zijn om de 

ingezette digitale transitie verder vorm te geven. En laten nou juist studenten, jonge mensen met 

frisse ideeën passen in dat plaatje. Zorg daarom dat je nadruk legt op dit soort zogeheten 21st 

century skills en dat je ze goed verwerkt in je cv. Bedenk ook gelijk voorbeelden waarin je deze 

kwaliteiten hebt ingezet. Bijvoorbeeld tijdens een project, bijbaan of bestuursfunctie. Sprekende 

voorbeelden maken je sollicitatie sterker. 

Bereid je voor op een online sollicitatie 

Meer dan ooit vindt het werven en selecteren van nieuwe medewerkers plaats via internet. 

Digitalisering neemt nu ook in dit proces een vlucht. Ga op zoek naar specifieke vacaturesites, portals 

en tools die je hierin kunnen ondersteunen. Zorg dat je bekend raakt met het voeren van online 

gesprekken (lees de 10 tips voor online sollicitatiegesprekken). 

 

Online netwerken 

Was je van plan om je slag te slaan tijdens een carrièrebeurs om je netwerk uit te breiden? Doe dan 

wat je van plan was, maar dan digitaal. Bekijk de lijst van bedrijven die aanwezig zouden zijn of vorig 

jaar aanwezig waren en benader ze online via mail of contactknop voor een korte online 

kennismaking. Of zoek op LinkedIn mensen met interessant werk en nodig ze uit voor een kort 

netwerkgesprek. 

Werkervaring opdoen 

Als het niet (gelijk) lukt om een fijne baan te vinden vinden, wacht dan niet te lang af. Er zijn een 

hoop manieren om ondertussen werkervaring op te doen. Betaald werk dat nu juist toeneemt, is 

bijvoorbeeld het online verzorgen van bijlessen voor scholieren, werken als bezorger en online 

ondersteuning aan ouderen die zichzelf niet zonder hulp kunnen redden. Wil je graag specifieke 

vaardigheden ontwikkelen? Er zijn denktanks voor studenten, online business games en 

vrijwilligersbanen genoeg waar je aan de slag kunt. 



 

Als A niet werkt… dan zijn er nog 25 opties 

Lukt het niet om je droombaan te krijgen, denk out of the box. Misschien is er in de richting waarin jij nu 
afstudeert weinig werk. Maar binnen welke andere sectoren zou jij je talenten, drijfveren, waarden en 
interesses ook in kunnen zetten? Of je kunt overwegen om eerst te starten in een andere functie bij een 
organisatie die je erg leuk vindt, zodat je niet alleen door werkervaring bepaalde vaardigheden verder kunt 
ontwikkelen, maar ook gelijk weet of de organisatie wel écht bij je past. Een overstap binnen de organisatie of 
verder zoeken erbuiten kan dan als de arbeidsmarkt straks weer aantrekt. 

Life Long Learning. 

Merk je dat werkgevers bepaalde eisen stellen waar je (nog) niet aan voldoet? Misschien is er een 

extra vak dat je kunt volgen. Bijvoorbeeld als het gaat om IT skills is het zeker zinvol om je hier in te 

verdiepen. Ook online kun je ontzettend veel (vaak gratis) cursussen volgen of tips ontvangen. 

Daarnaast is er naast offline info in de bieb een hoop online informatie waar je door zelfstudie een 

hoop wijzer van wordt. Ook kennis die je op een andere manier dan in je studieprogramma hebt 

eigen gemaakt, kun je toevoegen op je cv. 

Een beetje extra hulp graag. 

Dit zijn slechts een paar tips, maar als je meer hulp kunt gebruiken, zoek je een gestructureerde 

aanpak of wil je wat meer informatie over één specifiek onderwerp? Check bij de career officer van 

jouw faculteit of bij de afdeling student support naar de mogelijkheden voor extra tips, trainingen en 

individuele begeleiding. 

  


