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M o n i e k  V e r s t e g e n

“Het ultieme cv bestaat niet”, 
zegt Inge Lukkien stellig. 
De interim recruiter van 

Crucell is van mening dat de persoonlijk-
heid van een sollicitant soms belangrijker 
is voor een bedrijf dan zijn vaardigheden. 
Het persoonlijke profiel biedt de mogelijk-
heid wat van jezelf te laten zien. “Hieruit 
kunnen we opmaken hoe iemand naar 
zichzelf kijkt. Let wel op: dat moet ook wel 
blijken uit de rest van het cv. Ga niet zo-
maar smijten met containerbegrippen  
als ‘sociaal vaardig’ of ‘ruimdenkend’.”

Koen Roozen, interim recruiter bij MSD-
Organon, heeft niet zoveel met het persoon-
lijke profiel. “Sommige mensen dichten 
zichzelf twintig competenties toe. Dan denk 
ik alleen maar: wie zegt dat dan?”

Voor de lol
DSM-recruiters willen de sollicitant via 

het cv al echt leren kennen. Je persoonlijk-
heid laten zien moet je dus niet bewaren 
voor het gesprek. “Een top-cv geeft ons het 
gevoel dat de persoon in kwestie een visie 
heeft, innovatief is, zich ontwikkelt en met 
passie zijn vak bedrijft”, vertelt Carmen 
Wan Koch, senior recruiter bij DSM. 
“Noem dus je afstudeeronderwerp, want 

dat was je eerste meesterwerk. Maar vertel 
het ons ook als je een Formule 1-fan bent: 
daar kunnen we dan in het gesprek op  
ingaan, waardoor wij bijvoorbeeld de  
indruk kunnen krijgen dat je een echte 
teamplayer bent.” 

Roozen kijkt vooral naar de afgeronde 
op leiding en het ervaringsniveau. “Bij 
MSD gaat het erom welke competenties 
iemand heeft. Solliciteer je naar een func-
tie binnen de chromatografie, dan hoeven 
we niet per se te weten dat je bartender 

bent geweest. Ga je daarentegen voor een 
managementtraineeship, dan zou ik 
softskills ook meenemen. Wat er op je cv 
hoort te staan, hangt dus af van de vaca-
ture. Als je voor een labfunctie gaat, zeg 
het ons dan als je een hele zomer voor de 
lol in een lab hebt gestaan!” 

Foto
Vervolgens rijst de vraag: doe ik er een 

foto bij? Volgens Koch kun je beter de 
vraag stellen welke foto passend is en 
welke absoluut niet. “Ik heb cv’s ont-

vangen met mensen in badpak, van de 
sollicitant met zijn moeder of een A4 van 
de hele familie. Mocht de rest van het cv in 
orde zijn, dan zullen we je het voordeel 
van de twijfel geven. Maar zoiets laat  
niet echt een volwassen indruk achter.” 
Een passende foto ligt volgens Koch  
ergens tussen casual en business. “Draag 
als man bijvoorbeeld wel een overhemd 
op de foto. Maar een stropdas hoeft nou 
ook weer niet.” 

Bij Crucell telt de foto absoluut niet mee 
in het selectieproces. Al vindt Lukkien  
foto’s wel leuk. “Ze zijn cultureel bepaald. 
Duitse sollicitanten staan vaak serieus op 
de foto, terwijl Nederlanders geregeld een 
privé-kiekje meesturen. Sollicitanten uit 
Oost-Europa doen juist ietwat uitdagend.” 
Roozen vindt een foto niet zo nodig en 
bovendien ziet hij té mooie foto’s als een 
misser. “Dat is toch niet professioneel! 
Wat wil je nou van me?”

Als laatste tip nog een andere echte  
afknapper: taal- en lay-outfouten. Lukkien: 
“Soms zijn die zó extreem dat we iemand 
gewoonweg niet uitnodigen voor een  
gesprek. Hoe kan ik geloven dat iemand 
secuur volgens de strikte regels van 
Crucell te werk zal gaan als het cv er  
zo uitziet?”  |

Het cv als spiegel
Wat maakt een cv goed? 

Ervaren recruiters lichten een 
tipje van de sluier op. ‘Hoe kan 
ik geloven dat iemand secuur 
werkt als het cv er zo uitziet?’

‘Ik heb foto’s ontvangen 
van mensen in  

een badpak’

Laat je persoonlijkheid zien.


