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De voorjaarsschoonmaak kriebelt!  

Het is weer voorjaar. De meeste mensen krijgen dan de schoonmaakkriebels….. deuren open, 

beddengoed naar buiten, ramen en gordijnen wassen en tuintje weer mooi maken. Ook jouw CV, 

netwerkprofielen op LinkedIn, Facebook en andere social media moeten eens per jaar 

opgeschoond worden. Ga ook hier eens met de bezem doorheen. De lente geeft je een stralende 

carrière! Hieronder vind je een schoonmaakplan, volg deze stap voor stap, dan ben je al een goed 

eind op weg. 

 

1. Balans opmaak  

Stel jezelf eens de volgende vragen:  

Ga je nog met plezier naar je werk? 

Is het werk steeds verder van je af komen te staan? 

Krijg je nog energie van je taken? 

Verdien je genoeg voor wat je allemaal uitvoert?  

Heb je nog droomambities in de koelkast liggen? 

Met andere woorden, zit je carrière nog op de juiste weg? 

Zo niet, doe er iets aan! Praat met je leidinggevende, bespreek en onderzoek de mogelijkheden. 

Kijk uit naar nieuwe uitdagingen. Wellicht ontdek je hierdoor waar je energiegevers liggen en weet 

je zo wat je volgende stap moet zijn.  

 

2. Stof je CV af  

Vaak staan er in een CV nog ouderwetse, kernbegrippen zoals proactief, teamplayer en 

communicatieve vaardigheden. Laat deze begrippen weg en geef voorbeelden waaruit deze 

kwaliteiten blijken. Beschrijf wat je gedaan hebt, zodat iemand zelf een beeld kan vormen. Blijf 

hierbij wel eerlijk. Zorg ervoor dat er in jouw CV geen spelfouten staan.  

 

3. Vul je LinkedIn profiel aan 

Vul eerst je LinkedIn profiel aan met werkervaring, opleidingen en cursussen. Voeg hierbij ook 

links toe naar sites met voorbeelden van je werk. Zorg voor een goede een samenvatting van je 

loopbaan, met zoveel mogelijk woorden waarop je gevonden wil worden. Vraag aan collega´s/ 

studiegenoten om aanbevelingen te schrijven. Nodig via een persoonlijke uitnodiging je connecties 

uit, zoals (ex-) collega’s, sport -en studiegenoten.  
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4. Ruim jouw ‘administratie’ op  

Berg visitekaartjes op in een map, evenals rondslingerende papieren. Maak mapjes in je 

mailprogramma en sorteer de oude mails, bijv. belangrijke e-mails met contactgegevens, mails 

met sollicitatiebrieven, mails met afwijzingen, nieuwsbrieven etc. Meld je af voor nieuwsbrieven die 

je niet meer interessant vindt.  

 

5. Bekijk hoe je online op de kaart staat  

Google je naam eens en kijk eens wat er tevoorschijn komt van jou. Stel je het niet op prijs, 

scherm je sociale netwerken af of zet er alleen informatie op die je in een positief, zakelijk daglicht 

plaatsen. 

 

6. Update je elevatorpitch 

Wat kun je vertellen over jezelf en je werk in nog geen minuut tijd? Maak een lijst met je behaalde 

resultaten en prestaties en vul deze steeds aan. Schrijf er bij hoe je hebt bijgedragen aan het 

succes van de onderneming. Heb je het idee dat je geen successen behaald hebt, wordt het 

wellicht tijd om eens op zoek te gaan naar mooie, nieuwe uitdagingen! 

 

 

Met al de genoemde schoonmaaktips wil ik je graag helpen, maar vergeet niet, jij bent degene die 

gaat schoonmaken, niet ik! Ik ondersteun je, geef je vertrouwen en sta klaar voor je met diverse 

schoonmaakmiddelen, zodat je zelf de poetsdoeken in handen kunt te nemen. 

 

Tot 1 mei heb ik een leuke actie lopen voor mijn Facebookvolgers. Wat moet 

je hiervoor doen?  

1. Like mijn zakelijke Facebookpagina (zie onder voor de link) 

2. Jij stuurt je CV naar me op via de mail.  

3. Ik check deze en geef je persoonlijke (‘’opruim’’) tips.  

4. Daarnaast ontvang je circa 6x per jaar een nieuwsbrief. 

5. Dit alles voor maar €35,-. (geldig tot 1 mei 2015) 

 

Neem contact op met mij via de e-mail (curriculi@ziggo.nl) of bel 06-414 76 421.  

 

Wil je meer tips, nieuws, quotes lezen, like mijn zakelijke Facebook pagina. Hierop post ik bijna 

dagelijks berichten (www.facebook.com/curriculiloopbaancoaching). 
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