
Reacties op Stand out from the Crowd

"Deze praktische, simpele en gestructureerde methodiek geeft je de 

mogelijkheid om heel doelgericht en creatief te onderzoeken welke 

job het beste bij jou past én hoe je je kansen kunt vergroten om daad-

werkelijk in die job aan de slag te gaan. Blij dat Maaike de zaken die ze 

bij StudiJob heeft toegepast nu ook voor een breder publiek beschik-

baar maakt!" 

Nan Uijtdewillegen, vestigingsmanager StudiJob Uitzendbu-

reau   

"Ik ben onder de indruk van de praktische stukken van dit boek, vooral 

hoe de link wordt gelegd met wat de recruiter vraagt en hoe je daar 

als sollicitant op kunt inspelen. Veel komt overeen met hoe ik mijn cli-

enten adviseer.

"Mervyn Nankoe, loopbaancoach

"Dankzij dit boek heb ik de baan gekregen die ik zo graag wilde, be-

dankt!" 
Leo, assistent radioloog

"Maaike's tips transformeerden mijn lange CV in compacte, visueel 

aantrekkelijke en aansprekende communicatie. Onmisbaar als je bo-

ven de middelmaat wilt uitsteken!" 
David Schout, IT projectmanager

"Maaike zet zich in – met veel enthousiasme, de juiste people skills en 

met veel vertrouwen in de potentie van mensen – om je op de juiste 

plek te krijgen." 

Florentine, marketing & publicity employee

"Met veel plezier de tips gelezen. Juist door te beginnen met kleine 

stappen leer je in dit boek om grote stappen te maken in je carrière." 

Sabine, SEO specialist



"Met heldere oefeningen, duidelijke voorbeelden en aandacht voor 

onzekerheden maakt Verdegaal korte metten met keuzestress. Dit 

boek spoort aan tot actie en laat je door de bomen het bos weer zien." 

Janneke, sales development coordinator 

"Maaike heeft mij laten inzien wat mijn gouden combinatie van vaar-

digheden is. Vier weken later werd ik aangenomen voor een baan 

die mijn stoutste dromen oversteeg en waarin ik mij als een vis in het 

water voel. Dankzij de cv-boost die ik met haar tips heb uitgevoerd, 

bleek ik ineens de perfecte kandidaat. Zeer waardevolle tips dus!"  

Esther, manager kinderdagverblijf

"Praktische tips die je focus kunnen geven voor je volgende carrière 

stap." 

Femke, productmanager

"Stand out from de crowd biedt een leuke en makkelijke methode 

om je gedachten te structureren. Het geeft nuttige handvatten om in 

gesprekken kort en bondig te antwoorden. Ik heb veel gehad aan de 

kernkwadranten voor het positief onderbouwen van mijn valkuilen. 

Door het opstellen van randvoorwaarden check ik nu in gesprekken 

of de functie ook echt bij mij past!" 

Marije, projectmanager

"Heldere en goed toepasbare tips, die mij hebben geholpen bij het 

krijgen van een nieuwe baan."

Marjoleine, assistent psycholoog
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Voorwoord

De afgelopen jaren heb ik veel mensen begeleid in hun zoektocht 

naar interessant werk. Vaak zag ik dezelfde thema’s terugkomen:

Wat past bij mij? Zit ik nog wel op de juiste plek? Vind ik ooit een baan 

die mij energie geeft? Hoe krijg ik die baan dan? Waar moet ik beginnen?

Gaandeweg heb ik een simpele methode ontwikkeld die jou in vier 

stappen naar jouw droombaan brengt. Met deze methode ga je ge-

richter solliciteren met meer slagingskans. Je gaat te werk als scherps-

chutter en schiet niet op hoop van zegen met een hagelgeweer.

Ik vind dat ook jij een baan verdient die maakt dat je blij bent dat het 

maandag is omdat je dan weer aan het werk mag. Je bent het groot-

ste deel van je leven aan het werk, dus je kunt maar beter iets doen 

wat je leuk vindt, iets waar je energie van krijgt.

Stand out from the Crowd hanteert 1 methode met 4 stappen en 

28 bouwstenen. Er is niet één juiste manier om jouw perfecte baan 

te vinden. Deze bouwstenen stellen jou echter in staat om een hele 

goede sollicitatie op te bouwen die jou karakteriseert, zodat jij jouw 

droombaan kunt veroveren. 

Maaike Verdegaal
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Stap 1:  Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Je wilt voorkomen dat jij 

je eigen tijd verspilt met lukraak sollicitaties sturen voor banen die 

niet bij jou passen of naar bedrijven waar jij je helemaal niet thuis 

voelt.

Voordat je gaat solliciteren moet je weten wat je te bieden hebt en 

wat voor soort werk je leuk vindt. Dat geeft meer focus en het zal je 

een hoop tijd besparen. Heb je dit al helemaal helder? Dan kun je me-

teen door naar het volgende hoofdstuk. 

Als je nog niet precies weet wat bij je past, is dat geen probleem. Er is 

ook zoveel keuze. Anno 2018 zijn er volgens kiesjestudie.nl zo’n 189 

WO opleidingen en 242 HBO opleidingen waar je uit kunt kiezen. Veel 

studies leiden ook niet op voor een bepaalde baan. En als je al een 

baan hebt wil dat niet zeggen dat je de rest van je leven exact hetzelf-

de wilt doen. 

Dit geeft veel vrijheid omdat je nog alle kanten op kunt, maar het kan 

ook verlammen omdat je met al die mogelijkheden door de bomen 

het bos niet meer ziet.

Bouwsteen 1: Zoek uit wat bij jou past

Het is gelukkig best goed te doen om uit te zoeken wat jij leuk vindt 

en wat voor werk bij je past. De volgende oefening helpt daarbij. 

Oefening

Pak een (groot) vel papier en een pakje post-its. Schrijf alles op wat 

je interesseert, wat je leuk vindt om te doen, waar je blij van wordt 

of waar je energie van krijgt. Gebruik steeds een nieuwe post-it. Het 

mag werk gerelateerd zijn, maar mag ook te maken hebben met hob-


