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Super krachtig sollicitatiemiddel 



Super sterke sollicitatie!

Pieter Dijkhuis (Xpressy)

Maximaal in beeld komen van potentiële werkgevers dat is wat je 

wilt! Logisch dat je dan kiest voor een video-sollicitatie. Samen 

met jou ontwikkelen we een professionele video-sollicitatie,  

ééntje die helemaal bij je past en waarvan jouw vak (vrouw) man-

schap vanaf spat. \

Want uit ervaring weten we, video-sollicitatie werkt! Na een video- 

sollicitatie kunnen klanten vaak kiezen uit meerdere werkgevers. 

Maar het maken van een professionele video-sollicitatie is niet 

eenvoudig. Het vraagt veel tijd, expertise en materiaal.  En dat ver-

klaart ook het prijskaartje. In deze brochure meer informatie.



Van start tot video; alle stappen op een rij 

Stap 1: Vooraf 
Nadat je interesse hebt getoond bellen we je binnen twee 
werkdagen. We bespreken jouw situatie. We willen er namelijk 
zeker van zijn dat video-sollicitatie echt goed bij je past. Zodat 
je ook echt waar krijgt voor je investering. 

Bij een definitieve Go ontvang je van ons een e-mail met aan-
vullende vragen en tips om alvast over de inhoud van de video 
na te denken. Ook maken we direct een afspraak om langs te 
komen in onze Werk Ontwerp Studio te Leeuwarden. 

Stap 2: Afspraak 
Een video-sollicitatie draait om jou. En dus willen we eerst 
weten wie je bent, wat je ambities, drijfveren en talenten zijn. 
En stellen we veel vragen aan hand van de informatie die je 
ons vooraf hebt gestuurd. Deze informatie hebben we nodig 
om vanuit ‘jouw verhaal’ de juiste verbinding te maken met  
potentiële  werkgevers. 

We leggen tijdens deze afspraak, wat circa 2-3 uren  
duurt, de basis van de inhoud van de video. Nieuwsgierig naar 
jou gesprekspartner deze ochtend? Dat is Pieter Dijkhuis, hij 
noemt zichzelf de Sollicitatie Specialist, dus dat belooft nog 
wat deze dag ;).



Stap 3: Script schrijven
Na deze dag werkt Pieter alle input van de afspraak uit in een 
strak en wervend script. Dit (creatieve) schrijfproces zal Pieter 
na +/- één werkweek hebben afgerond. 

Stap 4: Oefenen  
Een tweede afspraak volgt om het script te oefenen. Denk aan 
de juiste uitspraak en intonatie. Zodat alles op de draaidag  
vlekkeloos verloopt. En samen maken we het script definitief.

Ook bespreken we praktische zaken zoals kleding, locaties etc. 
Woon je niet in de buurt van Leeuwarden? Dan kunnen we deze 
afspraak ook digitaal laten plaatsvinden. 

Stap 5: Draaidag
Pas na deze voorbereiding is de draaidag. We maken veel 
beelden op de geselecteerde locaties. We trekken daarvoor 
een dagdeel uit. Naast Pieter is ook Job op de ‘set’ aanwezig. 
Job is professional videomaker en is echt een kei in zijn vak. 



Stap 6: Montage 
Jij bent nu klaar, maar wij gaan verder aan de slag met de mon-
tage. We selecteren de beste beelden en maken er één vlotte 
video van, ondersteunt met passende muziek.

Stap 7: Oplevering en campagne 
We sturen je de video toe. En jij kunt er vervolgens mee doen 
wat je wilt. 

Uiteraard sturen we je tips mee hoe je maximaal bereik 
weet te genereren met de video. Ook kunnen we jouw video  
plaatsen op onze eigen social kanalen.  

Werkgevers vinden
jou, in plaats van 

andersom!



Wat krijg je?

Wat zeggen onze klanten?

Professionele video & pitch  

Vele persoonlijke presentatie tips

Adviezen voor een succesvolle campagne  

Post op onze social media kanalen  






Winanda Veenstra

Betty Postma

“De Video creeerde nieuwe ingangen die ik anders veel minder snel 
voor elkaar had gekregen. En niet lang na de video had ik de baan die 
ik wilde! “

“Zonder de video-sollicitatie van Xpressy had mijn huidig werkgever 
niet aan mij gedacht en ik niet aan hen!” 



Wat kost een video-sollicitatie?

€1.450,- voor het hele traject

Een video-sollicitatie geeft jou:
 

Een groot bereik onder potentiele werkgevers

Werkgevers vinden jou in plaats van andersom 

In no-time een nieuwe baan 

Lotte werd zichtbaar voor heel Nederland
Xpressy bereikte 7 miljoen Nederlanders.



Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het om een video te ontwikkelen? 
Om alle stappen goed te doorlopen, en ook ruimte te hebben voor 
het creatieve proces, houden we doorlooptijd van circa twee werk-
weken aan. 

Ontwikkelen jullie ook video-sollicitaties voor één specifieke 
sollicitatie? 
Dat doen we ook. Alleen is onze rol dan meer adviserend dan dat 
we de video ook met je opnemen. Maak deze wens kenbaar, in 
overleg is veel mogelijk. 

Interesse?

Interesse voor een video-sollicitatie? Laat het ons weten via 
onze website of stuur een e-mail naar: 

info@xpressy.nl 

Binnen 2 werkdagen bellen we je
 om een afspraak te maken 

Binnen 6 maanden geen succes? Dan ontvang je 50% van aankoopbedrag retour!



Over de Sollicitatie Specialist
Pieter Dijkhuis
Pieter is jouw contactpersoon vanuit 
Xpressy. Vanuit zijn jarenlange ervaring 
en studie op het gebied van (neuro) 
marketing weet hij precies waar werk-
gevers op letten. 

Deze kennis gebruikt hij om jou, op een manier die bij jou past, 
wervend voor het voetlicht te brengen

Eerst even telefonisch sparren?

Neem dan contact op via 06 23 19 29 92.

Xpressy Werk Ontwerp Studio 
Meester P.J. Troelstraweg 147 A
8919 AA Leeuwarden

 +31 (0) 6 231 929 92

  info@xpressy.nl 


