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Sollicitatie 

Al weer ruim twee weken werkeloos. Door de regering op non-actief gezet. Geen huis. In de kost ergens 

in het noorden van Nederland. Om gek van te worden. Nu valt dat gek worden voor mij nog wel 

enigszins mee maar de mensen in mijn omgeving aldaar vroegen mij om werk te gaan zoeken. Of ik wel 

een paar dagen naar Beilen wilde gaan om daar wat tijd door te brengen. Dan ben ik de beroerdste ook 

weer niet dus nu bevind ik mij weer in het altijd bruisende Beilen alwaar ik de nachten doorbreng in de 

caravan. U behoeft geen meelij met mij te krijgen want er staat een kacheltje die de boel op een 

aangename temperatuur kan krijgen. Overdag en de avonden zit ik gewoon in de woonkamer( café ). 

Morgen, ja wat morgen? Niks morgen. En wel hierom bied ik mijn diensten aan, t.e.a.b. Mocht u 

verlegen zitten om een werkkracht dan stel ik mij beschikbaar.  

Langs deze weg doe ik een open sollicitatie naar een baan in uw bedrijf of organisatie. Maakt niet uit wat 

er moet gebeuren. Het liefst een baan met niet teveel denkwerk. Ik kan niet veel. Zeg maar gerust: ‘niet 

al te snugger’. Heb slechts MAVO 3, een bakkersvakdiploma en heb ooit een cursus Frans gedaan 

waarvoor ik dan wel weer cum laude ben geslaagd. Hier kun je verder niet veel mee in Beilen. Oh ja, ik 

heb ook een rijbewijs waar ik slechts vier keer over heb gedaan om het te halen. Ben tevens in het bezit 

van een eigen mondkapje.  

Een groot verantwoordelijkheidsgevoel is mij niet vreemd. Ik vind zelf dat ik deug en best wel aardig kan 

zijn. Dat allemaal nog op een leeftijd van alweer 64 lentes jong. Kan ik u dus ergens mee van dienst zijn 

dan hoor ik dat graag. Ik zal u niet teleurstellen en ben beschikbaar tot de regering anders heeft 

besloten. U kunt mij bereiken op bovenstaand telefoonnummer.  

Ik heb nog nooit eerder een sollicitatiebrief geschreven en realiseer mij dat deze niet standaard is maar 

de intentie is hetzelfde als een standaard. 

Prettig weekend! 


