
Marco heeft altijd in de retail gewerkt. Hij is 
begonnen bij de Albert Heijn. Hier heeft hij 
tijdens zijn studie gewerkt en ook afgestu-
deerd. Daarna heeft hij bij verschillende re-
tialbedrijven gewerkt, zoals Deli XL, Dirk van 
den Broek en de Blokker. Aan ervaring geen 
gebrek. Marco heeft door de jaren heen een 
indrukwekkend cv opgebouwd. Bij de Blokker 
heeft hij 11 jaar gewerkt en is hij bedrijfslei-
der geweest. Door de reorganisatie moesten 
er veel winkels sluiten. Marco wilde graag 
verder in zijn carrière, maar dat kon hier niet 
meer. Hierna heeft hij binnen een commer-
cieel logisiteke functie bij de Zuivelhoeve 
gewerkt. Door de coronacrisis was het lastig 
voor hem om te solliciteren, omdat veel be-
drijven andere prioriteiten hadden. Hij is niet 
bij de pakken neer gaan zitten, maar heeft 
deze tijd aangepakt om goed naar zichzelf te 
kijken. 

Waarom heb je contact gezocht met 
Libereaux? 
“Ik zat bij de deur en hierdoor kom je toch aan 
het denken. Ik heb wel gesolliciteerd, maar ik 
vroeg me af hoe ik mij kan onderscheiden. 
Maar ik dacht ook na over hoe ik verder wil in 
mijn carrière. Ik ken Raymond nog van vroe-
ger. Ik volg hem op LinkedIn en ik zag een 
post voorbijkomen. Dit wekte mijn interesse 
omdat het herkenbaar was voor mijn situatie. 
Daarom heb ik contact met hem gezocht.” 

Hoe heeft Libereaux jou kunnen helpen? 
“Libereaux heeft me handvaten gegeven die 
me kunnen helpen tijdens het solliciteren. 
Maar ook een stukje inzicht en bevestiging in 
mijn kunnen. Ik heb gewerkt met het e-Port-
foliosysteem DITKANIK.NU. Hierdoor kon ik 
mijn vaardigheden overzichtelijk in beeld 
brengen. Onbewust wist ik wel dat ik die 
vaardigheden had, maar eigenlijk deed ik er 
niks mee. Ik ben bijvoorbeeld probleem op-
lossend erg sterk. Hier ben ik achter gekomen 
doordat ik mijn vaardigheden langs de meet-
lat Filiaalmanger gelegd heb. Dingen voor 
anderen regelen, dat doe ik ook graag. Met 
deze vaardigheden kan ik me onderscheiden. 

Dit heb ik ook allemaal met Raymond bespro-
ken en hierdoor krijg je die bevestiging. Ik wil 
mij graag kunnen onderscheiden tijdens het 
solliciteren, maar ik wist niet goed hoe ik dat 
moest aanpakken. Hoe doe je dat in een ge-
sprek? En hoe onderscheid je je in een sollici-
tatiebrief? Daar heeft Libereaux me ook mee 
geholpen. Ik kan nu beter in een sollicitatie-
brief uitleggen waarom juist ik de geschikte 
kandidaat ben. Ik kan mijn onderscheidende 
vaardigheden beter op papier krijgen. Ook 
kan ik dit nu makkelijker verhelderen in de 
gesprekken die ik voer. Bovendien heb ik 
ook geleerd waar ik naar moet kijken in een 
vacature. Kijken naar de vaardigheden die je 
hebt en deze verhelderen in je brief of het 
gesprek. ”

Wat was een waardevolle les voor jou? 
“De bewustwording. Ik ben me bewust ge-
worden van mijn onderscheidende vaardig-
heden. Hiervoor was ik onbewust van deze 
vaardigheden. Nu ik ze goed in beeld heb, 
kan ik ze inzetten voor mijn volgende solli-
citaties. De details maken het verschil en dit 
zijn die details.” 

“Als ik moest vertellen wat mijn ervaring was, 
deed ik dat vaak aan de hand van mijn func-
tieomschrijving. Libereaux heeft mij laten 

Ontdek je onderscheidend 
vermogen met Libereaux

Marco (44) werd werkloos en kwam bij huis te zitten. Niks doen was voor hem geen optie. Hij 
wilde er graag achter komen wat hij nou precies wil en wat zijn meerwaarde is wanneer hij rea-
geert op een vacature. Via LinkedIn kwam hij in contact met Raymond van Libereaux. Hij heeft 
Marco geholpen om erachter te komen wat zijn meerwaarde is.

De details 
maken het 

verschil. Dit zijn 
die details

“ Ben je benieuwd wat Libereau voor jou kan 
doen? Neem dan contact met ons op! 

088-5053600
info@libereaux.nl 

Libereaux 
heeft me hand-
vaten gegeven 

“

zien dat het veel belangrijker is hoe ik dit heb 
uitgevoerd en welke vaardigheden ik hier-
bij heb ontwikkeld. Daar was ik mij niet van 
bewust. Mede door het opbouwen van DIT-
KANIK.NU ben ik mij daar veel bewuster van 
geworden en kan ik mij op een meer onder-
scheidende manier presenteren!”

Heb je een baan kunnen vinden na de hulp 
van Libereaux? 
“Ja. Inmiddels werk ik 4 maanden bij een ver-
zinkerij als Coördinator Transport.”


