
 

 

 

ELEVATORPITCH 

  

Jouw carrière in de lift. 

  

Een steeds vaker gebruikt selectie-instrument is de zogenaamde ElevatorPitch of  

Two-minutes-of-fame. 

De vraag:“wie ben jij?” Of “Vertel eens wat over jezelf?” wordt vlug gesteld in diverse situaties.  

Maar ja, wat vertel je dan? Hoe bepaal je wat interessant is? Wat vertel je wel, wat vertel je 

niet?  

Vaak heb je maar een paar minuten de tijd (de tijd die je nodig heb om met de lift van A naar B 

te gaan)  om jezelf te presenteren.   

Hoe maak je optimaal gebruik van deze korte tijd? Hoe zorg je dat de ander juist méér van je 

wilt weten of geneigd is je interessante informatie te verstrekken? 

   

Wat is de elevatorpitch? 

In een lift heb je maar weinig tijd; in één à twee minuten jezelf goed presenteren is knap. In 

een goede elevator pitch draait alles om jouw verhaal en een persoonlijke presentatie. Jezelf 

zodanig presenteren dat de ander direct méér wil weten is een gave!  

 

Zoals een marketeer zijn product in de markt zet, zo zou ook jij jezelf “als product” in de markt 

kunnen zetten. Dat doe je door duidelijk te maken wat je kan, wat je wilt, voor wie of wat jij 

wilt werken, op wat voor wijze jij wilt werken et cetera. Kortom, de inhoud van jouw unique 

selling points moet helder worden weergegeven. 

 

Wat zijn jouw unique selling points? 

Op zoek naar jouw unique selling points betekent dat je eerst op zoek moet gaan naar jezelf. Na 

een korte inventarisatie kun je onderzoeken waarin jij onderscheidend bent of wilt zijn van 

anderen. Dat zijn jouw unique selling points, jouw unieke talenten. 

Opdracht: 

Focus je op onderstaande twee vragen. Neem 5 minuten de tijd om de vragen kort te 

beantwoorden voor jezelf. 

 

Wat zijn je competenties? 

De vraag naar wat je sterke kanten zijn, kun je breed benaderen.  

 Vakkennis 

 

 Vaardigheden 

 

 Eigenschappen 

 

 

Wat zoek jij in een baan? 

 Waar krijg jij energie van? 

 

 Op welk vakgebied wil jij je bezighouden? 

 

 Wat voor onderwerpen spreken je aan in een baan? 

 

 Hoe wil je samenwerken met anderen? 

 

 Voor wie of wat wil jij werken? 

 

 



 Wat is voor jou belangrijk om in je werk tegen te komen? 

 

 Waar wil je naar toe in je carrière?  

 

 

Kom tot de kern van je verhaal 

Je hebt nu informatie over jezelf verzameld. Maar niet alle informatie is even relevant of 

interessant. Daarom is het belangrijk dat jij een selectie maakt van hetgeen je wilt vertellen.  

Wat wil jij graag kwijt over jezelf en wat zou de ander boeiend vinden?  

Bedenk dat je maar 60- seconden hebt! 

Opdracht: noteer hieronder de kern van je boodschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie 

Wat is sterk in je verhaal? 
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