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Formats afwijzen kandidaat 

Een persoonlijke aanpak door middel van telefonisch contact zal meer gewaardeerd 
worden. De kandidaat is dan in de gelegenheid vragen om te stellen en zal zich ten 
slotte gehoord voelen. Ondanks dat het voor de kandidaat geen positieve afloop heeft 
gehad zal de kandidaat hier een positief gevoel aan overhouden.  

Format telefonische afwijzing:   

- Het is prettig als je de kandidaat allereerst bedankt voor de getoonde interesse in 
de vacature waarna je direct aangeeft dat de sollicitatie wordt afgewezen. 

- Geef eerlijk toe waar het aan lag, de kandidaat kan hier soms van leren voor 
toekomstige sollicitaties. Heeft het bijvoorbeeld te maken met andere kandidaten 
die beter aansluiten op de vacature? Geef dan aan waarom dit zo is! Wees duidelijk 
waarom zij beter aansluiten dan de kandidaat die wordt afgewezen.  

- Geef de kandidaat de ruimte om vragen te stellen over de afwijzing.  

Mocht het binnen jullie bedrijf niet werkbaar zijn om kandidaten te bellen hierover is 
het natuurlijk belangrijk dat kandidaten een afwijzing en toelichting per e-mail 
ontvangen. 

Format afwijzing via e-mail:   

Beste [naam],  

We willen je bedanken voor jouw sollicitatie op onze vacature [functie].  
Helaas moeten wij je vermelden dat wij deze niet verder in behandeling nemen. Dit is 
gebaseerd op […].  

Mocht je hier vragen over hebben kun je ons bereiken op [telefoonnummer].  

We wensen je heel veel succes toe met toekomstige sollicitaties.  

Met vriendelijke groet,  
[bedrijfsnaam] 



2 

Kasgroeit  

Hulp bij werken, leren en ontwikkelen 

Kasgroeit adviseert over werken, leren en ontwikkelen in de glastuinbouw en is 

aanspreekpunt voor toekomstige en huidige werknemers & werkgevers. Kasgroeit is 
gesprekspartner en brengt bedrijven en studenten bij elkaar voor stages, helpt bij het 

invullen van vacatures, HR-beleid, loopbaanontwikkeling, scholing en leren op de 
werkplek.  Wij voeden de glastuinbouwsector met enthousiaste en vakkundige 

medewerkers, die werken in een prettige omgeving en in een goede relatie met hun 
werkgever.   

Ga naar www.kasgroeit.nl voor meer informatie.  
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Louis Pasteurlaan 6 
2719 EE  Zoetermeer 

Meer weten? 

Wil je weten wat Kasgroeit nog meer voor je kan betekenen?  

kasgroeit.nl 


