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Het sollicitatiegesprek 
Solliciteren is een vaardigheid. Je kunt het leren door te oefenen en fouten te maken 

Het doel van het sollicitatiegesprek  
Je bent uitgenodigd voor een gesprek. Je mag er vanuit gaan dat je voldoet aan de eisen en dus 
geschikt bent voor de functie. Een gesprek dient vaak twee doelen:  

1. De interviewer wil bevestigd zien dat je voldoet (rationele onderbouwing)
2. De interviewer bepaalt of er een klik is en of je bij het team past (emotionele onderbouwing)

Een goede voorbereiding 
• Deskresearch naar het bedrijf (als het om motivatie gaat is het van belang dat je kunt laten zien

dat je je echt in het bedrijf verdiept hebt) o Weet wat ze doen/maken, verken de markt
o Wat zijn de uitdagingen voor dit bedrijf/deze afdeling ( daar moet jij straks aan meewerken)
o Wie werken er bij dit bedrijf? Ken de naam van de directeur/voorzitter etc. (check op

LinkedIn, misschien zit er wel iemand in je netwerk)
o Is dit bedrijf/deze branche recent in het nieuws geweest?
o Ken de vacature bijna uit je hoofd: wat zijn de belangrijkste taken/vereiste eigenschappen?

• Pak je brief en cv er nog eens bij. Je argumenten tijdens het gesprek moeten hier naadloos op
aansluiten. Bespreek de vacature met iemand die jou goed kent. Waar liggen volgens hem of haar
jouw kansen? Wat moet je benadrukken in het gesprek?

• Bepaal je eigen verhaal. Dit ben ik en daarom ben ik geschikt voor de functie/de organisatie
(elevator pitch).

• Oefen voor jezelf, voor de spiegel en oefen met mensen uit je omgeving. Oefening baart kunst en
hoe vaker je jouw verhaal hebt verteld, hoe beter het uit je mond komt. Gebruik hiervoor de
standaardvragen in de bijlage.

In topvorm  
Zie solliciteren als topsport. Wat doen sporters voor een wedstrijd, hoe zorgen zij dat ze in topvorm 
zijn? Gebruik dit soort rituelen om je voor te bereiden op jouw wedstrijd: het sollicitatiegesprek. Dus, 
ga op tijd naar bed, geen stapavond voor je gesprek dat je afrondt met shoarma en knoflooksaus, zorg 
dat kleding schoon is, leg al je spullen klaar, zorg dat je fris gedoucht bent en vertrek op tijd.   
Een dergelijk ritueel brengt je in de juiste vorm om te ‘scoren’. Bedenk de juiste voorbereiding die bij 
jou past om zo goed mogelijk te presteren en mentaal en fysiek in topvorm te zijn.   

Opbouw van het gesprek/gespreksfasen 
1. Binnenkomst/voorstellen
Zorg dat je op tijd komt (5-10 minuten vooraf). Je ontmoet de interviewer, sta rechtop, geef een
stevige handdruk en stel je voor. Gedraag je liever iets te formeel dan te informeel: ‘Goedendag, mijn
naam is Kees de Jong’ klinkt beter dan ‘Hoi, ik ben Kees’. Gebruik ‘u’ tot iemand aangeeft dat je je/jij
mag gebruiken. Of vraag of je mag tutoyeren.
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2. IJsbreker  
Nog voordat het gesprek begint, stelt de interviewer (of jij) een luchtige vraag of opmerking. Het is 
bepalend voor de eerste indruk. Het geeft iets aan over je sociale/communicatieve vaardigheden.   
  
3. Vragen van de interviewer  
De interviewer stelt vragen naar aanleiding van je cv of brief. Of over zaken die voor hem/haar van 
belang zijn. Beantwoord een vraag bondig, compleet en zonder al teveel details. Als ze meer details 
weten, dan merk je dat vanzelf.  

  
Probeer bij het beantwoorden van de vragen goed in je achterhoofd te houden welke kwaliteiten je 
wilt uitlichten. Je hoeft niet te wachten tot iemand naar je sterke eigenschappen vraagt om deze te 
kunnen benoemen.   
Je weet vooraf natuurlijk nooit wat iemand gaat vragen, maar in de bijlage vind je een lijst met 
veelgebruikte vragen. Gebruik het om je antwoorden te oefenen.   
  
Voorbeeld  
Je wilt benadrukken dat je zelfstandig bent, maar je krijgt de vraag: ‘waarom heb je voor studie x 
gekozen?’ Antwoord: ‘ik ben bewust op zoek gegaan naar een studie waarin veel ruimte is voor 
zelfstandig werken. Daarbij vind ik het interessant om me te verdiepen in de volgende onderwerpen: .. 
‘  
  
STAR(R) methode  
De kern van deze methode ligt in de stelling: ‘gedrag uit het verleden is de beste voorspeller voor 
toekomstig gedrag’. Met de STARR-methode vraagt een interviewer niet alleen naar een abstracte 
eigenschap of kwaliteit, maar vraagt hij door naar de onderbouwing daarvan en wil hij weten welk 
gedrag (actie) het ‘bewijs’ hiervoor is. Dat bewijs lever je aan de hand van een concreet voorbeeld  

  
Voorbeeldvraag: Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat je initiatiefrijk bent.  

  
S  Situatie  In mijn vrije tijd assisteer ik de boswachter bij het wildzwijnenproject.  
T  Taak  Ik volg sporen, houd tellingen bij en verwerk deze in een computerprogramma.  

A  Actie  Aan de hand van de gegevens signaleer ik direct trends en draag actief ideeën aan 
voor acties om de wildzwijnpopulatie op het juiste peil te houden.  

R  Resultaat  De boswachter kan zo acties eerder inzetten, nog voordat officiële rapporten 
gemaakt zijn. De wildzwijnstand is hierdoor de afgelopen vier jaar binnen de 
normen gebleven.  

R  Reflectie  Mijn werk is relevant, maar de enige die dat ziet is de boswachter. Hij heeft er 
profijt van en ‘strijkt met de eer’. Een volgende keer zou ik ook meer aandacht 
besteden aan het uitdragen en breder kenbaar maken van mijn input.  

  
4. Vragen van de sollicitant  
Tijdens het gesprek bepaalt de interviewer of jij geschikt bent. Maar vergeet vooral niet dat jij er ook 
achter moet komen of dit de baan is die goed bij jou past. Meestal kun je gedurende het gesprek al 
vragen stellen. Dan haak je in op een vraag van de interviewer. Als dat niet zo is, of als je nog meer 
vragen hebt, krijg je vaak aan het eind van het gesprek ruimte om deze te stellen. Met de juiste vragen 
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kun je laten zien dat je op de hoogte bent van de inhoud van de functie, maar bijvoorbeeld ook dat je 
kritisch bent.   
  
Stel de vragen die voor jou belangrijk zijn, maar kijk uit dat je niet teveel op zaken vooruitloopt. Vaak 
worden de praktische zaken over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en werktijden, in een volgend 
gesprek opgepakt. Het is wel zinvol om te informeren naar teamsamenstelling, stijl van leidinggeven 
van je beoogd leidinggevende, de belangrijkste uitdagingen waar het team voor staat, grote projecten, 
reden van vertrek voorganger etc.   

  
Let goed op de interviewer. Merk je dat hij enthousiast reageert op jouw vragen, dan mag je gerust 
nog wat doorvragen. Zie je dat iemand hier niet zo op zit te wachten, bijvoorbeeld omdat het gesprek 
uitloopt en hij een volgende afspraak geeft, houd het dan zo kort mogelijk.   
  
5. Afsluiter   
Het is prettig om in deze fase te weten te komen wat nu de vervolgstappen zijn. Hoe ziet de verdere 
procedure eruit en wanneer mag je reactie verwachten? Soms vraagt een interviewer nog even wat je 
zelf van het gesprek vond. Het is niet de bedoeling dat je dan uitgebreid terugkomt op de zaken uit 
het gesprek, maar in een paar woorden/zinnen reflecteert.  

Gespreksdynamiek  
Een sollicitatiegesprek is geen verhoor. Stel je op als gelijkwaardig gesprekspartner  
  
Je kunt de vragen van de interviewer keurig beantwoorden. Maar denk er ook aan dat er een 2e doel 
van het gesprek is: uitzoeken of het ‘klikt’. Dit is een minder grijpbaar element, dat gaat over jou als 
persoon. Je kunt hier invulling aan geven door zelf ook vragen te stellen, in te haken op de 
antwoorden van een ander of juist iets persoonlijks in het gesprek te verwerken.  
  
Het ‘klikt’ vaak sneller als er iets gemeenschappelijks te vinden is, zoals gestudeerd hebben aan 
dezelfde universiteit, gewoond in dezelfde buurt, gemeenschappelijke kennis/familie, zelfde hobby 
etc. Vaak lenen de ijsbreker en afsluiter zich het beste om op zoek te gaan dit soort aspecten.   
  
Tip: antwoord niet alleen met ja of nee. Ook al stelt iemand gesloten vragen, een korte toelichting 
zorgt dat het gesprek op gang blijft.   
    
Non-verbale communicatie  
Oogcontact  
Kijk de interviewer aan, dan kom je geïnteresseerd en oprecht over. Zijn er meerdere personen bij het 
gesprek aanwezig, let er dan op dat je niet alleen de persoon aankijkt die de meeste vragen stelt. Als 
je antwoord geeft, wissel je blik af zodat iedereen zich betrokken voelt bij het gesprek.   
  
Houding  
Probeer positief, energiek en ontspannen over te komen. Houd je handen boven tafel, zit en sta 
rechtop en gebruik ook je handen als je spreekt. Ga af en toe verzitten en neem een andere houding 
aan. Laat zien dat je luistert en knik met je hoofd.  
  
Probeer niet teveel aan je haar, gezicht of pen te friemelen, dat kan storend overkomen. Dit gebeurt 
soms vanzelf als je zenuwachtig bent, maar als je je daarvan bewust bent, kun je er ook wat aan doen.   
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Kleding  
Zorg dat je er netjes en verzorgd uitziet. Kleding gewassen/gestreken, schoenen gepoetst. Stem je 
kleding af op de organisatie/functie, maar overdrijf niet. Het moet ook bij jou passen, je moet je er 
prettig in voelen.   
  
Bij twijfel: liever te netjes dan te casual.  
  
Vermijd: veel rood (komt dominant over), jeans, blote tenen, blote schouders, diep decolleté etc. 
Drukke prints en streepjes zijn ook niet prettig in een persoonlijk gesprek. Het design kan gaan 
‘dansen’ voor de ogen van de interviewer.  
  
Wat wel kan: een eyecatcher; mooie ketting, sprekende kleur stropdas. De interviewer is zo geneigd 
meer naar je te kijken. Je valt dus in het onderbewuste meer op, springt eruit en zal beter onthouden 
worden. Pas wel op dat je niet overdrijft.   

Zenuwen  
Bijna iedereen vindt het spannend om op gesprek te gaan. Er zijn manieren om je zenuwen te 
onderdrukken, maar vaak is dat niet nodig. Accepteer van jezelf dat je zenuwachtig bent. Je 
gesprekspartner snapt dat je gespannen bent en verwacht misschien ook niet anders. Zorg dat je 
voorbereiding goed is, dan voorkom je moeilijke situaties zo veel mogelijk.  
    
Online gesprekken  
Tot voor kort werden de meeste sollicitatiegesprekken gevoerd op de locatie van de werkgever. Maar 
als dat niet handig of mogelijk is, dan is een gesprek online via Skype, Zoom of een ander platform een 
prima alternatief. Bedenk wel dat er met name in de voorbereiding zaken soms net iets anders gaan.  
Hierbij een paar handige tips:  
  
1. Zorg voor een rustige omgeving. Informeer je huisgenoten of hang een briefje op de deur zodat er 

geen geluidsoverlast of afleiding is. Ook huisdieren houd je voor de zekerheid even buiten de 
deur.  

2. Zorg voor een rustige achtergrond. Een witte muur is handig, maar niet altijd voorhanden. Ruim 
zoveel mogelijk rommel uit beeld. In sommige programma’s kun je de achtergrond ook ‘blurren’ 
check die mogelijkheid vooraf. Als je gebruik maakt van een virtuele achtergrond, let er dan op dat 
je niet te snel door het beeld beweegt, bijvoorbeeld met handgebaren. Dat wordt dan een beetje 
onduidelijk.  

3. Plaats je device zo, dat de camera op ooghoogte is. Een camera die te laag is, geeft nooit een 
mooi beeld. Bij een camera die te hoog is, kijkt de ander op je neer. Ook niet handig dus.  

4. Zorg dat er geen lichtbron achter je is (en zeker geen onverduisterd raam). Een niet te sterk licht 
dat juist je gezicht van voren belicht is wel handig. Check vooraf goed wat het beste effect geeft.  

5. Check het platform. Als het platform nieuw is, oefen er dan eerst even mee. Je kunt ook aan de 
werkgever vragen of het mogelijk is om de techniek een dag ervoor even te testen.  

6. Sterke wifi. Zoek uit waar je een goed signaal hebt. Haal eventueel andere apparaten van de wifi 
af, zodat je signaal optimaal is. Zet sowieso andere devices uit of stil (niet op tril functie) zodat je 
niet gestoord wordt door meldingen.  

7. Pen en papier bij de hand. Niets zo storend als iemand die aan het typen is terwijl je in een 
videogesprek zit.  
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8. Kijk in de lens terwijl je praat, niet naar je eigen afbeelding op het scherm. Als je voldoende 
afstand houdt tot de camera, lijkt het net alsof je de gesprekspartner echt aankijkt. Maar 
ondertussen kun je ook zijn of haar gezichtsuitdrukking volgen op het scherm.  

9. Herhaal de vraag. Online ontstaat er sneller verwarring. Om aan te geven (of te toetsen) dat de 
vraag goed is overgekomen, herhaal je deze voordat je antwoord geeft.  

  

Afgewezen?  
Meestal ontvang je binnen 2 weken een reactie op het gesprek. En ja, helaas komt daar soms de 
teleurstelling van een afwijzing bij kijken. Geen reden tot paniek en niet bij de pakken neer gaan 
zitten, maar evalueer! Bel of mail de persoon waarmee je het gesprek hebt gehad en geef aan dat je 
graag wil leren van deze ervaring. Vraag naar de redenen van afwijzing. Probeer door te vragen en 
vraag om concrete tips voor een volgend gesprek.   
  
   
Veel gestelde vragen  
1. Wat vind je leuk aan onze organisatie? Waarom wil je hier werken?  

• Kies een aspect dat aansluit bij een van je positieve kanten. Zo kun je die gelijk even aanhalen.   

2. Wat zijn de trends in de markt?  

• Zorg dat je je hebt verdiept in de organisatie, weet welke projecten er zijn, check recente 
nieuwsberichten, ken de missie/visie en haal zaken aan die aansluiten bij jouw sterke punten.  

3. Waarom moeten we voor jou kiezen?  

• Antwoord kort en bondig. Liever één sterk argument, dan een reeks mindere.   
4. Waar zie je jezelf over 5 of 10 jaar? Wat is je toekomstbeeld?  

• Blijf reëel, een sollicitant die teveel ambitie uitspreekt kan overkomen alsof hij de positie 
waarnaar hij solliciteert al snel wil verlaten.   

• Maar ‘geen idee’ is zeker niet handig. Geef een richting aan. Bijvoorbeeld: “Ik zou me graag 
verder willen ontwikkelen in de richting van het aansturen, begeleiden van anderen.”  

5. Waarom wil je weg bij je huidige (bij)baan?  

• Hoewel het verleidelijk klinkt, is het niet de bedoeling om je oude situatie af te kraken. 
Beantwoord dus in positieve vorm. Dus: “Ik zoek meer verantwoordelijkheid” in plaats van: “ik 
krijg totaal geen ruimte voor eigen initiatief nu.”  

6. Waarom heb je voor jouw opleiding gekozen?  

• Een mooie vraag om iets te zeggen over jouw motivatie voor belangrijke zaken, en hoe je 
keuzes maakt.  

7. Wat vond je het leukste vak en waarom? En welk vak vond je het minst leuk?  Leg nadruk op je 
drijfveren, motivatie en ambitie.  

8. Met wat voor soort mensen werk je prettig samen en waar heb je moeite mee?  

• Je antwoord zegt iets over wat voor soort persoon je bent. Juist goed kunnen aangeven waar 
je moeite mee hebt, is sterk. Zo geef je aan dat je beschikt over zelfinzicht  

9. Bij afbreken studie: waarom heb je deze studie niet afgemaakt?  

• Blijf eerlijk, het is niet gek dat je soms een ‘verkeerde keuze’ hebt gemaakt of een pad insloeg 
dat niet bij je past. Benadruk hoe je erachter kwam dat het niet bij je paste en wat je 
vervolgens zelf hebt gedaan om iets anders te gaan doen. Geef aan wat je hiervan geleerd 
hebt. Het maakt je vaak alleen maar sterker.  
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10. Wat zijn je goede eigenschappen?  

• Wees niet te bescheiden, maar overdrijf ook niet. Vind je dit lastig? Probeer het volgende: 
mensen uit mijn omgeving zeggen dat ik .. ben.   

11. Wat zijn je zwakke eigenschappen/ ontwikkelpunten?  

• Noem zaken die goed uit te leggen zijn. Of de schaduwpunten van je goede eigenschappen. Of 
zaken die niet erg van belang zijn in deze functie. Blijf wel eerlijk. Een duidelijk antwoord op 
deze vraag, geeft aan dat je zelfinzicht hebt. En met goed zelfinzicht, ben je vaak ook prettiger 
om te coachen of begeleiden.   

12. Waar ben je trots op/wat is het belangrijkste dat je bereikt hebt?  

• Benoem iets waar je sterke eigenschappen uit blijken. Het is sterk als dit mooi op elkaar 
aansluit. Een voorbeeld uit je stage, bijbaan, studieproject of uit een hobby of sportcontext 
spreekt vaak tot de verbeelding.  

13. Heb je nog meer sollicitaties lopen?  Wees eerlijk.   
14. Wat zijn je hobby’s, wat doe je in je vrije tijd?  
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