
TIPS VOOR EEN GESLAAGD 
SOLLICITATIEGESPREK



Zo ben je 100% voorbereid 
Een sollicitatiegesprek is de gelegenheid bij uitstek voor de recruiter om je competenties te 
evalueren en je motivatie te checken. Ga dus nooit naar een jobinterview met je handen in je 
broekzak, maar bereid je grondig voor.

• Onderzoek het bedrijf. Bestudeer de website en de LinkedIn-pagina van de onderneming. De 
rekruteerder zal zeker nagaan of je moeite gedaan hebt om een beter zicht te krijgen op de 
activiteiten en waarden van het bedrijf. Ken je een werknemer van het bedrijf in kwestie, pols 
dan zeker eens naar de werksfeer. 

• Analyseer de functie. De taken en verantwoordelijkheden die tot eenzelfde functie behoren, 
kunnen wel eens verschillen van bedrijf tot bedrijf. Daarom moet je de vacature goed ontleden 
en je kwaliteiten matchen aan de specifieke vereisten. Zo weet je precies wat jouw meerwaarde 
is voor deze job. 

• Denk na over mogelijke vragen. Als je op voorhand al een antwoord kan bedenken, vermijd je 
verkeerde of onvolledige informatie over jezelf te geven.  
Typische vragen zijn:

 – Vertel eens wat over jezelf.
 – Kun je drie sterke en zwakke eigenschappen van jezelf opsommen?
 – Waarom solliciteer je bij ons bedrijf?
 – Waarom, denk je, moeten we jou de job aanbieden en niet aan een andere kandidaat?
 – Wat waren je belangrijkste successen en uitdagingen in je vorige baan?

 
• Zoek voorbeelden voor je talenten. 

Je solliciteert voor een job van ‘personal assistant’, zeg dan
Niet: “Ik ben probleemoplossend.”
Wel: “Net op de dag van de algemene bestuursvergadering was de vergaderzaal dubbel geboekt. 
Gelukkig ben ik erin geslaagd die dag zelf nog een ruimte te reserveren in het hotel om de hoek, 
waardoor de vergadering toch nog kon doorgaan. De baas en de bestuursleden waren tevreden en 
het bedrijf heeft een goede relatie met het hotel opgebouwd voor latere activiteiten.”

5 TO DO’s

 – ga de dag voor je jobinterview op tijd slapen

 –  leg je kleding de avond voordien klaar

 – check de ligging van het bedrijf en plan je route

 – neem het telefoonnummer mee van je contactpersoon binnen het bedrijf

 – maak een map met je cv, motivatiebrief en jouw vragen voor de recruiter

Zet je competenties in de verf

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Vind je het moeilijk om je eigen 

sterktes en zwaktes te omschrijven, doe dan de gratis persoonlijkheidstest: 

www.16personalities.com/nl/persoonlijkheidstest.
De resultaten van de test geven je een goed beeld van je kwaliteiten. Zo 

weet je meteen welk persoonlijkheidstype je bent en welke jobs het beste bij 

je passen.
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Do’s

 – sta de dag van je sollicitatiegesprek op tijd op zodat je niet in tijdsnood komt

 – wanneer je nog even moet wachten bij de receptie, lees de bedrijfsbrochure 

 – zet je GSM op stil

 – heb pen en papier bij de hand

 – leg je voorbereidingsmap op tafel tijdens het interview, dat komt professioneel over

 – gebruik positieve taal

 – glimlach en houd oogcontact met de recruiter

 – vertel een geloofwaardig persoonlijk verhaal om het ijs te breken

 – bedank de werkgever voor het gesprek

DoN’Ts

 – kom niet te laat, de dagelijkse verkeersdrukte is echt geen excuus

 – spreek nooit slecht over je vorige baas of vroegere collega’s

 – stel geen directe vragen over het salaris

 – praat niet te snel

 – lieg niet en overdrijf niet wanneer je over je competenties praat

De eerste indruk die de recruiter van je krijgt, is belangrijk.

•  Hecht voldoende belang aan je kleding 

Formeel of wat losser is afhankelijk van het bedrijf waarvoor je 

solliciteert. Zorg ervoor dat je netjes en professioneel overkomt en 

vermijd mogelijke afleidingen. Met je kleding geef je ook meteen 

karaktereigenschappen aan. Draag je felle kleuren, dan kan de 

recruiter hieruit afleiden dat je een uitgesproken persoonlijkheid hebt 

met een sterke individualiteit. Is je hemd gestreken en zijn je schoenen 

gepoetst, geef je de boodschap mee dat je goed voor jezelf kan 

zorgen en dat je dat ook voor het bedrijf zal doen. 

•  Let op je lichaamstaal 

Ga met opgeheven hoofd binnen, geef een stevige, maar geen pijnlijke 

handdruk aan de recruiter en let op je houding wanneer je gaat zitten: 

recht, zelfverzekerd, niet doorgezakt of met je handen onder je benen. 

Ga ook zeker niet met je vingers tikken, geeuwen, nagelbijten of met 

een haarlok draaien.  

• Er is geen reden om zenuwachtig te zijn 

Zowel de werkgever als jijzelf zijn immers zoekende partij. Zet je dus 

zeker niet in een underdogpositie. Heb je toch stress, probeer die dan 

zo weinig mogelijk te tonen. 

Heelhuids door het interview



Schrijf je elevator pitch

Bedenk je gouden cirkel

Iets over jezelf vertellen, kan je kort en relevant met een krachtige presentatie.  
Je moet jezelf dus ongeveer kunnen voorstellen in dezelfde tijdspanne als 
wanneer je met iemand in de lift staat. Begin met een goede openingszin om de 
aandacht van je gesprekspartner te trekken. Geef daarna een kernboodschap 
mee die je ondersteunt met een verhaal, waarin naar voren komt wat je kunt, wie 
je bent, wat je toevoegt en wat je zoekt. Afsluiten doe je met een vraag. 

Stel dat je solliciteert voor een baan als verkoper van elektrische wagens.

“Ik ben Joris Terheide en heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan 
in de autoverkoop. Ik heb me altijd gefocust op klanttevredenheid door de 
juiste productinformatie en een fijne rijervaring aan te bieden. Ik heb een 
verkoopstijging van 30% behaald en de titel van beste salesmedewerker 
van het jaar. Nu wens ik me te specialiseren in de verkoop van elektrische 
wagens omwille van de nieuwe technologieën en de ecologische 
meerwaarde. Wat zijn in uw bedrijf de belangrijkste verkoopargumenten 
en -technieken?”

Een elevator pitch schrijven doe je niet in vijf minuten. Deze oefening vraagt 
veel tijd, oefening, reflectie en zelfkennis. Het grote voordeel is dat je hem kan 
gebruiken tijdens een sollicitatiegesprek, op een network event of ... in de lift.

Deze methode kan je perfect toepassen in je sollicitatiegesprek. 
 
Als pas afgestudeerde onderwijzer vertel je de schooldirectrice dat je graag voor de klas 
staat, goed les geeft zoals blijkt uit je stageverslagen en je de lesvoorbereidingen altijd 
maakt volgens het leerplan en in overeenstemming met de collega’s. Dat zullen de andere 
sollicitanten waarschijnlijk ook beweren. Motiveer jij je kandidatuur door eerst te vertellen hoe 
belangrijk je het vindt dat kinderen een goede basis krijgen voor hun verdere schoolcarrière en 
dat hun leergierigheid aangewakkerd blijft, dat je dit doet volgens het verplichte lessenplan, 
maar af en toe ook op een ludieke en creatieve manier, dan kom je sowieso in de top drie van 
beste kandidaten.

Hoe blijf je hangen 
in het hoofd van de recruiter?

WAAROM

HOE

WAT

Je legt situaties meestal uit via een wat-hoe-
waarom-stramien. Draai je dit om en vertrek je 
vanuit het waarom, dan vergroot je het effect van je 
boodschap. 

Simon Sinek, een vermaard motivatiespreker, vroeg 
zich af waarom Martin Luther King zo legendarisch 
geworden is. In zijn toespraken vertrok hij vanuit 
‘het waarom’: “I have a dream”. Hij droomde van een 
wereld zonder segregatie voor zijn kleinkinderen en 
had hiervoor concrete plannen. De ‘hoe’ van Martin 
Luther King was om uiteindelijk te komen tot datge-
ne waar hij voor stond. Ten slotte was ‘de wat’ voor 
hem een activist wezen tegen het racisme.



Gebruik de STARR-methode
NA het JOBINTERVIEW

Situatie - de context waarin het voorbeeld zich afspeelt
Taak - wat was jouw taak?
Actie - wat heb je ondernomen?
Resultaat - wat waren de gevolgen van je actie?
Reflectie – ben je tevreden over je actie? Wat heb je geleerd?

Evalueer 

Ga na wat goed ging en wat beter had gekund. 
Misschien was je niet tevreden met sommige 
van je antwoorden of wou je nog wat meer 
kwijt over je motivatie. 

Telefoneer  

Neem een week later contact op met het 
bedrijf per telefoon. Is de selectieprocedure 
nog volop aan de gang, dan heb je opnieuw 
je interesse en enthousiasme getoond. Is de 
beslissing gevallen een andere kandidaat aan 
te nemen, vraag dan om uitleg.  

Trek positieve conclusies  
uit de feedback 

Je hebt beslist nuttige ervaringen opgedaan 
waardoor je sterker in je schoenen staat voor 
een volgende sollicitatie.  

Geef de moed niet op 

Een afwijzing is nooit fijn, je mag gerust 
teleurgesteld zijn. Zoek gewoon verder naar 
die perfecte match.

Deze communicatietechniek is geschikt om je karaktereigenchappen toe te lichten.  Doe eerst een talentencheck en kies welke 
competenties je verder wil uitdiepen, rekening houdend met de vacature. Wat vertel je als je solliciteert voor boekhouder? 

Niet: “Ik hou van cijfers, ben nauwkeurig en een teamplayer” 

Wel: “Er klopte iets niet in de jaarafrekening en niemand kon er precies de vinger op leggen. Zelf was ik tot twee jaar geleden 
verantwoordelijk voor de boekhoudkundige balans en  heb ik samen met de nieuwe collega alle cijfers overlopen. Na enkele 
uren hebben we gemerkt dat, door een gebrek aan input van enkele gegevens, het systeem een vertekend eindresultaat heeft 
afgeleverd. We hebben de ontbrekende cijfers ingevoerd en daarna klopte het plaatje helemaal. Het was al vrij laat zodat we 
samen nog een pizza gegeten hebben voor we naar huis gegaan zijn”. 

In dit voorbeeld vertel je als kandidaat nog zoveel meer: je bent een doorzetter, collegiaal, flexibel en sociaal. En uiteraard ben 
je ook nauwkeurig, hou je van cijfers en ben je een teamplayer.

Zorg voor een sterke afsluiter
Een sollicitatiegesprek kan best intens zijn. Toch is het belangrijk om energiek te blijven en je interesse en motivatie te tonen 
tot het einde. Sluit het gesprek af met een vraag:

• Hoeveel mensen werken er op de dienst waar ik terecht kom?
• Waaruit bestaat het onboarding proces voor nieuwe werknemers?
• Voorziet het bedrijf opleidingsmogelijkheden?
• Wat zijn de doorgroeikansen binnen het bedrijf?

Vragen waar je zeker een antwoord moet op hebben vooraleer je weggaat:

• Hoe verloopt de verdere procedure?
• Binnen welke termijn zal ik op de hoogte gebracht worden van het resultaat van de sollicitatie?

https://zowerkthet.be/waarom-je-net-naast-die-job-greep/ 


ZoWerktHet is een onafhankelijk overkoepelend online platform dat 
werkzoekenden en pas afgestudeerden bruikbare antwoorden en 
persoonlijke ondersteuning geeft in de zoektocht naar kwalificatie, 
herscholing, heroriëntering en zelfwaardering.

Cv-wizzard en talentencoach Kathleen helpt je graag met de opmaak en 
inhoud van cv, het in kaart brengen van je talenten en het zoeken van de 
geknipte opleidingen.

Krijg nog meer tips en advies om je cv nog beter te maken. 
Laat je cv gratis nakijken!

zowerkthet.be/verbeter-je-cv

Wat ZoWerktHet voor  
jou kan betekenen

Laat je cv Gratis Nakijken!

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
T 03 240 68 37
M 0476 214 618
E kathleen@zowerkthet.be

http://zowerkthet.be/verbeter-je-cv

