
HET SOLLICITATIEGESPREK 
 

 
 
De eerste hindernis heb je al genomen. In je cv en brief staan voldoende elementen 
(vaardigheden , studie, werkervaring, ...) die de werkgever overtuigen om jou op 
gesprek te vragen.  
Heb vertrouwen in jezelf! 
 
 
1. Doel van een sollicitatiegesprek 
 
Het doel van een sollicitatiegesprek is het verwerven van een job. Tijdens het 
sollicitatiegesprek kan jij aftasten of de werkgever te bieden heeft wat jij zoekt. De 
werkgever gaat proberen te oordelen of jij de kandidaat bent die hij zoekt. 
Het is dus de bedoeling dat beide partijen een gelijke rol spelen in het gesprek en 
dat het geen ondervraging is. 
 
 
2. Jij en de werkgever 
 
Zowel voor jou als voor het bedrijf geeft het sollicitatiegesprek de kans om met 
elkaar kennis te maken en af te toetsen of jullie samen in zee willen én kunnen 
gaan. 
 
Het geeft jou de kans om je te profileren en te onderscheiden van de andere 
sollicitanten. Hoe je dit doet?  
Blijf vooral jezelf en probeer de andere interesse te doen krijgen in jouw verhaal. 
 
De werkgever gaat tijdens dit moment op zoek naar antwoorden op de vragen: 
past de sollicitant in het team, kan de sollicitant de taken en verantwoordelijkheden 
aan? 
 
Voorbereiden van het sollicitatiegesprek 
 
Een sollicitatiegesprek efficiënt voorbereiden staat voor ACTIE! 
 
Waar moet je zeker aan denken? 

- Voor je op gesprek gaat, lees je best opnieuw de vacature en ga je 
enkele zaken na: 

❏ naam en inhoud functie 
❏ taken die je moet uitvoeren, vaardigheden die je nodig hebt 
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❏ doorgroeimogelijkheden 
❏ teamwerk of eerder alleen werken 
❏ verantwoordelijkheden of niet 
❏ wat is de aard van het dienstverband, type contract  (voltijds, 

bepaalde duur, ...) 
 

- Bekijk hoe jouw cv aansluit op de gevraagde vaardigheden en 
kennisvelden. 

- Ga na welke relevante werksituatie jij hebt om weer te geven dat je 
capabel bent om de opdrachten uit te voeren bij de nieuwe werkgever. 

- Denk ook aan je kennis en vaardigheden opgedaan door studie. 
- Zorg dat  je verschillende concrete voorbeelden hebt zodat je deze tijdens 

het gesprek vlot kan aanvoeren. 
- Een werkgever voelt zich ook meer aangesproken door jou als je kan 

meepraten over de sector. 
- Lees nog eens de website van het bedrijf. Daar kom je te weten waar het 

bedrijf voor staat en welke doelstellingen ze nastreven en hoe ze die 
wensen te verwezenlijken.  

- Je ontdekt er ook informatie over type (= functies) medewerkers en de 
structuur van het bedrijf. 

- Ook de manier van communiceren zegt iets. Pakken ze graag uit met 
cijfers, volgen ze graag procedures, … 

- Via deze bron krijg je vaak een goede blik van de productiviteit en doe je al 
productkennis op. 

- Een werkgever gaat eens surfen op het net naar jouw naam. Jij kan dat 
omgekeerd ook doen. 

 
Kortweg:  
Bij het verzamelen van informatie voor je sollicitatiegesprek denk je aan? 

➢ Vacature analyseren 
➢ Weet wat in je eigen cv staat 
➢ Je ervaring koppelen aan de vaardigheden en kennisvelden 
➢ Lees aandachtig de website van het bedrijf 
➢ Spoor zelf eens op met wie je aan tafel zult zitten tijdens het gesprek 

 
Het gesprek 
 
Presenteren voor het sollicitatiegesprek 

- Wees altijd op tijd! 
- Denk na over hoe je je wenst te presenteren. 
- Blijf bij je eigen stijl maar kleed je passend volgens de functie. 
- Verzorg je haar, handen en nagels extra. 
- Poets je tanden. 
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- Profileren en je presenteren kan alleen slagen als je je sterke punten kent! 
Oefen dus je verhaal op voorhand. 

- Zorg dat je jouw sterktes, motivatie en inzichten in een situatie kordaat 
naar voor kan brengen. 

 
Een methode die veel gebruikt wordt bij een sollicitatiegesprek is de 
STAR(R)-methode = Situatie, Taak, Actie, Resultaat (Reflectie) 

- Situatie:  
Geef een voorbeeld van een situatie waarin je betrokken was dat een positief 
resultaat opleverde. 

- Taak:  
Beschrijf de taken die in de situatie aan bod kwamen. 

- Actie:  
Vertel over de verschillende acties die werden uitgevoerd om de taken te 
voltooien. 

- Resultaat:  
Welke directe resultaten kwamen voort uit je acties? 

- Reflectie:  
Reflecteer het resultaat, wat ging er goed/fout en waarom, wat zou je 
anders doen? 

Een voorbeeld kan je hier lezen. 
 
Denk hierbij altijd dat je over jezelf praat. Jouw rol om tot oplossingen te komen. 
Welke taken nam jij op of jij samen met het team? 
Spreek altijd positief ook over moeilijke situaties. Laat zien hoe jij ze opnam en 
omzette in iets goeds.. 
Praat nooit slecht over anderen!  
Geef anderen niet de schuld van jouw falen want dan verklap je jezelf. 
Wees altijd respectvol ook al gaat het over moeilijke dingen. 
Verzorg je taal en wees beleefd. 
 
Vragen die veel worden gesteld en waarop je op voorhand een goed 
antwoord moet kennen. Denk bij die antwoorden aan de vaardigheden 
gevraagd in de vacature. 

- Waarom solliciteer je bij dit bedrijf? 
- Wat trekt je aan in deze functie? 
- Hoe zie jij je loopbaan binnen 5 jaar? Waar wil je dan staan? 
- Waarom heb je dit vak gestudeerd? 
- Welke onderwerpen spreken je het meeste aan? 
- Waarom denk jij dat je geschikt bent voor deze baan? 
- Noem je sterke en zwakke kanten. 
- Wat doe je met collega’s die het moeilijker hebben? 
- Heb je al leiding gegeven en in welke situatie? 
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- Solliciteer je nog voor andere betrekkingen? 
- Heb je nog vragen? 

 
Vragen die jij kan stellen om je interesse te tonen. 

- Hoe zal mijn eerste werkweek er uit zien? 
- Met hoeveel personen zal ik samen werken? 
- Waarom is deze functie vrijgekomen? 
- Kan ik een rondleiding krijgen om me zo een beter beeld te vormen van mijn 

toekomstige werkruimte? 
- Welke vraag zou ik zeker nog moeten stellen om een goed beeld te krijgen 

van de job? 
 
Waar je zeker op moet letten bij het beantwoorden van de vragen: 

- Leg de zaken CONCREET, kort en krachtig uit! Denk aan de 
STARR-methode 

- Denk na voor je begint te vertellen. Is deze informatie relevant? Biedt het 
een antwoord op de vraag? 

- Gebruik geen ontkrachting  
- ja maar / een beetje / “we” in plaats van “ik” 

- Zorg dat je echt in gesprek gaat. Enkel ja en neen als antwoord leiden niet 
tot een gesprek. 

- Praat niet over koetjes en kalfjes maar laat je deskundigheid zien! 
- Zorg dat je de interesse wekt van je gesprekspartner. 
- Stuur mee het gesprek in de juiste richting. Als je een aantal zaken - 

vaardigheden en kennisgebieden - hebt waarmee je kan uitpakken om de job 
te veroveren probeer die dan op gepaste tijd aan bod te laten komen. 

- Ga emotioneel geladen situaties uit de weg. 
- Praat over wat er goed ging. Niet over dingen waarmee je in de knoop ligt 

(ruzie met vroegere collega’s, een lastige chef, geen babysit, zieke hond …) 
- Wees realistisch in het uiten van je verwachtingen. 
- Wees realistisch in het schetsen van je kunnen maar onderschat jezelf ook 

niet. 
- Sluit elk gesprek af met een glimlach want wie weet kom je deze mensen 

ooit nog eens tegen in je loopbaan… 
- Wanneer je nog vragen mag stellen op het einde neem die kans dan aan. 

Zijn alle vragen die je had al beantwoord resumeer dan even die zaken die 
jij belangrijk acht bij het besluiten of je de job wenst te nemen. Zo ga 
je na of je alles goed begrepen hebt en kan je nog doorvragen. 

 
Verschillende type sollicitatiegesprekken 
Er zijn verschillende soorten van sollicitatiegesprekken. De meest voorkomende zijn: 

1. Het oriënterende gesprek: 
-  kennismaken en oriënteren 
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2. Het selectiegesprek:  

- verder uitdiepen van mogelijkheden en reflectie op voorgaande 
gesprekken 
 

3. Gedragsgericht interview: 
- hierbij worden er situaties geschetst en jij moet vervolgens aan de 
hand van voorbeelden uit het verleden antwoorden hoe je hierop gaat 
reageren.  
 

4.  Het aanstellingsgesprek: 
 - Je hebt de zekerheid dat ze iets in je zien.  

- Nu kan je onderhandelen op een realistische, marktconformer 
manier. 

 
5. Anderen 

- opdrachten  
- nabootsing van een werksituatie  
- Case-bespreking 
- assessments 
Hier krijg je meestal op voorhand informatie over. 
Welk materiaal moet je meenemen? balpen, rekenmachine, drankje, 
eten,... 
Vraag hoe je je kan voorbereiden en eventueel andere info. 

 
 
Een gratis TIP dan ben jij TOP 

- Alle gesprekken vragen voorbereiding. 
- Wees mee in je sector op administratief, technisch en sociaal vlak. 
- Onderschat de tijd niet die je aan de voorbereiding moet spenderen. 
- Gesprekken voeren vraagt ook veel energie. Ga de dag voordien niet zwaar 

uit. Wees uitgerust! 
- En laat je goesting voor de job primeren. Straal dit uit! 

  
De nazorg 
 
Teleurstellingen komen we allemaal tegen. Blijf echter niet bij de pakken stilzitten!  
Denk niet meteen het slechtste over jezelf! Zorg ervoor dat je weer energie 
opdoet om verder te gaan. 
 
Vraag na waarom je niet geselecteerd bent en vraag concrete feedback? Was er 
een terechte reden, doe er dan wat mee. 
Leer uit de feedback en vertrouw op je eigen kunnen. 
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3. Wil je nog meer weten?  
 

★ vervoer naar je gesprek DE LIJN / vervoer naar je gesprek NMBS 
★ sollicitatievragen via jobat 
★ voorbereiden 
★ STARR-methode 
★ sollicitatiedokter.nl 
★ loonwijzer 

 
 
4. Heb je nog vragen of wens je een sollicitatiegesprek in te oefenen? 
 
Neem gerust contact op met ons. We beantwoorden graag je vraag en willen graag 
met jou sollicitatiegesprekken inoefenen. 
 
We zijn te bereiken via het sollicitatieloket of via mail: sollicitatiecoach@vdab.be 
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