
 VRAGEN TIJDENS HET SOLLICITATIEGESPREK 
 

 
 
Als een werkgever jou uitnodigt voor een sollicitatiegesprek, betekent dit dat hij iets 
in jou ziet en interesse heeft in jou als mogelijke werknemer. Tijdens het 
sollicitatiegesprek zal hij jou vragen stellen om meer over jou en jouw 
belangstelling voor de job en het bedrijf te weten te komen. Hieronder vind je 
voorbeelden van vragen die de werkgever kan stellen. De beste manier om je op 
een sollicitatiegesprek voor te bereiden, is door op voorhand na te denken over 
wat jij de werkgever wil vertellen.  
Lees zeker ook het document ‘het sollicitatiegesprek’ 
 
 
1.  Algemene kennismaking 
 
De werkgever stelt je vragen over jezelf, je cv en je sollicitatiebrief. 
 
 
Heb je het goed gevonden? 
Dit is bedoeld als ijsbreker, om jou op je gemak te stellen. Je kan deze vraag 
aangrijpen om meteen al een paar goede kanten van je te belichten en uit te 
leggen dat je het bedrijf kent, dat je op voorhand de route goed bekeken hebt of 
dat je het verkeer goed hebt ingeschat.  
 
Stel jezelf eens voor. Wie ben jij? Beschrijf jezelf eens. 
Start met je naam, vermeld je studies en relevante werkervaring. Het is niet nodig 
om ieder detail en iedere werkgever te benoemen (daar dient je cv voor). Geef een 
beknopt overzicht van je troeven en vaardigheden die voor deze job interessant 
zijn en maak zo de link met de vacature waarvoor je uitgenodigd bent. 
 
Vertel me over jouw diploma en studierichting. 
Vermeld welke studierichting je hebt gevolgd, waarom je deze richting gekozen 
hebt, welke vakken (en eventueel stages) je konden boeien en waarom. 
 
Waarom ben je tijdens jouw studies van richting/opleiding veranderd? 
Geef een eerlijk antwoord, maar hou het kort. Vertel hierbij hoe deze verandering 
jou positief heeft beïnvloed. 
 
Heb je ervaring in een gelijkaardige job? 
Zeg waar je gewerkt hebt, de vaardigheden die je nodig had, de taken die je had,                
de verantwoordelijkheden die je opgenomen hebt, de klanten, collega’s,         
leveranciers met wie je omging. 
Ook stages, vakantiejobs, weekendwerk en vrijwilligerswerk zijn werkervaringen.        
Als je nog niet veel werkervaring hebt, leg dan de nadruk op je opleiding, je               
leergierigheid en werklust. 
 

Vragen tijdens het sollicitatiegesprek        1 

https://docs.google.com/a/vdab.be/document/d/1c2tn6FPzwGH5QvZ1povF1AnuOZtxE4ovnJ_tF6ZxEjg/edit#


 
Waarom ben je al zo lang werkloos? 
Je kan kort de economische crisis aanhalen, maar blijf hier niet bij stilstaan. Schuif              
de schuld niet op anderen, dit kan negatief overkomen. Toon liever aan dat je              
actief bent tijdens je werkloosheid (bijvoorbeeld opvoeding kinderen, zorg ouders,          
vrijwilligerswerk, volgen van opleiding, up to date houden van computerkennis…).          
Maak duidelijk dat je niet hebt stilgezeten. 
 
Ik zie een gat in je cv, kan je dat eens uitleggen? 
Leg uit wat de reden hiervan is. Maar in geval van persoonlijke problemen, hoef je               
zeker niet alles te vertellen. Je kan zeggen dat je tijd voor jezelf nodig had en dat                 
je uitgerust en gesterkt deze periode hebt afgesloten. Belangrijk is om het            
positieve van die periode te benadrukken en dat je die tijd zinvol hebt ingevuld. 
 
Waarom ben je zo vaak van job veranderd? 
Leg dit kort en eerlijk uit, maar vermijd het om in detail te gaan. Belangrijk is dat je 
- als je zelf altijd ontslag hebt genomen - de werkgever (bij een vacature met een 
contract van onbepaalde duur waarbij duidelijk loyaliteit wordt verwacht) ervan kan 
overtuigen dat je tijd van jobhopping voorbij is en dat je nu standvastigheid 
verkiest.  
Als je door een aaneenschakeling van herstructureringen, inkrimpingen, ontslagen 
of contracten van bepaalde duur telkens van werk bent moeten veranderen, leg dan 
kort de reden uit, maar vermijd het om in de rol van het slachtoffer te kruipen en 
te klagen. Beter is om te zeggen dat dit bewijst dat je flexibel bent en je je steeds 
aan veranderende omstandigheden hebt aangepast, dat je je telkens succesvol 
hebt ingewerkt, dat je nieuwe taken en softwarepakketten hebt aangeleerd en dat 
je altijd vlot ander werk hebt gevonden. Dit komt veel beter over dan de schuld bij 
al die vroegere werkgevers te leggen.  
 
Waarom werd je ontslagen? 
Lieg niet, wees eerlijk. Formuleer kort hoe je in die situatie terecht bent gekomen 
en leg meteen daarna uit wat je hiervan hebt geleerd en wat je voortaan anders zal 
doen. Oefen op voorhand op dit antwoord, zodat je zakelijk blijft en niet 
emotioneel, bitter of boos klinkt. 
 
Waarom bij je bij je vorige werkgever weggegaan? 
Belangrijk is om geen negatieve uitlatingen te doen over vorige werkgevers, ook al 
was de situatie verre van ideaal. Leg kort de reden uit, maar geef geen details. 
Focus in plaats daarvan op de toekomst en op de werkgever die nu voor je zit. Als 
je om gezondheidsredenen bent weggegaan, maak dan duidelijk dat je nu fit bent 
om alle taken op te nemen die bij deze nieuwe job horen. 
 
 
2. Vragen over het bedrijf 
 
Wat weet je over ons bedrijf? 
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Laat in je antwoord merken dat je de website van het bedrijf grondig hebt bekeken 
en dat je achtergrondinformatie hebt vergaard over dit bedrijf. Hiermee toon je aan 
dat je graag voor deze werkgever wil werken en dat je motivatie goed zit. 
 
Wat produceren/verkopen/verrichten wij hier? Welke bedrijven zijn onze 
concurrenten? 
Ook voor deze vragen moet je de website grondig bestuderen en informatie 
opzoeken over de sector.  
 
Waarom solliciteer je bij ons? 
Toon jouw enthousiasme voor het bedrijf en de sector waartoe het behoort. 
Vermeld bv. de goede reputatie van het bedrijf of de werksfeer in het bedrijf. 
Overtuig de werkgever dat dit voor jou een ideale werkomgeving is en dat je achter 
de missie van het bedrijf staat.  
 
 
3. Vragen over de job 
 
De werkgever peilt naar je interesse voor de job. 
 
 
Waarom solliciteer je op deze job? 
Lees grondig de functieomschrijving en de profielschets in de vacature. Haal hier de 
elementen uit die jou aanspreken en bewijs door het geven van voorbeelden dat jij 
over de nodige capaciteiten beschikt.  Let erop dat je pluspunten opsomt die een 
voordeel zijn voor de werkgever, niet voor jou (bv. dicht bij huis, betere werktijden, 
betere verdienste). 
 
Welk aspect spreekt jou het minste aan in deze job? 
Deze vraag peilt naar eventuele bedenkingen die je op voorhand zou kunnen 
hebben. Haal geen taak of verantwoordelijkheid aan die belangrijk is voor de job. 
Probeer ook hier weer positief te zijn door aan te geven dat dit aspect wel eens een 
boeiende uitdaging zou kunnen zijn. 
 
Welke aspect van de taken spreekt jouw het meeste aan in deze functie? 
Leg uit welke elementen van de functieomschrijving jou het meest aanspreken en 
hoe jij die taken in het verleden tot een goed einde hebt gebracht. 
 
Hoeveel wil je verdienen? 
Je kan dit beantwoorden met een tegenvraag: ‘Hoeveel verdient iemand met mijn 
diploma en ervaring in jouw bedrijf?’. Sommige werkgevers nemen hier geen 
genoegen mee. Ga daarom op voorhand na wat je ‘waard’ bent op de huidige 
arbeidsmarkt, gelet op de grootte van het bedrijf, de sector, je leeftijd, het soort 
werk, het gevraagde diploma. Zoek uit welke extra voordelen je wil  bekomen 
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering...). Creëer een onderhandelingsmarge, 
zet hoger in dan hetgeen je wil bereiken. Maar zorg er eveneens voor dat je niet te 
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hoog inzet en je eigen kansen vergooit. Informatie over de wettelijke loonbarema’s 
vind je op: http://www.loonwijzer.be/ 
 
 
Hoe ziet volgens jou de ideale kandidaat voor deze job eruit? 
Bekijk de vacature en kijk naar wat je zelf in huis hebt. Een goed antwoord is een 
mix tussen wat men in de vacature vraagt en jouw profiel en hoe jij hierop aansluit.  
 
Waarom ben jij geschikt voor deze job? 
Vermeld je interesse en je relevante kennis en ervaring. Bewijs je kennis met 
concrete voorbeelden uit je werkverleden. Toon je enthousiasme voor deze job en 
de jobinhoud. 
 
Waarom zouden jou aannemen en niet een andere kandidaat? 
Dit is het moment om jezelf te verkopen! Som je goede eigenschappen op, je 
sterktes, ook al val je misschien in herhaling. Verwijs naar je relevante ervaring, je 
motivatie, je diploma. Overtuig de werkgever dat je ideale man of vrouw bent, 
iemand waar hij op kan rekenen. Zorg dat je geloofwaardig en zelfverzekerd 
overkomt.  
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4. Vragen over jezelf 
 
Ook aan persoonlijke vragen kan je je verwachten 
 
 
Welk werk doe je het liefst? 
Hiermee peilt de werkgever naar jouw voorkeuren zowel naar jobinhoud (taken, 
verantwoordelijkheden) als collega’s (in team werken of liever alleen) en werktijden 
(vaste uren, ploegensysteem, onregelmatige werktijden) toe. 
 
Solliciteer je veel? 
Antwoord niet enkel ‘ja’ of ‘nee’ maar leg uit in welke mate je solliciteert. Als je nog 
niet of heel weinig hebt gesolliciteerd, vermeld dan dat je zeer gericht en selectief 
solliciteert op de vacatures die jou echt interesseren. Als je in de laatste 
sollicitatieronde zit bij een andere werkgever, kan je dit eventueel aanhalen om 
duidelijk te maken dat ook anderen in jou geïnteresseerd zijn. 
 
Wat zijn jouw hobby’s, wat doe je in je vrije tijd? 
Hiermee wil de werkgever achterhalen of je nuttig en actief bezig bent, of je 
hobby’s in groepsverband verkiest of liever alleen bent. 
 
Wat zijn jouw sterke punten? 
Som zeker drie punten op waarin je goed bent en die belangrijk zijn voor de job. 
Geef niet alleen op opsomming van je sterke punten, maar staaf ze met 
voorbeelden, geef een woordje uitleg erbij. Dit mag zowel uit je professionele als 
persoonlijke leven zijn.  
 
Wat zijn jouw zwakke punten? 
Je kan zeggen dat je in verband met deze job geen specifieke zwakke punten hebt. 
Soms neemt een werkgever hier geen genoegen mee. Noem dan geen negatieve 
punten op die verband houden met de job waarop je solliciteert. Bedenk liefst 
karaktereigenschappen die ook een positieve kant hebben. Als je het moeilijk vindt 
om een zwak punt te bedenken, benoem dan een sterk punt waar je ‘te’ in bent. 
Probeer er dan een werkpunt aan vast te knopen en leg uit hoe je hiermee omgaat. 
Voorbeelden van sterke en zwakke punten vind je hier: 
http://www.competentiesvoorbeelden.nl/uitgewerkte-kernkwaliteiten 
 
Wat waren je werkpunten bij je vorige werkgever? 
Wees eerlijk, maar leg vooral goed uit hoe je deze werkpunten hebt aangepakt en 
wat je hiervan geleerd hebt. Bv. Als je vroegere werkgever vond dat je te introvert 
was, leg dan uit dat je nu sneller en meer open communiceert en je baas wekelijks 
op de hoogte houdt van de gang van zaken.  
 
Ben je niet te jong of te oud voor deze job? 
Tip voor jongeren: toon dat je enthousiast en gemotiveerd bent, flexibel, 
bereidwillig, leergierig en dat je jezelf wil bewijzen. 
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Tip voor ouderen: leg het accent op jouw ruime kennis en (levens)ervaring. Leg uit 
dat oudere werkgevers loyaal zijn, over gezond verstand beschikken en weten wat 
verantwoordelijkheid is.  
 
 
 
Met welk type mensen schiet je goed op, met welk type mensen werk je liever niet 
samen? 
Wees eerlijk hierin, maar vermijd eenzijdige antwoorden. Met wie je goed overweg 
kan en met wie niet, zegt iets over jouw persoonlijkheid en je manier van omgaan 
met collega’s en managers.  
 
Waar wil jij staan over 5 jaar? 
Leg uit dat deze job je de mogelijkheid geeft om (meer) ervaring op te doen in de 
richting die jij interessant vindt. Bij een kleiner bedrijf met weinig 
doorgroeimogelijkheden is het niet aan te raden om met je ambities uit te pakken. 
Bij grotere bedrijven kan je zeggen dat je het belangrijk vind om jezelf verder te 
ontwikkelen en op professioneel vlak te groeien. 
 
Hoe is het gesteld met jouw gezondheid? 
In principe is dit een persoonlijke vraag waar je niet op hoeft te antwoorden. Als je 
niet antwoordt, geef je wel de indruk mogelijk iets te verbergen. Als je geen 
problemen ervaart op gezondheidsvlak, kan je gewoon zeggen dat je je uitstekend 
voelt en fysiek of belastend werk aankan. 
 
Ben je van plan om met kinderen te beginnen? 
Dit is een zeer persoonlijke vraag waar je in principe niet op hoeft te antwoorden.  
Heb je geen kinderwens, dan kan je hier duidelijk over zijn. Anders kan je je wat op 
de vlakte houden en zeggen dat je op persoonlijk vlak nog geen concrete 
toekomstplannen hebt. 
 
Ongepaste vragen 
Soms stelt een werkgever bewust ongepaste vragen of geeft negatieve 
opmerkingen (bv. Die ervaring die jij hebt, stelt eigenlijk niet veel voor, hè). Laat je 
hierdoor niet uit het lood slaan. Vaak wil de werkgever gewoon zien hoe je hierop 
reageert. Het is dan aan jou om het tegendeel te bewijzen en aan te tonen dat je 
met kritiek om kan.  
 
 
5. Vragen over jouw werkhouding 
 
Kan je onder stress werken? 
Geef aan dat je met een deadline kan werken. Geef voorbeelden uit vroegere 
werksituaties die dit ook aantonen. 
 
Ben je betrouwbaar? 
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Maak aan de hand van een voorbeeld uit je werkverleden duidelijk dat je 
betrouwbaar bent. Leg kort de situatie uit en jouw taak op dat moment. Leg uit op 
welke manier je je betrouwbaarheid hebt getoond. 
  
Ben je flexibel? 
Ook deze vraag pak je op dezelfde manier aan, namelijk door een voorbeeld te 
geven van je flexibele houding bij vroegere werkgevers. 
 
Ben je bereid om overuren te doen? 
Als je geen problemen hebt met overuren, maak dit dan zeker duidelijk. 
Werkgevers geven de voorkeur aan flexibele krachten. Heb je geen zicht op het 
aantal overuren, dan kan je vragen hoe vaak dit voorkomt. Als je liever geen 
overuren presteert, leg dan uit dat je bereid bent om dit te doen als de 
omstandigheden dit vereisen.  
 
Hoeveel tijd denk je nodig te hebben om je in te werken? 
Leg uit hoeveel tijd je denkt nodig te hebben om de collega’s en de job te leren 
kennen zodat je zelfstandig in het bedrijf kan functioneren. 
 
 
6. Afsluitende vragen 
 
Wanneer zou je bij ons kunnen beginnen? 
Geef hierop een kort, eerlijk antwoord. 
 
Heb je nog vragen? 
Door zelf vragen te stellen maak je nogmaals je interesse voor de job duidelijk. 
Vraag zeker naar de verdere aanwervingsprocedure als daar geen uitleg over werd 
gegeven. Probeer een datum of termijn vast te krijgen zodat je weet wanneer de 
beslissing valt. Zo weet je waar je aan toe bent en kan je zelf eventueel terug 
contact opnemen als de termijn verstreken is en je nog niets hebt gehoord.  
Je kan vragen naar het team waarin je terecht zal komen, mogelijkheden tot 
bijscholing. Als je geen vragen stelt, kom je niet geïnteresseerd over. Kan je echt 
geen goede vragen bedenken, bedank de werkgever dan voor de uitnodiging en zeg 
dat je het waardeert dat alles zo duidelijk werd uitgelegd. Meer vragen vind je hier: 
http://www.vacature.com/carriere/solliciteren/50-vragen-die-je-kunt-stellen-tijden
s-je-sollicitatiegesprek 
 
7. Tot slot 
 
Als je op het einde van het gesprek het gevoel hebt dat je niet alles hebt kunnen 
zeggen of dat je jezelf te weinig hebt kunnen verkopen, neem dan alsnog het 
initiatief om dit te doen, ook al komt er geen concrete vraag hierover. Hierdoor kan 
je toch met een tevreden gevoel het gesprek afsluiten. 
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8. Wil je nog meer weten? 
 

★ http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiegesprek/gesprekst
echnieken/vragen-beantwoorden 

★ http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiegesprek/gesprekst
echnieken/competentiegerichte-vragen 

★ http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/overtuigen-met-profiel/eigen
schappen-vaardigheden-aantonen 

★ http://www.carrieretijger.nl/functioneren 
 
9. 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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