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Het sollicitatiegesprek 
 
Doel 
Deze tool helpt bij het voorbereiden en voeren van een sollicitatiegesprek. 
 
Sollicitatiegesprek 
Je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je brief en CV hebben genoeg interesse gewekt 
om je uit te nodigen voor een nadere kennismaking. In het sollicitatiegesprek krijg je de kans de 
selectiecommissie ervan te overtuigen dat je de enige bent die in hun behoefte kan voorzien. Dat 
je de enige bent die zij moeten hebben voor de vacante functie. 
 
Het is het moment waarop je jezelf kunt presenteren. Het gesprek kan duidelijk maken of je past in 
de organisatie en of je over de kwaliteiten beschikt die belangrijk zijn voor de functie, om het 
gewenste resultaat te bereiken. 
 
Solliciteren is ook een vorm van onderhandelen met de werkgever. Jouw aanbod en zijn vraag ga 
je naar elkaar toe praten. Ook kun je aanvullende vragen stellen. De werkgever zal aftasten of je 
de meest geschikte kandidaat voor de functie bent en of je past binnen de organisatie en het team. 
Zelf kun je kijken in hoeverre de functie en de organisatie aansluiten op jouw wensen. 
 
Als een loopbaanadviseur jou begeleidt, zal deze met je doornemen hoe je jezelf het best op een 
sollicitatiegesprek kunt voorbereiden. Onderstaand richtlijnen en tips die van pas kunnen komen. 
 
Voorbereiding 
Er is de uitdrukking: 'Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.' 
Dat geldt ook voor sollicitatiegesprekken. De indruk die je maakt in het begin van het gesprek, is 
bepalend voor de rest. 
 

• Zodra je de uitnodiging hebt ontvangen, verzamel je zo veel mogelijk informatie over de 
organisatie waar je naartoe gaat. Dat kan door: 

o het jaarverslag op te vragen 
o informatie op te vragen bij de Kamer van Koophandel 
o informatie in te winnen bij vrienden, bekenden, mensen die er werken, of mensen 

die vanuit hun werk wel eens contact met deze organisatie hadden 
 

• Zorg dat je goed weet op welke functie je solliciteert. Je kunt een functiebeschrijving 
opvragen. 
 

• Hoe een gesprek precies loopt, valt nooit te voorspellen, maar je kunt jezelf wel 
voorbereiden. Bedenk wat de werkgever van jou wil weten met het oog op de functie en 
organisatie. Bedenk welke antwoorden je op die vragen zult geven. Jouw gesprekspartner 
wil in ieder geval weten wat je kunt, wat je wilt en wat je te bieden hebt. De vorm waarin 
deze vragen worden gesteld verschilt. 
 

• Zoek uit waar het gesprek plaatsvindt en hoe veel reistijd dat kost. Het is slordig als je 
door onbekendheid met de plaatselijke situatie te laat komt. 
 

• Bij het vormen van een eerste indruk speelt mee of je er verzorgd uitziet. Stem je kleding 
af op de gelegenheid en probeer rekening te houden met de cultuur van de organisatie. 
Solliciteren in spijkerbroek wordt vaak negatief beoordeeld. Draag geen spijkerbroek. 
Draag dichte schoenen en geen sandalen. Wees bescheiden met geurtjes en sieraden. Die 
leiden onnodig de aandacht van jezelf af. Je kunt een liefhebber van tuinieren zijn, maar 
voorkom dat dit te zien is aan zwarte nagels. 
 

• Meld je minimaal 5 minuten voor de afgesproken tijd. Krijg je koffie in de wachtruimte 
aangeboden en die is nog niet op wanneer je wordt gehaald, laat die dan rustig staan. Een 
hand geven met in de ene hand een tas en in de andere een kop koffie is lastig. 
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• Ga zo ontspannen mogelijk zitten. Niet onderuitgezakt, maar ook niet op het puntje van je 

stoel. 
 

• Je kunt rustig een kopie van je sollicitatiebrief en jouw CV voor je leggen. En eventueel een 
jaarverslag dat je hebt opgevraagd, maar alleen als je het hebt gelezen. 
 

• Luister goed naar de vragen en let daarbij op je non-verbale reacties. Ook die worden 
geïnterpreteerd. Vertel dus niet alleen dat je enthousiast bent over de functie, maar laat 
dat ook non-verbaal merken. 
 

• Als je een vraag niet begrijpt, vraag dan om verduidelijking. Voorkom dat je in het wilde 
weg gaat zitten praten. Neem de tijd om over een antwoord na te denken. 
 

• Tutoyeer niet ongevraagd, ook al doen de anderen dat wel. 
 

• Beschouw open vragen als een kans om jezelf te verkopen. Soms is het een manier om een 
kort succesverhaal te vertellen. Een voorbeeld van een open vraag is: 'Vertelt u eens iets 
over u zelf?' 
 

• Vaak heb je een sollicitatiegesprek met meer dan 1 persoon. Kijk niet alleen diegene aan 
die de vragen stelt, maar betrek alle aanwezigen bij jouw antwoorden. 
 

• Stel je niet te onderdanig op, maar voorkom ook dat je te veel aan het woord bent.  
 

• Bereid je zodanig voor, dat je vragen hebt over de functie en de organisatie. Het getuigt 
van interesse als je kunt zeggen: "In uw jaarverslag heb ik gelezen dat…” 
 

• Meestal wordt op het eind van het gesprek gevraagd of jij nog vragen hebt. Zorg dat je 
enkele vragen paraat hebt. Daarmee toon je jouw goede voorbereiding. 
 

• Vraag op het eind van het gesprek naar de verdere procedure als deze niet wordt verteld. 
 

• Zorg dat je jouw agenda bij je hebt voor het geval er een vervolgafspraak wordt gemaakt. 
 

• Hoewel het niet altijd wordt gevraagd, is het toch verstandig om kopieën van je 
belangrijkste diploma’s bij je te hebben. 
 

• Gouden regel is en blijft: BLIJF JEZELF 
 
Verloop van het sollicitatiegesprek 
Het sollicitatiegesprek bestaat uit 4 fases: 
 

1. de informele opening 
2. het formele gedeelte waarbij het initiatief bij de werkgever ligt 
3. het formele gedeelte waarbij het initiatief bij u ligt 
4. de informele afsluiting 

 
1. De informele opening 
Bij de kennismaking wordt over het algemeen over koetjes en kalfjes gesproken. “Hebt u het 
gemakkelijk kunnen vinden?” Vragen om u op uw gemak te stellen. 
 
2. Het formele gedeelte: initiatief werkgever 
De werkgever geeft aan hoe de agenda van het gesprek eruitziet. Hij vertelt iets over de 
organisatie en de vacature. Vaak word je uitgenodigd ook iets over jezelf te vertellen. Dit deel 
beslaat de grootste hoeveelheid tijd in het gesprek. 
 
Door de manier waarop je de vragen beantwoordt, heb je invloed op de aard van het gesprek. Het 
kan een baas-knecht gesprek worden waarin de werkgever de vragen stelt en jij de antwoorden 
geeft. Het kan ook een gelijkwaardig gesprek worden waarin afwisselend de werkgever en jij de 
vragen stellen en de antwoorden geven. 
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3. Het formele gedeelte: initiatief bij jou 
Aan het einde van een sollicitatiegesprek is er voor de sollicitant gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Als voorbereiding op het gesprek heb je een aantal vragen op papier gezet. Voor zover die 
in het voorafgaande niet of onvoldoende zijn beantwoord, kun je ze nu stellen. Het is absoluut niet 
erg om in je aantekeningen te kijken. Het ziet er gedegen voorbereid uit als je jouw vragen op een 
blocnote voor je hebt liggen. 
 
4. De informele afsluiting  
Tijdens de informele afsluiting wordt in het kort weergegeven hoe de verdere sollicitatieprocedure 
verloopt. Het kan zijn dat je gesprekspartner meteen een eerste reactie geeft over het mogelijke 
vervolg van de procedure. Laat zelf blijken hoe je erover denkt. Ben je enthousiast, laat dit 
merken. Hierna zal je gesprekspartner jou bedanken en is het gesprek voorbij. Zeg nooit “tot 
ziens”. Bedank en houd het neutraal. Bijvoorbeeld: “Hartelijk dank voor het gesprek”. 
 
Let op 
Het solliciteren is pas afgelopen wanneer je niet meer op het bedrijfsterrein bent. Trek niet je 
stropdas uit wanneer je je auto van het slot doet. Ook het aanmelden bij de receptie en soms 
afmelden als je een bezoekerspas moet inleveren, is onderdeel van de sollicitatie. Soms wordt bij 
het baliepersoneel geïnformeerd hoe de sollicitanten zich aan de balie presenteerden.  
 
De meestgestelde sollicitatievragen 
De meeste mensen vragen zich af: 'Wat zullen ze gaan vragen?' Een antwoord hierop is niet te 
geven, omdat de vragen afhankelijk zijn van degenen die aanwezig zijn, de situatie binnen de 
organisatie en de organisatie zelf. Maar er zijn vragen die regelmatig terugkomen: 
 

• Wat weet je van onze organisatie? 
• Wat vind je van onze organisatie? Ken je onze diensten? 
• Waarom wil je hier komen werken?  
• Kun je ons wat meer over jezelf vertellen? 
• Wat vind je het meest aantrekkelijke in de functie? Wat het minst? 
• Waarom moeten wij juist jou voor deze functie aannemen? 
• Waar wil je je als eerste op richten als je deze functie krijgt? 
• Waarom ga je weg bij je huidige werkgever? 
• Hoe bevalt je huidige functie? 
• Hoe veel ervaring heb je met dit soort werk? 
• Welke werkzaamheden verrichtte je in die functie? 
• Met welke moeilijke situaties heb je te maken gehad? Hoe ging je daarmee om? 
• Wat waren je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden? 
• Aan hoe veel mensen heb je leiding gegeven? 
• Wat voor leider/leidinggevende ben je? 
• Hoe geef je leiding? Hoe reageren jouw medewerkers hierop? 
• Hoe ga je om met kritiek in jouw werk? 
• Weet je baas dat je solliciteert? 
• Heb je problemen (gehad) met je huidige werkgever? 
• Wat waren de hoogtepunten in je loopbaan? 
• Wat motiveert jou het meest in je werk? 
• Hoeveel ervaring heb je met dit soort werk? 
• Waar kun je niet goed tegen? 
• Wat waarderen anderen in jou? 
• Ben je stressbestendig? 
• Wat zijn je sterke punten? 
• Wat zijn je zwakke punten? 
• Heb je nog meer sollicitaties lopen? 
• Naar wat voor functies solliciteer je? 
• Wanneer ben je beschikbaar? 
• Hoeveel verdien je nu? 
• Hoeveel wil je gaan verdienen? 
• Ben je in begeleiding bij een loopbaanadviesbureau? Waarom? 
• Waarom heb je die studie gekozen? 
• Waarom heb je die opleiding niet afgerond? 
• Wat doe je naast je werk, in je vrije tijd? 
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Bij de meeste van deze vragen is wel een toelichting te geven. Als je geen antwoord wilt geven op 
bepaalde vragen, geef dit dan op een nette, resolute manier aan, met een reden. Deze lijst vragen 
is niet uitputtend. Afhankelijk van de omstandigheden worden andere vragen gesteld. 
 
Voorbeelden van door jou te stellen vragen 
Zet vóór het gesprek de vragen die bij jou leven op papier, zodat je door de eventuele spanning 
geen zaken vergeet. Een goede voorbereiding hierbij is het lezen van een jaarverslag. 
 
Voorbeeldvragen: 

• Wat is de reden van het vrijkomen van deze vacature? 
• Hoe zou u de sfeer op de afdeling beschrijven? 
• Hoe vindt u het om hier te werken? 
• Is er een inwerkplan? Zo ja, hoe verloopt dat? 
• Hoeveel bedraagt het verloop- en ziektepercentage? 
• Is er een opleidingsbeleid? 
• Hoe is de verdere gang van zaken in deze sollicitatieprocedure? 
• Binnen welk tijdsbestek kan ik een reactie verwachten? 

 
Stel alleen de vragen waarin je echt geïnteresseerd bent. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat 
je al deze vragen stelt. In een goed sollicitatiegesprek wordt al veel beantwoord, maar het is 
handig om je lijstje erbij te hebben. Het staat vreemd als je de vraag: "Heeft u nog vragen?" met 
een aarzelend "nee" moet beantwoorden. Houd ook enkele inhoudelijke vragen paraat. 
 
Na het sollicitatiegesprek 

• Ga voor je zelf na hoe je het gesprek vond. 
• Welke informatie heeft het opgeleverd? 
• Hoe kijk je terug op jouw eigen aandeel?  

o Wat ging goed? 
o Wat wil je een volgende keer anders of beter doen? 

• Maak aantekeningen in je map: 
o datum gesprek 
o deelnemers aan het gesprek 
o informatie 
o tops en tips 
o afspraak vervolgprocedure 

 
Heb je na de afgesproken datum nog geen bericht ontvangen, dan kun je zelf contact opnemen om 
te vragen naar het resultaat van het gesprek. Doe dit niet meteen op de afgesproken dag, maar 
daarna. En stel de vraag op een vriendelijke manier. 
 
Vervolggesprek 
Word je na het eerste sollicitatiegesprek uitgenodigd voor een vervolggesprek, dan gaat het 
meestal om een verdieping van het eerste gesprek: er wordt dieper ingegaan op bepaalde 
aspecten die relevant zijn voor de vacante functie. Of een gesprek met andere mensen uit de 
organisatie. Als na het eerste of tweede gesprek duidelijk is dat de keuze op jou is gevallen, volgt 
een gesprek over arbeidsvoorwaarden. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het gesprek over arbeidsvoorwaarden is vaak een kwestie van onderhandelen. Soms liggen zaken 
vast, bijvoorbeeld de rechtspositie bij ambtenaren. De meeste organisaties zijn gebonden aan een 
CAO. Over het salaris kun je meestal wel onderhandelen. Ook onderwerpen als datum van 
indiensttreding en eventuele terug te betalen opleidingskosten zijn onderhandelbaar. Maak vooraf 
voor jezelf uit wat jouw grenzen en mogelijkheden zijn. 
 
Psychologische test of assessment 
Mogelijk wordt jou gevraagd mee te werken aan een psychologische test of een assessment. Dit 
wordt vooraf vermeld in de advertentie. Soms gebeurt het dat ze dit later vragen, omdat er 
bepaalde twijfels zijn na de gesprekken. Je kunt je eventueel voorbereiden op zo’n test of 
assessment door het lezen van een boekje hierover. Dan heb je een beeld van de gang van zaken. 
De uitslag wordt altijd eerst met jou gecommuniceerd en je bent vrij om te kiezen of de uitslag 
bekend wordt gemaakt bij de opdrachtgever.  


