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� Vragen voorbereiden 

Bereid je voor op de volgende vragen: 

� Waarom wil je bij dit bedrijf komen werken? 

� Waarom wil je deze baan? Wat spreekt je écht aan? 

� Waarom ben jij de ideale kandidaat voor deze baan? 

� Wat zijn je sterke punten? Wat zijn je zwakke/minder sterke punten? 

� Geef een voorbeeld van een Situatie-Taak-Actie-Resultaat van jouw handelen in een vorige 

functie die voor deze baan als waardevolle ervaring kan worden gezien. Lees meer over de 

STAR(R)-methode (gesprekstechniek) op www.dancHR.nl.  

� Welke vragen wil je zelf stellen aan de werkgever? 

 

?? Omgaan met moeilijke vragen 

Bedenk welke moeilijke vragen er gesteld kunnen worden en bedenk een antwoord. Denk aan:  

� Je leeftijd (dit mag in principe geen issue zijn, maar wees wel voorbereid) 

� periodes dat je niet hebt gewerkt 

� dat je veel verschillende werkgevers hebt gehad in een korte tijd 

� of je bereid bent om te verhuizen 

� waarom je nu geen werk hebt. 

 

☺ Houding & gedrag tijdens het gesprek 

Let op de volgende punten tijdens het gesprek: 

� Zet je gsm uit! Liefst voordat je naar binnen gaat. 

� Zeg bij binnenkomst duidelijk je naam en kijk je gesprekspartner aan. 

� Geef een stevige hand. 

� Neem een ontspannen houding aan, zit rechtop, laat zien dat je enthousiast bent en glimlach. 

� Kijk tijdens het gesprek alle gesprekpartners ongeveer even veel aan. 

� Spreek duidelijk en niet te snel. 

� Humor wordt over het algemeen gewaardeerd. Maar let op dat het gepast is. 

� Kun je een in korte tijd een band opbouwen met je gesprekspartner, omdat jullie 

overeenkomsten hebben, dan kan dat in je voordeel zijn. 

� Neem op het eind hartelijk afscheid en bedank je gesprekspartners voor het gesprek. 
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� Kleding & uiterlijke verzorging 

� Zorg dat je er verzorgd uitziet. Ga desnoods voor het gesprek nog even naar het toilet en kijk 

of alles nog zo zit als toen je van huis weg ging. 

� Is je kleding schoon en gestreken? 

� Voel je jezelf op je gemak in de kleding die je hebt uitgezocht? 

� Zijn je schoenen gepoetst? Als er weinig aan te poetsen valt, zien ze er wel netjes uit? 

� Past de kleding bij het bedrijf waar je solliciteert? 

� Heb je een frisse adem? 

� Ruik je fris? (voorkom een transpiratiegeur) 

� Zijn je nagels netjes geknipt en schoon? 

 

� Wat neem je mee naar het gesprek? 

Leg de volgende dingen klaar om mee te nemen naar het gesprek: 

� De routebeschrijving naar het bedrijf 

� de vacature 

� je sollicitatiebrief en cv 

� de belangrijkste informatie van het bedrijf 

� de vragen die je hebt bedacht om aan de werkgever te stellen 

� een notitieblokje/boekje en pen 

� je agenda 

� diploma’s, getuigschriften, certificaten, referenties (als dat is gevraagd) 

� de e-mail of brief met de uitnodiging van het gesprek (voor het adres, telefoonnummer en de 

naam van je gesprekspartner). 

 

�  De belangrijkste vraag die jíj kunt stellen!  

De belangrijkste vraag die jij kunt stellen (naast eventuele onduidelijkheden) aan het einde van 

het sollicitatiegesprek: 

� Is er een reden waarom u mij niet aan zou nemen? 

 

Deze vraag toont lef. En als je dit op een nette en rustige manier vraagt zal de gesprekspartner 

deze vraag netjes willen beantwoorden. Het vraagt eigenlijk naar de mogelijke twijfels die de 

ander heeft. Als die worden uitgesproken, kun je die eventuele twijfels ook nog glad strijken! 


