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INLEIDING 
 
 
 
Zoals je misschien al hebt ondervonden, kan het vinden van een 
nieuwe baan een uitdaging zijn.  
Misschien wel een hele grote uitdaging maar ik verzeker je het is zeker 
geen onmogelijkheid. 
Alleen je moet wel weten hoe je het project “ Het vinden van een nieuwe 
baan” het slimste aanpakt. 
Met andere woorden: je dient wel te beschikken over een goede strategie 
cq. aanpak. 
 
 
Met de huidige economische omstandigheden en andere manieren 
van communicatie, kun je stellen dat solliciteren een “vak apart” 
geworden is.  
Alleen dat “vak” heb je hoogstwaarschijnlijk tijdens je studie niet gehad. 
En misschien heb je het vak zelfs inderdaad nog nooit nodig gehad omdat 
in het verleden je misschien gebeld werd voor een nieuwe baan of steeds 
doorgegroeid bent bij je voormalig werkgever. Misschien heb jij zelfs nog 
nooit echt hoeven solliciteren maar werd je steeds gevraagd. 
Die tijd is voor de meesten nu voorbij en of die tijd terug gaat komen, en 
zo ja wanneer, ik weet het eerlijk gezegd niet.  
Het lijkt mij in ieder geval niet verstandig daarop te gaan zitten wachten. 
 
En als je je realiseert dat de periode dat mensen in een functie zitten, 
steeds korter wordt, kun je eigenlijk wel stellen dat elke baan “tijdelijk” is.  
De kans is dus vrij groot dat je in je loopbaan meerdere keren op zoek 
zult gaan naar een nieuwe functie. 
Al met al genoeg redenen om je kennis en vaardigheden op dat gebied 
dus uit te breiden. 
 
 
Een vaardigheid waar je in ieder geval over dient te beschikken is 
het voeren van succesvolle sollicitatiegesprekken. 
Waar enkele jaren geleden nog ca. 3 kandidaten  voor een 
sollicitatiegesprek werden uitgenodigd kan het nu voorkomen dat er uit de 
talloze sollicitanten 10 mensen worden uitgenodigd voor de eerste ronde 
in het sollicitatietraject. 
Er is dus nog heel wat “ werk aan de winkel” om uit die 10 mensen als 
favoriet geselecteerd te worden. 
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Als loopbaancoach en recruiter/headhunter heb ik mijn kennis en 
ervaringen van de afgelopen jaren op papier gezet in de hoop dat jij 
daarmee jouw vaardigheid op dit gebied verder kunt ontwikkelen. 
	  
Ik wil wel benadrukken dat het kunnen voeren van goede 
sollicitatiegesprekken natuurlijk heel belangrijk is maar dat het 
tegelijkertijd slechts een onderdeel is van een succesvolle 
strategie om een nieuwe baan te vinden. 
 
Want ik weet ook dat het veel mensen niet goed lukt om voor 
sollicitatiegesprekken uitgenodigd te worden. En in dat geval helpt deze 
handleiding je dus nog geen stap verder J. 
Als jij er tegen aanloopt dat je (te) weinig of niet voor 
sollicitatiegesprekken wordt uitgenodigd,  adviseer ik je te kijken of de 
strategie die je volgt in het zoeken naar je nieuwe baan, wel de juiste is. 
Als je overweegt om daarvoor een beroep te doen op een professional op 
dat gebied om je daarin te adviseren en te coachen, hoop ik natuurlijk dat 
je contact met me opneemt. 
 
Ik hoop van harte dat de info in dit document je een stap verder brengt 
naar je nieuwe baan. Je ervaringen en reactie zijn van harte welkom. Je 
kunt dat doen door te reageren (via deze link) op mijn blogartikel 
http://www.werkeninhetvastgoed.nl/?p=900 
of me te mailen.     
Als je de informatie die ik met je deel, interessant vind, zou ik het 
natuurlijk heel fijn vinden, als je dat wilt laten weten door mijn blogartikel 
te liken of te sharen op Linkedin of Twitter.  
 
Veel succes gewenst en ik hoor graag van je! 
 
 
 

Groeten, Angela        
 
 

 
 
angela.ideco@werkeninhetvastgoed.nl 
tel: 0624410321 
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WAT IS HET DOEL VAN HET GESPREK? 
 
Na de eerste blijdschap dat je bent uitgenodigd op gesprek (en blij mag je 
natuurlijk zijn!) adviseer ik je om je echt goed voor te bereiden op het 
gesprek dat gaat komen. 
Daarbij kan het helpen om je  te verplaatsen in de mensen aan de andere 
kant van de tafel. 
Wat is hun doel, wat verwachten ze van sollicitanten, wat weten ze al van 
je, wat willen ze nog meer van je weten? 
 
Als een organisatie op een professionele wijze mensen selecteert, willen 
de interviewers zich een mening kunnen vormen of: 
 
 

• Ze jou een prettige persoonlijkheid vinden;  
• Je qua kennis en ervaring aansluit op de functie of in staat 

bent je de kennis snel eigen te maken; 
• Je als persoon past bij de cultuur van het bedrijf en de 

collega’s van de afdeling. 
 
 
En dat vaak binnen een uur of zelfs nog korter…. 
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WAT VERWACHTEN ZE VAN JE? 
 
In ieder geval verwacht men van je dat je:  
 

• Op tijd bent; 
• Niet verkeerd bent gereden (ga daar dus niet over beginnen); 
• De namen van je gesprekspartners kent; 
• Tijdens het gesprek oogcontact hebt met alle gesprekspartners; 
• Je een goede stevige hand geeft en tegelijk oogcontact hebt; 
• Kledingoutfit geschikt  is; 
• Telefoon is uitgeschakeld; 
• Tijdens het gesprek notities kunt maken; 
• Je CV en sollicitatiebrief bij de hand hebt; 
• Niet net voor het gesprek een sigaret hebt gerookt……(en dus een 

slechte adem hebt, echt killing! 
 
 
 
Ik realiseer me dat dit voor de meeste mensen geen eyeopeners zullen 
zijn, maar ik verzeker je dat deze dingen al veelvuldig mis gaan. 
 
En toch nog even over het roken…. 
Realiseer je echt dat als je gesprekspartners niet-rokers zijn, zij de geur 
zeker ruiken. Dus even (om de spanning tegen te gaan) een sigaret roken 
vlak voor het gesprek, kan je echt de das omdoen. 
Ik hoor je als roker misschien zeggen: “ ja maar het gaat toch om mijn 
kwaliteiten en niet of ik wel of niet rook”. 
Realiseer je dat er hoogstwaarschijnlijk in het traject nog andere mensen 
zitten die ook heel geschikt zijn voor deze functie. En als niet-rokers dan 
toch moeten kiezen…… 
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WAT VERWACHTEN ZE NOG MEER VAN JE? 
 
Omdat informatie in deze tijd zo makkelijk te verkrijgen is, gaat men er 
vanuit dat jij je grondig op het gesprek hebt voorbereid door informatie 
tot je te nemen over: 
 
 
Het bedrijf  
Wat doen ze precies, waar staan ze bekend om, wat zijn hun grootste 
uitdagingen/bedreigingen, cultuur, aantal medewerkers etc etc,)  
Ik ga er eigenlijk vanuit dat je dit al gedaan hebt voordat je bij dit bedrijf 
ging solliciteren.   
De bedrijfswebsite, google en twitter helpen je hier natuurlijk mee. 
 
 
De functie  
Heb je het functieprofiel helder, heb je profielen bekeken van of gebeld 
met mogelijk toekomstige collega’s? 
Vanzelfsprekend is het prima als je nog aanvullende vragen over de 
precieze invulling van de functie stelt, maar stel geen vragen die je 
makkelijk had kunnen weten. 
 
 
Je gesprekspartners 
Door het bestaan van Linkedin zullen je gesprekspartners er vanuit gaan 
dat je hun profiel gezien hebt. Dat je in grote lijnen weet waar ze gewerkt 
hebben, wat hun functie is, wie de gemeenschappelijke contacten zijn etc. 
 
 
Mijn advies is om daar zelf niet over te beginnen. Wellicht dat er aan het 
eind van het gesprek daarvoor een geschikt moment is maar wees daar 
liever voorzichtig mee. 
 
Wat ik je uitdrukkelijk niet adviseer is om voor het gesprek je 
gesprekspartners al uit te nodigen om te connecten op Linkedin.  
En ook na het sollicitatiegesprek zou ik dat niet doen eerlijk gezegd.  
Er is echt een kans dat mensen dat in deze fase van het sollicitatietraject 
niet “gepast” vinden.  Ga dat risico dus niet lopen. 
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WAT WETEN ZE AL VAN JE? 
 
In principe mag je er van uitgaan, indien het gaat om een professioneel  
werving & selectie traject, dat je gesprekspartners je CV goed gelezen 
hebben. 
En inderdaad ik weet dat dit soms niet het geval is maar ik adviseer je er 
vooralsnog van uit te gaan dat dat wel het geval is. 
 
Want anders trap je in de valkuil (net als veel andere mensen) om in het 
gesprek als het ware je CV op te gaan sommen en dat is absoluut niet de 
bedoeling. Voordat je het weet is het een half uur later en zijn je 
gesprekspartners in slaap gevallenJ 
Als mensen meer informatie willen over bepaalde functies, 
werkzaamheden of projecten op je CV zullen ze daar zeker naar vragen. 
Laat dat initiatief aan hen. 
 
Ook kun je ervan uitgaan dat er naar jouw Linkedin profiel gekeken is. 
Verschillen tussen je Linkedin profiel en je CV roepen vragen op en zullen 
dan waarschijnlijk aan de orde gesteld gaan worden. Zorg dat die twee 
dus met elkaar matchen. 
 
 
 
WAT WILLEN ZE NOG MEER VAN JE WETEN? 
 
Zoals ik hierboven al heb aangegeven willen je gesprekspartners een 
indruk krijgen 
 

• Wat voor persoon jij bent; 
• Of je de gewenste kennis en ervaring hebt of dat je je die 

kennis snel eigen kunt maken; 
• En of je zou passen binnen de cultuur van het bedrijf en zou 

kunnen schakelen met je toekomstige collega’s. 
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Kennis en Ervaring 
 
Om te weten te komen of je de gewenste kennis en ervaring hebt, zullen 
je gesprekspartners waarschijnlijk gaan inzoomen op je opgedane 
werkervaring en verworven kennis zoals verwoord in je CV.  
Luister daarbij goed naar de vraag en houd er rekening mee dat ze je wel  
willen horen praten. Anders kunnen ze zich geen mening over je gaan 
vormen.  
Antwoorden als “ Ja dat klopt inderdaad” zijn dus niet voldoende. 
Het is echter niet de bedoeling dat je na 1 vraag 10 minuten lang aan het 
vertellen bent. 
Houd terwijl je aan het praten bent, goed oogcontact met alle mensen 
zodat je “ af kunt lezen” of je antwoord goed genoeg is. 
Beperk je in je verhaal tot feiten die met voorbeelden en situaties  
(mogelijk met cijfers zoals “ omzetgroei van 30% gerealiseerd”) te 
onderbouwen zijn. 
 
 
Dus zinnen als:  “ ik was de beste verkoper van het team”  of “ ik 
ben een hele goede manager” liever niet gebruiken. 
 
Afgezien van het feit dat je wat hautain kan overkomen, geeft het nog 
steeds geen goede objectieve indruk hoe goed jij bent als verkoper of als 
manager.  
Een zin als  “ in dat jaar heb ik  50% boven  target gepresteerd waardoor 
ik ook nog tot accountmanager van het jaar ben gebombardeerd”  of “ het 
is me vorig jaar gelukt om 3 nieuwe  vastgoedportefeuilles ter grootte van 
xxxxxx te acquireren” of  
“ door een betere samenwerking in het team te realiseren is het me gelukt 
de teamomzet met 20% te verhogen en het ziekteverzuim met 50% te 
verlagen” geven dus veel meer concrete informatie waardoor je 
gesprekspartners zich een beter beeld kunnen vormen op welke manier jij 
toegevoegde waarde kunt hebben voor hun bedrijf. 
 
Bovenstaande is trouwens ook van toepassing op de informatie die je 
verwoordt in je CV) 
Je kunt in je antwoorden en/of toelichting gebruik maken van de 
“STAR” methode. Dat staat voor: situatie-taak-aanpak-resultaat. 
Dus je vertelt wat de situatie was (bv op een afdeling), wat jouw taak 
daar was, hoe je de dingen hebt aangepakt en wat daarna het resultaat 
was. 
 
 
 
 
 
 



	  

	   10	  

 
 
Dus wees realistisch in je verhaal, kort maar wel helder in je 
antwoorden en beperk je zoveel mogelijk  tot feiten. Houd daarbij in 
je achterhoofd dat iedere medewerker in principe geld moet gaan 
verdienen of geld moet gaan besparen voor het bedrijf en wel meer dan je 
salaris is. 
Er zal uit het gesprek echt duidelijk moeten gaan worden wat jouw 
toegevoegde waarde voor het bedrijf zal zijn. 
 
 
 
Indien ze vraagtekens hebben mbt je kennis kan het voorkomen 
dat er vakinhoudelijke vragen aan je gesteld worden. 
En eigenlijk is het dan simpel. Je weet het antwoord of je weet het niet.  
Maar wees daar in ieder geval eerlijk in. Ga geen zwamverhaal ophangen 
als je niet zeker bent van je antwoord. Mensen horen liever dat je op dit 
moment niet over die kennis beschikt maar dat je er van overtuigd bent 
dat je je die kennis snel kan eigen maken dan dat je gaat zitten stamelen 
of met je antwoord de plank volledig misslaat. 
 
 
Als je de opmerking hoort dat ze eigenlijk iemand zoeken met 
meer werkervaring, laat je dan niet uit het lood slaan.  
In ieder geval is er een reden dat ze je wel hebben uitgenodigd voor dit 
gesprek. Ga je niet zitten verdedigen dat je wel veel ervaring hebt maar 
focus je juist op je vermogen om je snel nieuwe dingen eigen te maken en 
kennis aan te leren. En maak dit weer duidelijk met voorbeelden uit het 
verleden. 
Als ze je gaan kiezen doen ze dat blijkbaar niet omdat je de vereiste jaren 
werkervaring hebt maar omdat ze er het volste vertrouwen in hebben dat 
je de capaciteiten hebt om je snel te ontwikkelen. Dan moet je dus wel 
laten zien dat je dat in je hebt. 
 
 
 
 
WIE BEN JIJ ALS PERSOON? 
 
Ook willen ze een indruk krijgen wat jouw persoonlijkheid is.  
Zul je goed kunnen samenwerken met je leidinggevende en je 
toekomstige collega’s? 
Pas je binnen de cultuur van de organisatie? Wat voor gedrag laat jij zien 
als je onder druk staat? 
Om zich hierover een beeld te kunnen vormen, zullen er vaak, met name 
als er HR adviseurs bijzitten, “behavourial questions” gesteld gaan 
worden. Vragen die inzicht geven in je gedrag. 
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En dat gebeurt steeds meer omdat bedrijven zien dat kennis en ervaring 
geen garantie voor succes zijn.   
 
Aan het eind van dit document tref je een hele lijst van vragen aan die in 
dit kader aan kandidaten gesteld kunnen worden. Daarbij ook een aantal 
do’s en dont’s die bij de beantwoording van die vragen belangrijk zijn. 
 
Ik adviseer je echt om die vragen als voorbereiding te beantwoorden en 
ze op papier te zetten.  En dan kritisch te bekijken in hoeverre ze helder, 
objectief en onderbouwd zijn met feitelijkheden aan de hand van de STAR 
methode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERIGE VRAGEN 
 
 
Een vraag die meestal ook gesteld wordt, is “Waarom heb je op deze 
functie gesolliciteerd?” of iets van die aard. 
Het slechtste antwoord dat je kunt geven is “ Omdat ik op dit moment 
geen baan heb” .  
(trouwens ook een slechte zin in een sollicitatiebrief en ik heb veel van dit 
soort zinnen gelezen …..) 
Door het stellen van deze vraag krijg jij de kans je motivatie helder uiteen 
te zetten.  Maak daar dan ook gebruik van. 
Focus je daarbij op het bedrijf, wat je goed en interessant aan ze vindt, 
waarom je eigenlijk voor ze wilt werken dus.  
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En waarom specifiek deze functie jouw interesse heeft en waarom jij 
denkt dat je daar helemaal op je plaats bent.  
Bereid deze vraag heel goed voor, je kunt je niet laten verrassen door 
deze vraag. 
 
Naast allerlei onverwachtse vragen als “ wat vind je leuk aan  
basketbal/hockey/waterpolo/schaken/gamen (wat er zoal op je cv staat) 
of  
 
“Doe je ook vrijwilligerswerk” (ik noem maar wat) zal er waarschijnlijk ook 
de vraag gesteld worden: 
 
 

“ HEB JIJ NOG VRAGEN VOOR ONS?” 
 
 
 
Dit is een belangrijk moment want ze verwachten dat je een aantal 
vragen hebt voorbereid. Het kan niet zo zijn dat je als professional zonder 
vragen het gesprek in gaat. Wellicht zijn er tijdens het gesprek al veel 
vragen die je vooraf voor je zelf had geformuleerd, beantwoord. Dat kun 
je dan ook aangeven. 
 
 
Maar zorg ervoor dat je nog een aantal vragen hebt. Niet teveel want je 
bent aan het eind van het gesprek beland. Als je meer dan 3 vragen hebt 
kun je ook aangeven dat je meer vragen hebt maar dat er een aantal in 
een volgend gesprek aan de orde kunnen komen. 
 
In principe is het goed om eerst een vraag te stellen waardoor je meer 
contact maakt met je gesprekspartner(s). 
Informeren naar zijn/haar ervaring binnen het bedrijf.  
Daarna kun je een vraag stellen mbt het bedrijf. Bv waarin vind jij dat 
jullie je onderscheiden van de twee grootste concurrenten? 
Ik heb op de website gelezen over de cultuur binnen jullie bedrijf. Kun jij 
aangeven hoe jij die ervaart? 
Je laat zien dat je interesse hebt in de mening van de ander en verkrijgt 
zo weer aanvullende informatie. 
Als laatste kun je inzoomen op de functie of andere dingen die je wilt 
weten. 
 
Wat je in ieder geval (niet als eerste vraag trouwens) kunt vragen, is 
wanneer je de terugkoppeling  op het gesprek kan verwachten. En hoe het 
vervolg van het sollicitatietraject er uit ziet.  
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Tip: Vraag in een eerste gesprek in ieder geval niet naar salaris en andere 
arbeidsvoorwaarden. Wellicht vragen zij een salarisindicatie en dan kun je 
daarop antwoorden maar om er zelf over te beginnen, raad ik je echt af. 
 
 
 
 
NA HET SOLLICITATIEGESPREK 
 
Het kan heel professioneel en attent overkomen als je na het gesprek nog 
even van je laat horen. Dit kan een berichtje zijn per mail of per post. 
Een dergelijk berichtje kan je echter ook op grote achterstand zetten als 
het “te standaard” is of als er bv. een taalfout in zit, je de naam verkeerd 
hebt gespeld of als je jezelf nog een keer gaat “verkopen”. 
 
Je bedankt (uiterlijk 1 dag na de afspraak) je gesprekspartner(s) voor het 
gesprek cq. voor zijn/haar tijd. Het is ook goed dat je wat dieper in gaat 
op wat er besproken is mbt het bedrijf, de branche of de functie.  
Misschien nog goed als je vertelt over een artikel dat je net hierover 
gelezen hebt en waarvan je de link meteen meestuurt.  
Natuurlijk alleen doen als het echt interessant is voor je gesprekspartners. 
 
 
En vanzelfsprekend benoem je dat je uitkijkt naar een volgend gesprek, of 
iets in die bewoordingen. 
Een dergelijk berichtje moet helder, kort en bondig zijn, mensen hebben 
echt geen tijd en zin om hele verhalen van je te lezen. En helemaal niet 
om verhalen te lezen over hoe goed jij bent. 
Een bedank berichtje is er dus NIET voor bedoeld om je zelf nog een keer 
te gaan verkopen/promoten.  
 
Mijn advies: schrijf een dergelijk berichtje alleen als je ervan 
overtuigd bent dat het in je voordeel gaat werken.  
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WACHTEN OP EEN REACTIE 
 
En nu afwachten en geduld hebben…. het  valt vaak niet mee. En soms 
kan het ook echt lang duren voordat er met 10 kandidaten gesproken is 
en men een ei gelegd heeft. 
  
Realiseer je dat jij heel anders in het sollicitatietraject zit dan je 
gesprekspartners.  
Ik bedoel daarmee dat dit traject voor jou misschien even het 
belangrijkste kan zijn wat er op dit moment speelt. Voor je 
gesprekspartners kan dit traject 1 van de zovele activiteiten zijn waar ze 
zich in hun werk mee bezig houden. 
 
 
Houd er ook rekening mee dat er een kans bestaat dat het bedrijf niet 
precies op de afgesproken dag contact met je opneemt en dat je 
misschien nog een weekend extra in spanning zult zitten. 
Ik zeg niet dat het netjes en correct van bedrijven is maar het is inmiddels 
wel de werkelijkheid. 
 
 
Als je 1 dag na de afgesproken datum nog geen reactie hebt ontvangen, 
adviseer ik je die dag daarna telefonisch contact op te nemen. Als er bij je 
gesprekspartners een HR adviseur was, adviseer ik je	  die te bellen. Hij/zij 
coördineert meestal het gehele traject. 
Sla natuurlijk niet direct een “beschuldigende” toon aan (jullie zouden me 
vrijdag bellen maar ik heb nog steeds niks gehoord) maar laat je interesse 
en pro actieve houding zien. 
 
 
GOED  OF SLECHT NIEUWS 
 
Ja en dan krijg je het bericht of je al dan niet wordt uitgenodigd 
voor een vervolggesprek. 
Helemaal blij of zwaar teleurgesteld? 
 
Door naar de volgende ronde?  
Ook dan is weer werk aan de winkel ter voorbereiding op dat gesprek.  
Er zullen immers met jou nog anderen zijn die voor de functie in de race 
zijn. 
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Niet door naar de volgende ronde?  
Even flink balen en dan weer doorgaan. Er zit echt niks anders op. 
Of wil je toch in de rebound? Misschien een kleine kans als je dat op een 
zeer creatieve wijze doet…. 
Maar wellicht was de match tussen jou en het bedrijf of je toekomstig 
leidinggevende misschien inderdaad niet zo goed. Misschien sprak de 
cultuur van het bedrijf of de functie je eigenlijk toch niet zo aan als je 
daar deed voorkomen? 
Hoogstwaarschijnlijk zul je op het moment dat je wel je nieuwe passende 
baan gevonden hebt, terug kijken en blij zijn dat het zo gelopen is. 
 
Ik persoonlijk vind dat elk gesprek dat ik heb, ergens goed voor is.  
Dat je van elk gesprek, van elke ontmoeting weer iets leert. Dus ook van 
ieder sollicitatiegesprek dat je hebt. 
 
 
Als je het bedrijf zeer interessant vindt, is het een goed idee je 
gesprekspartner(s) een mailtje  (of per post) te sturen.  
Wees professioneel, bedank ze en benadruk vooral je interesse in een 
mogelijke toekomstige vacature. Vraag expliciet om feedback cq advies 
voor toekomstige sollicitaties.  
Richt dit bericht  in ieder geval aan de leidinggevende van de afdeling 
waar je graag zou willen werken.  En wees ook niet teleurgesteld als daar 
niet het antwoord op komt als je graag zou willen. 
 
Wat je nog kunt doen, is na enkele weken nogmaals contact op nemen 
met de vraag of het sollicitatietraject inderdaad succesvol is afgesloten. 
Het zal niet de eerste keer zijn dat kandidaat no. 1 zich op het laatste 
moment terug trekt of dat ze er met de arbeidsvoorwaarden toch niet uit 
zijn gekomen. 
Bovenstaande is natuurlijk ook van toepassing als je na een 
vervolggesprek niet bij de gelukkigen behoort. 
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TENSLOTTE 
 
Op de volgende pagina tref je tenslotte nog de “behavourial questions” 
aan.  
Ik hoop oprecht dat deze informatie (al is het maar 1 dingJ) nuttig voor 
je is en dat je het kunt gebruiken bij jouw sollicitatiegesprekken. 
Ik vind het altijd leuk om reacties te horen.  
En helemaal leuk om van je te horen zodra je een nieuwe baan gevonden 
hebt.  
 
Ik wens je heel veel succes!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Angela  
 
Tel: 0624 410321 
angela.ideco@werkeninhetvastgoed.nl 
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BEHAVOURIAL QUESTIONS 
 
 
 
Tips: Schrijf je antwoorden op onderstaande vragen uit. Op deze manier 
dwing je je zelf tot de kern van wat je wilt zeggen, te beperken.  
Als je pas in een gesprek over een vraag gaat nadenken, is de kans groot 
dat er een te lang en onsamenhangend verhaal gaat komen. 
 
Kijk daarna of je antwoorden meningen zijn (“ik ben een goede….) of dat 
het feiten zijn die je kunt onderbouwen. 
 
Als je iets vertelt, beschrijf de situatie, vertel wat je taak was, ga in op 
hoe je iets hebt aangepakt en wat het resultaat was. De STAR methode 
dus.  
 
Geef ook duidelijk aan wat je van een situatie geleerd hebt. Men wil graag 
mensen hebben die van hun werkzaamheden (en fouten) leren en zich 
daardoor naar een hoger niveau kunnen ontwikkelen. 
 
Ga niet in de verdediging als je op dit moment geen baan hebt. Geef aan 
op welke eigenschappen deze situatie een beroep heeft gedaan 
(doorzettingsvermogen, creativiteit, omgaan met teleurstellingen, 
netwerken etc) en wat je in de periode geleerd en gedaan hebt. Over het 
algemeen is het zoeken naar een nieuwe baan “harder” werken dan een 
normale baan. En is het meestal ook een periode in je leven waar je meer 
van leert dan met routinematige werkzaamheden in een baan. 
 
Laat blijken dat je begrijpt wat de uitdagingen in de nieuwe functie en/of 
in het bedrijf zijn. En laat met voorbeelden zien dat je daar ervaring mee 
hebt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	  

	   18	  

 
 
VRAGEN 

 
  1. Vertel ons eens wat over jezelf 
  2.  Ik zie dat je al enige tijd zonder baan zit, hoe komt dat volgens jou?  
  3. Kun je wat vertellen op waar je het meest trots op bent in je 

loopbaan 
  4.  Geef 3 bijvoeglijke naamwoorden die op jou van toepassing zijn in je 

werk en geef voorbeelden om dat te onderbouwen 
  6. Kun je 3 eigenschappen van je zelf noemen die je nog verder wil 

ontwikkelen 
  7. Als ik ex-collega’s van je zou bellen wat zouden die over je zeggen? 
  8.  Heb je wel eens met een collega moeten werken wat heel lastig voor 

je was? En hoe ben je daar mee omgegaan? 
  9. Waarom wil je weg bij je huidige werkgever? 
10. Waarom wil je bij ons bedrijf werken? 
11. Wat weet je over ons bedrijf? 
12. Wat zijn voor jou hele belangrijke voorwaarden in je werk? 
13. Waarom denk je dat je geschikt bent voor deze functie? 
14. Wat spreekt je aan in deze baan? 
15. Wat is jouw grote toegevoegde waarde voor ons bedrijf? 
16.  Kun je 2 grote fouten noemen die je wel eens in je werk gemaakt 

hebt?  
17. Wat zijn de 3 belangrijkste dingen die je geleerd hebt in je vorige 

baan? 
18.  Vind je dat je succesvol bent geweest in je vorige baan? 
19. Werk je liever zelfstandig of in teams?  
20. Vertel ons eens iets over de beste leidinggevende die je ooit gehad 

hebt. En over de slechtste. 
21. Wat voor soort leidinggevende heb jij het liefst? 
22. Welke stijl van leidinggeven hanteer jij? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


