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Medefinanciering door

Doelen
¡ Stilstaan bij sollicitatiegesprek
¡ Tips om je goed voor te bereiden op een
sollicitatiegesprek

Workshop solliciteren (deel 2): Het
sollicitatiegesprek

Wist je dat de eerste indruk die mensen over je
hebben, gevormd wordt tijdens de eerste minuut?

Filmpje ‘eerste indruk’ uit ‘In de gloria’
https://www.youtube.com/watch?v=v66OHi32uWI

Eerste indruk

De eerste indruk

Deze eerste indruk kan je moeilijk ongedaan maken vandaar de
uitdrukking:
‘you never get a second chance to make a first impression’

De eerste indruk
¡ Daarom moet je zeker eens nadenken over de
eerste indruk die je op mensen nalaat.

¡ Waarop kan je letten?

Waarop kan je letten?
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Oogcontact

Handdruk

Glimlach

Blijf jezelf

• Betrouwbare indruk
• Oogcontact = interesse
• Ogen neerslaan = verlegenheid

Houding

• Zelfverzekerde uitstraling.
• Leun naar je gesprekspartner toe
• Neem ook een open houding aan – d.w.z. probeer je
armen niet voor je lichaam te kruisen.

• ‘slap handje’ lijkt teken van zwakte
• Zweterige handen = onaangenaam
• Stevige handdruk -> wekt vertrouwen

Duidelijk
spreken

• Duidelijk en verstaanbaar: niet mompelen of
binnensmonds praten
• Het stemvolume en de snelheid van praten is van belang.
• Probeer ook niet te veel te spreken
• Let op taal (dialect)

• Mensen vinden iemand die glimlacht
leuker

• Misschien nog het belangrijkste punt van
allemaal!

Communicatie

‘Je kan niet niet communiceren’
¡ Communiceren doen we altijd!
¡ Je kan niet niet communiceren want alle gedrag is
communicatie.
¡ Vanaf het moment dat twee mensen elkaar ontmoeten,
beïnvloeden ze elkaar door er te zijn, door hun gebaren, hun
houding, mimiek, woorden, manier van kijken… kortom hun
gedrag. M.a.w. elke activiteit of non-activiteit is een vorm van
communicatie.

¡ Voorbeeld: twee mensen die wachten op hun
sollicitatiegesprek.
¡ “Niet alleen wat je zegt, is belangrijk. Ook de
manier waarop je het zegt, is van belang!”
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Met of zonder woorden?
¡ We communiceren via taal (spreken of schrijven). Dit is
verbale communicatie. Maar we communiceren nog meer
via lichaamstaal.
¡ Uit onderzoek blijkt dat minstens 70% van de communicatie
tussen mensen verloopt via lichaamstaal. Sterker nog:
woordeloze boodschappen hebben vaak meer effect dan
onze woorden.
¡ Een voorbeeld: iemand die zegt dat hij/zij heel
geïnteresseerd is in de nieuwe job maar ondertussen
voortdurend zit te geeuwen en naar het uur zit te kijken
geeft een ongeïnteresseerde indruk, ook al beweert hij/zij
het tegenovergestelde.

Uiterlijk
Kledij, haardracht, sierraden, tatoeages… Voor een
sollicitatiegesprek trek je best eenvoudige, sobere
maar stijlvolle kledij aan. Het hoeft geen maatpak
te zijn als je je daar niet goed bij voelt. De kledij zal
ook anders zijn als je solliciteert voor een
directiesecretaresse als bij een sollicitatie voor
keukenmedewerker.

Een belangrijke reden om even stil te
staan bij onze lichaamstaal in een
sollicitatiegesprek. Waar dien je op
te letten?

De handdruk
Je kunt beter wachten met het geven van een
hand, tot de ander daartoe het initiatief neemt.
Geef een stevige, maar niet te krachtige hand en
kijk de ander daarbij aan. Kijk bij elke begroeting
de ander aan, en noem je naam.

Lichaamshouding
Neem tijdens je sollicitatiegesprek een lichaamshouding aan die
belangstelling uitstraalt, maar die toch ontspannen overkomt. Je
kunt dit doen door in het begin van het gesprek recht op je stoel
te zitten, met je rug tegen de leuning.
Als je onderuit hangt, of zijwaarts in je stoel leunt, zou het kunnen
lijken dat je weinig geïnteresseerd bent in de functie.
In de loop van je gesprek kan je lichaamshouding wat
veranderen. Als een ander iets vertelt is het bijvoorbeeld goed
om met je schouders wat naar hem toe te draaien en ook iets
naar voren te leunen. Hiermee toon je belangstelling voor
hetgeen de ander zegt. Je zou dit nog kunnen benadrukken
door je hoofd iets schuin te houden.

Het is belangrijk om ook te letten op de houding
van je gesprekspartners. In sommige gevallen kun
je overeenstemming bereiken door een gelijke
lichaamshouding als de ander aan te nemen.
Waar laat ik mijn armen?
In een moeilijke situatie zijn we snel geneigd om
onze armen te kruisen voor ons lichaam. Dit geeft
ons dan meer zekerheid. Toch kun je dit tijdens je
sollicitatiegesprek beter laten. Het kruisen van de
armen is namelijk een teken van weerstand.
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Gebaren: veel bewegen of niet?
Knikken met het hoofd terwijl je spreekt is een goede manier
om je woorden te ondersteunen of kracht bij te zetten.
Ook handbewegingen kunnen het gesprek levendiger
maken.
Let ook op onwillekeurige bewegingen die je vanwege je
gespannenheid soms kunt maken. Schuiven met je voeten of
schoppen tegen een tafelpoot kunnen bijvoorbeeld heel
irriterend overkomen, net als trommelen met je vingers of
klikken met een balpen.

Tot slot: probeer te
ontspannen!
Veel sollicitanten maken zich zorgen om hun zenuwen tijdens
het gesprek en zouden graag willen dat hun gespannenheid
minder zichtbaar is. Toch is het niet erg om gespannen te zijn.
Iedere werkgever begrijpt dit. Door je gespannenheid geef je
zelfs te kennen dat deze baan belangrijk voor je is.

Gezichtsuitdrukking en
oogcontact
Tijdens het sollicitatiegesprek is het belangrijk om
geregeld te glimlachen.
Daarnaast is het ook belangrijk om oogcontact te
maken: niet teveel (ga niet staren) maar ook niet
te weinig (durf de ander aan te kijken). Door de
ander aan te kijken geven we de ander een teken
van vertrouwen. Door middel van aankijken
regelen we ook het gesprek. Wanneer een van de
gesprekspartners iets vertelt of een vraag stelt,
moet je hem aankijken zolang hij spreekt.

Als herhaling een filmpje over
lichaamstaal in een sollicitatiegesprek.

https://www.youtube.com/watch?v=z5gTBLSJvdI

We bekijken dit filmpje staand. Beweeg
gerust wat tijdens het bekijken.

Stoom je klaar in 1 minuut voor het sollicitatiegesprek

Sollicitatiegesprek
https://www.youtube.com/watch?v=IaWLPtXwBE4
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Het gesprek: voorbereiding
Solliciteren is jezelf verkopen!
Solliciteren is jezelf verkopen. Je kan jezelf maar verkopen als
je weet wat je sterktes zijn. Jij hebt veel sterktes, positieve
punten waardoor je werk kan vinden. Denk maar eens aan je
competenties, je flexibiliteit, je netwerk. Heb je een rijbewijs?

¡ Bereid het gesprek voor!
¡ Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Denk vooraf hierover
na
¡ Bereid vragen voor, zie opdracht ‘mogelijke moeilijke
vragen’

Oefening: verkoop een …

Stel jezelf eens voor
Wat je zou kunnen vermelden :
¡ je leven in het kort - waar je geboren en opgegroeid bent, je
legerdienst, waar je gestudeerd en gewerkt hebt, enz.
¡ je werkervaring tot nu toe
¡ hobby’s, interesses, vrijetijdsbesteding
¡ clubs en verenigingen waar je lid van bent
¡ één of andere verantwoordelijke positie die je hebt
¡ je gezin

Hebt u dit soort werk al eerder
gedaan ?
Som op welke werkervaring je reeds hebt en leg vooral de
nadruk op het volgende:
¡ de vaardigheden die je hebt
¡ de machines waarmee je werkte
¡ de verantwoordelijkheid die je had
¡ de mensen met wie je omging
¡ hoe lang je die baan gehad hebt (indien het lang geduurd
heeft)
¡ taken die bijzonder relevant zijn voor de job waar je nu naar
solliciteert
Stel dat je niet veel werkervaring hebt, beschrijf dan andere
ervaringen om te laten zien dat je snel iets leert of zeg dat je zeer
geïnteresseerd bent en enthousiast bent om bij te leren.

https://www.youtube.com/watch?v=Lhe8HDkRNeo

Over welke technische
vaardigheden beschikt u?
Vermeld zeker het volgende:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

vroegere ervaring die met deze baan verband houdt
andere werkervaring
getuigschriften die je behaald hebt
de opleiding die je hebt genoten
relevante interesses en hobby’s
dat je vlug bijleert
hoe enthousiast je bent

In de meeste jobs dien je een machine of apparaat met de hand te
bedienen.
1. Spreek over je ervaring met machines, zeker wanneer je verwacht
dat die in deze baan ook zullen worden gebruikt. Noem het merk en
het type als het kan.
2. Noem alle apparatuur waarmee je vertrouwd bent.
3. Vergeet niet eventuele getuigschriften te vermelden of een speciale
training in het gebruik van bepaalde machines.
4. Als je voor je hobby’s en in je vrije tijd ook één of ander apparaat
gebruikt, zeg dat dan ook.
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Waarom wil u bij ons komen
werken als …?

De werkgever wil positieve redenen horen waaruit blijkt dat je van plan
bent te blijven als je wordt aangeworven. Hier ligt je kans om te laten
horen wat je over de firma weet. Je kan dus laten zien dat je de nodige
moeite hebt genomen om je te informeren.
¡ praat over de goede reputatie die de firma als werkgever heeft, de
werksfeer die er heerst
¡ in sommige gevallen kan ook de ligging van het bedrijf een rol spelen
(dicht bij huis) : de vlotte bereikbaarheid zodat je zeker tijdig
aanwezig kan zijn
¡ zeg dat het werk dat zij doen jou speciaal interesseert

Wat was de reden waarom u
bij dat bedrijf bent
weggegaan?
Veel voorkomende redenen zijn:
¡ het was slechts een tijdelijke baan
¡ het was slechts een deeltijdse baan
¡ de firma is failliet gegaan
¡ je werk was overbodig geworden
¡ het loon was te laag
¡ je besloot om aan een andere carrière te beginnen

¡ zeg dat dit voor jou de ideale baan is (geef aan waarom : vermeld
vaardigheden en argumenten)

Wat heb je tijdens je
werkloosheidsperiode
gedaan?
¡ Als je om gezondheidsredenen bent weggegaan, zeg er dan niet
teveel over en laat ALTIJD verstaan dat je nu fit genoeg bent om
ALLE taken die bij dit nieuwe werk horen, op je te nemen.

Probeer die periode zo positief mogelijk in te delen

¡ Benadruk de “match” (overenkomst) met de job waarvoor je
solliciteert

¡ opleidingen en vormingen

¡ Vertel vooral de zaken die wel nog lukken en die je graag doet
¡ Laat horen wat nog gaat!
¡ Laat horen dat het medische een plaats heeft gekregen en niet
meer op de eerste plaats staat

Denk aan:

¡ opvang van kinderen
¡ vrijwilligerswerk
¡ hulp bij familie, vrienden, kennissen, …
¡ reizen
¡ …

Hoeveel wil u verdienen?
Gewoonlijk krijg je te horen hoeveel je precies zal verdienen
maar soms kan er worden onderhandeld. Dan sta je natuurlijk
voor een dilemma: vraag je teveel dan krijg je de baan niet;
vraag je te weinig dan word je misschien aangenomen maar
ben je onderbetaald.
Het is belangrijk op voorhand (dus voor je naar een interview
gaat) te weten wat je gaat verdienen: indien je onderbetaald
wordt, kan je later problemen krijgen met de
werkloosheidsuitkering; je wil graag weten waarvoor je werkt; ...

Waarom zouden we u nemen en
niet een andere kandidaat?
1. Zorg dat je snel antwoordt. Als je niet zeker bent waarom jij deze
baan moet krijgen, hoe kan de werkgever het dan zijn ?
2. Som kort je positieve eigenschappen op, ook al zijn dat dingen die je
al eerder hebt gezegd.
Verwijs naar:
¡ getuigschriften en/of diploma’s
¡ vroegere ervaring
¡ interesses en hobby’s

Tip antwoord: volgens barema

¡ dat je alle taken van dit werk aankan en nog veel meer
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Hoe vaak bent u in uw vorig
werk afwezig geweest?
1. Als je zelden of nooit afwezig was, zeg dat dan gewoon op een
overtuigde manier.

Vaak wordt bij deze vraag ook naar je algemene gezondheidstoestand
gepeild. De interviewer wil dan weten:

2. Als je vaak afwezig was, leg dan uit hoe dat kwam en maak duidelijk
dat dit probleem zich niet meer zal voordoen.

a. of je gezond genoeg bent voor de baan in kwestie

Enkele voorbeelden:
“... maar toen ben ik behandeld en nu ben ik weer klaar voor een
nieuwe uitdaging.”

b. of je algemene gezondheidstoestand goed is
Je moet hem voor a en b geruststellen.
¡ Als je gezond bent en aan geen enkele kwaal lijdt, en er op je
sollicitatieformulier ook geen vermeld hebt, zeg dat dan eenvoudig
en met overtuiging.

Wat zijn uw sterkste kanten?
Je hebt hierbij de kans om al je troeven op te sommen:

¡ Indien je een beperking vermeld hebt op het
sollicitatieformulier, herhaal dit dan, maar geef het een
positieve wending.
¡ Zeg dat het absoluut niet van invloed zal zijn op je werk en dat
je algemene gezondheidstoestand uitstekend is. Indien het wel
van invloed is, probeer een oplossing aan te reiken of uit te
werken. Toon op welke manier het wel zal lukken!

¡ vaardigheden
¡ ervaring
¡ interesse
¡ Enthousiasme

¡ Begin niet over dingen die je niet mag doen omdat die je
gezondheid schaden.
Durf deze benoemen! Geef concrete voorbeelden. Bereid dit
voor!

Wat zijn uw zwakke kanten
voor deze functie?

Bent u niet te jong of te oud
voor deze job?
Werk alle nadelen die de interviewer kunnen te binnen

Geef een werkpunt maar eindig positief. Wijs op de positieve kwaliteit
die erachter zit.
¡ “in mijn eerste job ..., maar ik heb daaraan gewerkt en in mijn laatste
job ging dat echt prima”
¡ Ik ben soms nogal perfectionistisch maar dat komt omdat ik steeds
kwaliteit nastreef.

schieten weg en beklemtoon de voordelen van je leeftijd.
Als je al wat ouder bent dan kan je zeggen:
¡ Ik ben niet vastgeroest, ik ben flexibel en heb geen problemen
¡ ik ben nog altijd even gezond en fit als vroeger
¡ ik ben nog lang niet van plan om met werken op te houden
¡ ik heb een ruime ervaring en mijn kennis is zeer uitgebreid

¡ Ik heb wat meer tijd nodig om te leren maar ik vind het belangrijk om
mijn taken goed te doen.
Geef hierbij ook concrete voorbeelden!!!!
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Bent u niet te jong of te oud
voor deze job?(2)

Wat als uw kinderen ziek
zijn?

Als je nog jong bent, zijn de voordelen:
¡ je wil deze baan lang houden
¡ je wil bewijzen wat je waard bent
¡ je bent enthousiast en bereidwillig
¡ je bent fysiek op je hoogtepunt
¡ je kan je aan veranderingen aanpassen
¡ je hebt nog geen verkeerde werkgewoontes
aangenomen

Wanneer bent u
beschikbaar?

Aarzel niet en zeg :
“Zo snel mogelijk.”
of
“Wanneer u wil dat ik begin.”

Als je kinderen hebt en er zijn geen problemen voor opvang
(woensdagnamiddag, na de schooluren, in geval van ziekte), zeg dat
dan.
Indien je nog niet weet waar met je kinderen naar toe, zeg dan dat je
naar een oplossing aan het zoeken bent en dat ze op het moment dat
je bij dat bedrijf komt werken, geen hinderpaal zullen vormen.
Tip: laat horen dat je vertrouwd bent met opvangmogelijkheden bijv.
Via ziekenfonds

Hebt u nog vragen?
Een interview is een gesprek. Durf zelf vragen te stellen. Zo kom je
geïnteresseerd en gemotiveerd over. Stel niet enkel vragen over loon of
werkuren maar probeer ook iets meer over de jobinhoud te vragen.
1. Wanneer er een tweede interview komt, is het goed om naar de
verdere procedure te vragen. Wanneer zal dat plaatsvinden ?
2. Vraag ook hoe en wanneer de resultaten zullen bekend gemaakt
worden.
3. Heb je geen vragen, dan kan je ook afsluiten met een compliment: ‘Ik
heb geen verdere vragen meer. U hebt alles heel duidelijk gemaakt. Ik
wil graag zo snel mogelijk beginnen.’
Tip: stel zeker een vraag indien deze vraag gesteld wordt. Indien je
geen vraag weet, informeer naar verdere procedure.

Filmpje: do’s en dont’s

Interessante fiches:
1. Solliciteren met een arbeidsbeperking ( hoe
verwoord ik mijn beperking)

https://www.youtube.com/watch?v=z5gTBLSJvdI

2. Solliciteren met een arbeidsbeperking
(omgaan met vooroordelen)
3. Eerste indruk

8	
  

23/12/15	
  

Meer info:

Bronnen

1. Videogesprek VDAB

¡ Fiches Compaan:

2. www.workwonders.nl
(voorbereiden op een soll. gesprek)

¡ Eerste indruk.
¡ Omgaan met vooroordelen.
¡ Hoe verwoord ik mijn beperking?
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