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Wat is solliciteren eigenlijk? 

Solliciteren is proberen om een baan te 

krijgen. Solliciteren kost tijd en energie, 
vooral in het begin. Stel je er dus op in dat 
het even zal duren voor je werk 

gevonden hebt. Als je je daar op instelt, 

geeft dat je sollicitaties minder ‘lading’ en 

maakt de teleurstelling minder groot als je 
afgewezen wordt. Gun jezelf tijd om een 
baan te vinden. Je zult merken dat, 

naarmate je er langer en meer mee bezig 
bent, het je gemakkelijker afgaat. We hopen 

dat dit document jou helpt om een (bbl)-
baan te vinden.  
 

Solliciteren kan op drie manieren: schriftelijk 

(post of e-mail), persoonlijk of telefonisch. 
Ga er bijvoorbeeld 1 of 2 keer per dag een 
uurtje voor zitten. In die tijd kun je zoeken 

naar vacatures, reageren op vacatures door 
middel van een brief, telefoontje of door 

langs te gaan bij het bedrijf. 
 

 
 
Stap 1  Curriculum Vitae (CV) 

Hoe maak je een  
CV en wat staat er in?  
Pagina 2 

 
 
Stap 2 Zoeken naar vacatures 

Het begint allemaal bij het  
zoeken naar een (bbl) baan.  
Waar vind je een vacature?  

En waar moet je opletten? 
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Stap 3  Sollicitatiebrief  
Wat staat er in een CV?  
En hoe schrijf ik een  

sollicitatiebrief?  
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Stap 4  Voorbereiden  

sollicitatiegesprek 

14 veel gestelde vragen  
tijdens een sollicitatiegesprek.   
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Stap 5  Sollicitatiegesprek 

De eerste indruk is belangrijk.  
Wat zijn de do's en don'ts  

tijdens een sollicitatiegesprek? 
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Bbl 

Op het mbo kan je werken en leren 
combineren. Dit kan met de 

beroepsbegeleidende leerweg, ook wel bbl-
opleidingen genoemd. Je werkt 3 of 4 dagen 

per week en gaat 1 dag per week naar 
school.   
 

Om een bbl-opleiding te doen heb je een bbl-
baan van minimaal 20 uur nodig. Meestal 

werk je 4 dagen (32 uur) per week. Je moet 
dus gaan solliciteren naar een baan. Hoe je 
dat aanpakt? Dat lees je in deze folder.  

 
Kom je er zelf echt niet uit? Zoek dan 

mensen die je kunnen helpen met de punten 
waar je moeite mee hebt. Dat kunnen 
mensen uit je omgeving zijn (familie of 

vrienden), maar ook van de gemeente (als je 
een uitkering ontvangt), de 

leerplichtambtenaar of trajectbegeleider van 
het rmc.  
 

Zo vind je een bbl-baan 
Ben je op zoek naar een bbl-baan, lees dan verder. 
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Stap 1 Curriculum Vitae (CV) 
 
Curriculum Vitae (CV) 

CV staat voor curriculum vitae en betekent levensloop. Vaak is een CV één van de eerste 

dingen die een werkgever van jou ziet. Zorg dus voor een nette en goede CV, het liefst met 

een foto!  Het is een document waarin je een samenvatting geeft van de dingen die je in je 

leven hebt gedaan wat betreft werk, stage en opleiding.  

 

Dit zet je in jouw CV: 

- Persoonsgegevens  

  Zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres  

- Samenvatting opleidingen  

- Samenvatting werk   

- Samenvatting stage 

- Een professionele foto 

  

 

Tips  

 Om jezelf te onderscheiden kun je met de lay-out (uiterlijk van CV)  zelf nog heel veel 
variëren. Op internet vind je diverse sites die voorbeelden hebben van CV's en opzet 
van sollicitatiebrieven.  
 

 Creativiteit is prima maar dan wel op zo’n manier dat je jezelf er in terug kunt zien. 

Doe vooral wat bij jou past! Een toekomstige werkgever krijgt dan een goed  beeld 
van je.  

 

 Check je CV op grammatica en spelfouten. Gebruik de spellingscontrole en laat het 
altijd door iemand nakijken. 

 

 Ook kun je referenties op jouw CV zetten. Een referentie is iets of iemand die kan 
vertellen hoe je bent als collega en hoe je functioneerde als werknemer. Je kunt 

namen en telefoonnummers noemen. Vraag deze mensen wel van te voren of jij ze 
mag noemen in jouw CV. Ook kun je 'referenties op aanvraag' vermelden. Jouw 

referenties worden dan alleen gebeld als de werkgever daar om vraagt.  
 

 Soms zit er een periode tussen twee opleidingen of twee banen. De werkgever kan 

zich dan afvragen wat je in die tijd hebt gedaan. ‘Gaten’ in je CV kun je voorkomen 
door hele jaartallen te gebruiken. 
 

Andere voorbeelden CV's en tips kun je onder andere vinden via:   

 www.carrieretijger.nl 

 www.werk.nl 

 www.s-bb.nl 

 Of google op: voorbeeld CV of voorbeeld sollicitatiebrief/ opzet sollicitatiebrief 

Voorbeeld? Check bijlage 1.  

http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv
http://www.werk.nl/
http://www.s-bb.nl/
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Als je jouw CV op orde hebt, kan je op zoek gaan naar wat de juiste baan is voor jou. Heb je 

daar een goed antwoord op dan kun je op zoek naar een vacature.  Een vacature is een 
onvervulde arbeidsplaats binnen een bedrijf of organisatie.  

Heb je een vacature gevonden, dan kan je gaan solliciteren.  
 

Vind je het lastig om te bepalen waar jouw interesses, talenten/kwaliteiten en mogelijkheden 

nu eigenlijk liggen? Bij RMC De Friese Wouden hebben we de beroeps/- en studiewijzer, 
een test die je kan maken achter de computer. Wil je de test maken of meer informatie 
hierover? Neem dan contact op met één van de rmc-trajectbegeleiders.   
 

Hoe vind je een vacature?  

Vacatures kun je op verschillende vacaturesites vinden zoals;  

 Indeed.nl 

 Nationale vacaturebank.nl 

 Werk.nl 

 Jobbird.com 

 Jobrapido 
 

 
 Je kan ook vacatures vinden via:  

 Detachering- en uitzendbureaus  

Op de website www.uitzendbureau.nl vind je de uitzendbureaus bij jou in de buurt.  
Kijk even goed op de site van het uitzendbureau zelf in welke branche ze werk hebben. Er 

zijn uitzendbureaus gespecialiseerd in de techniek, of bijvoorbeeld in de zorg enz.  
 

Heb je je ingeschreven via de website? Ga dan even bij het uitzendbureau langs om je 

gezicht te laten zien. Vertel dat je je hebt ingeschreven of dat je hebt gereageerd op een 
vacature via de internetsite van het uitzendbureau. Door langs te gaan kom je én heel 
gemotiveerd over én de medewerker van het uitzendbureau kent dan het gezicht bij jouw 

naam. Bij een uitzendbureau willen ze altijd weten naar wat voor baan jij op zoek bent. Zeg 
daar niet dat je van alles wel wilt doen, want dan is het lastig zoeken voor een 

uitzendbureau, ze hebben immers zoveel verschillende vacatures en weten dan niet wat jij 
zoekt. Denk daar dus goed over na. 
 

 Netwerken 

Veel werkgevers komen via via aan hun medewerkers. Maak daarom gebruik van jouw 

eigen netwerk (vrienden, familie enz.). Ga na wie jij kent en wat voor werk zij doen. 
Misschien kun je via een kennis makkelijker bij een bedrijf 'binnen' komen. Laat  jouw 
netwerk ook vooral weten dat jij op zoek bent naar werk. Zet bijvoorbeeld op Facebook en 

LinkedIn wat voor werk jij zoekt en vertel het zoveel mogelijk bekenden. Zij werken 
misschien bij interessante organisaties waar ze mensen zoeken. Of misschien kennen ze 

bedrijven waar ze mensen zoeken.  
 
 
 

Stap 2 Zoeken naar vacatures  

Tip! Geef op de websites jouw voorkeur aan. 
Ze mailen dan de vacatures die bij jou passen. 

 Monsterboard.nl 

 Uitzendbureau.nl 

 Techniekvacaturebank.nl 

 vacatures.roc.nl 
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 Telefonisch informeren   

Als je zelf een bedrijf belt om te informeren of er werk is, bereid dit dan goed voor. Houd je 
CV, de vacature of informatie van het bedrijf, je agenda, pen en papier bij de hand.  

 
Denk na over de volgende onderwerpen voordat je gaat bellen. Zet het eventueel van 
tevoren voor jezelf op papier, zodat je een belscript (zie bijlage 2) hebt. 

 
Wat wil je bereiken met het gesprek? 

Denk aan: informatie inwinnen over het bedrijf, branche, uitgenodigd worden voor een 
gesprek, een brief mogen sturen, een bepaalde naam of telefoonnummer zien te 
achterhalen enz. 

 
Hoe stel je jezelf voor?  

'Mijn naam is …………………', 'Ik ben op zoek naar een leerbaan om de bbl-opleiding 
(bijvoorbeeld) logistiek medewerker te kunnen volgen.'  
'Ik zou graag wat informatie willen over eventuele bbl-mogelijkheden bij uw bedrijf.'  
 

Welke persoon binnen het bedrijf moet je benaderen 

‘Ik heb uw naam van …' of  'Ik begrijp dat u zich specialiseert in ….’  
 
Als je een contactpersoon via stagemarkt.nl hebt, dan kun je zeggen: ‘Ik heb op website  

stagemarkt.nl gezien dat uw bedrijf een erkend leerbedrijf is voor de opleiding …."Op de 
site stond ook dat u hiervoor contactpersoon bent, klopt dat?  

 
Als je nog geen naam hebt, kun je het algemene nummer van een bedrijf bellen en vragen 
naar de persoon die jou iets meer kan vertellen over mogelijke (bbl)-vacatures binnen het 

bedrijf, iemand van personeelszaken. 
 

Check of je op het juiste tijdstip belt 
Als je de juiste persoon aan de lijn hebt, vraag dan altijd of deze persoon nu tijd heeft voor 
een paar vragen of dat je op een later tijdstip mag terugbellen. Als dat laatste het geval is, 

maak daar dan ook een concrete afspraak voor.  
 

Loopbaandoel  
Waarom wil jij deze baan? Leg uit waarom jij geschikt bent voor de baan waarop je 
solliciteert. Bedenk van te voren waarom jij deze baan leuk vindt. Denk hier goed over na, 

deze vragen gaan je zeker gesteld worden. 
 

Sterke punten 
Leg uit waarom jij geschikt bent voor de baan waarop je solliciteert.  
Hier noem je (aan de hand van voorbeelden) je sterke punten. Wanneer je solliciteert als 

afwasser: benoem dan bijvoorbeeld dat je bijna nooit iets kapot laat vallen. 
Je laat zien dat je goed kan samenwerken wanneer je vrijwilligerswerk hebt gedaan bij de 

bejaardenhulp en deze hulpen bij alle voorkomende werkzaamheden een beroep op je 
konden doen.   
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Mijn werkervaring 

Noem hier je werkervaring. Als je die niet echt hebt, noem dan belangrijke nevenactiviteiten, 
stages of hobby's die passen bij het werk waar je naar op zoek bent. Als het goed is heb je 

deze in je CV staan. Heb ze in ieder geval op een rijtje. Wees in je formulering zorgvuldig. 
Blijf positief over organisaties /bedrijven waar je hebt gewerkt.  
 

Vragen die je wilt stellen 
Bedenk vragen die je wilt stellen en schrijf ze op, zodat je ze niet vergeet.  

Bijvoorbeeld: 

 Is er binnen uw bedrijf ruimte voor een bbl-baan? 

 Zo ja, mag ik mijn CV mailen? 'Ik wil een opleiding gaan doen als (bijvoorbeeld) 

logistiek medewerker, maar heb hierin nog geen ervaring. Ik zou dit graag eens in de 
praktijk ervaren. Zijn er binnen uw bedrijf mogelijkheden om een keer mee te lopen of 

om een rondleiding te krijgen?' 
 
Vragen voor als er nu geen (bbl)-baan beschikbaar is: 

 Verwacht u dat er binnenkort een vacature vrij komt? En zo, ja hoe kan ik daarvoor in 
aanmerking komen? 

 Zijn er dingen die ik kan doen om in de toekomst meer kans te maken op een baan 
binnen uw bedrijf.  

 Heeft u misschien nog tips voor mij om een leerwerkplek te vinden als (bijvoorbeeld) 
logistiek medewerker? 

 Kent u bedrijven die misschien (bijvoorbeeld) logistiek medewerkers zoeken?  
 

Wat te doen als het gesprek niet loopt:  

Dan kan je een zin formuleren waarmee je bijvoorbeeld iets nieuws over jezelf kan vertellen. 
Denk er in ieder geval over na wat je gaat zeggen als het gesprek stil valt. Bijvoorbeeld: 

'Heeft u misschien nog tips voor mij om een leerwerkplek te vinden als logistiek 
medewerker?' of 'U vindt het waarschijnlijk interessant om te weten dat ik ook ……' 
 

Afsluiten telefoongesprek  
Wat de uitslag van het gesprek ook is, bedank altijd de persoon waarmee je hebt 

gesproken. Bijvoorbeeld: ‘Heel erg bedankt voor uw tijd. Ik zal u direct mijn CV mailen, want 
na dit gesprek ben ik nog enthousiaster geworden over (naam bedrijf). Het lijkt me erg leuk 
om in een persoonlijk gesprek wat meer te mogen vertellen over wat ik (naam bedrijf) te 

bieden heb.' 

In bijlage 2 vind je een overzicht waarop je het belscript voor jezelf kunt uitschrijven. 
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 Ook kun je vacatures vinden via 

- Websites van afzonderlijke bedrijven en organisaties 
- Via jouw eigen netwerk  

- LinkedIn 
- Banenmarkten en bedrijvendagen 
- Advertenties uit krant  

 
Erkend leerbedrijf   

Voor een bbl-baan moet je gaan werken bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf 

voldoet aan de kwaliteitscriteria en eisen van een brancheorganisatie. Op de site 
www.Stagemarkt.nl en op de site van het S-bb: https://stagedocenten.s-bb.nl/ kun je zoeken 

naar erkende leerbedrijven, geschikt voor jouw opleiding. Je kunt daar ook vinden wie de 
contactpersoon is binnen het bedrijf voor stage en of werken/leren.  

Is het bedrijf waarbij jij kunt gaan werken nog geen erkend leerbedrijf, dan kunnen ze dat 
wel worden. Meer informatie hierover vind je op de site van de s-bb of vraag het aan de 
rmc-trajectbegeleider /leerplichtambtenaar. 

http://www.stagemarkt.nl/
https://stagedocenten.s-bb.nl/
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Stap 3 Sollicitatiebrief  
 

Yes, je hebt enkele vacatures gevonden!  Dan is het nu tijd om je sollicitatiebrief te maken 
en je CV daarop aan te passen.  

 
Aanpassen Curriculum Vitae (CV) 

 Pas je CV aan op de vacature waarop je reageert. Benadruk de sterke punten van 
jezelf en je werkervaring (ook stage en vrijwilligerswerk), die belangrijk zijn voor de 

vacature. 

 Zet de eisen uit de vacature op een rij; belangrijkste bovenaan, minst belangrijke 
onderaan. Per eis bekijk je welke informatie over jouw kennis, opleidingen en 

vaardigheden er bij passen. Zijn er werkzaamheden die je hebt gedaan, die passen 
bij het bedrijf of functie, maar die je nog niet genoemd hebt op je CV enz.? Die moet 

je dan nu opschrijven in het CV. Dus bij elke sollicitatie kan jouw CV er een beetje 
anders uit zien.  

 

Sollicitatiebrief  

Soms vraagt een werkgever je om alleen jouw CV op te sturen of te mailen, maar soms wil 

het bedrijf er ook een motivatiebrief/ sollicitatiebrief bij. Een sollicitatiebrief is een brief 
waarin jij aangeeft waarom jij graag die baan bij dat bedrijf wilt hebben en waarom jij 
geschikt bent voor deze baan. Het kan best lastig zijn om te beginnen met een 

sollicitatiebrief. In bijlage 2 vind je een opzetje voor een sollicitatiebrief. Ben je helemaal 
tevreden over jouw CV en brief? Dan is het tijd om het te versturen.  

Tip! Verstuur je CV en brief niet voordat iemand anders deze op spelfouten heeft 
gecontroleerd.   
 
Versturen van de sollicitatiebrief, ontvangstbevestiging en nabellen  

Als je reageert op een vacature wordt de sollicitatiebrief en CV meestal via e-mail verstuurd. 

Ook kun je de brief via de post versturen, maar dit wordt nog maar weinig gedaan. Als je je 
brief en CV hebt verstuurd, vraag dan altijd om een ontvangstbevestiging. Dit is een 
berichtje van de werkgever waarin hij aangeeft dat hij jouw sollicitatiebrief en CV heeft 

ontvangen. Mocht je dit niet ontvangen, bel dan de werkgever om er zeker van te zijn dat ze 
je brief hebben ontvangen. Het zou zonde zijn als jouw e-mail niet door de 'spamfilter' is 

gekomen en je daardoor de baan misloopt! Heb je wel een ontvangstbevestiging 
ontvangen, maar hoor je vervolgens maar niks? Ook dan kun je na een week of 2 bellen om 
te vragen hoe de sollicitatieprocedure verder verloopt en wanneer jij hoort of je wel of niet 

op sollicitatiegesprek mag komen. Als je dan te horen krijgt dat je niet wordt uitgenodigd is 
dat natuurlijk super jammer, maar dan weet je in ieder geval wel waar je aan toe bent. Je 

kunt er dan een streep onder zetten en verder gaan.  
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Stap 4 Sollicitatiegesprek voorbereiden  
 
Ben je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek?  
Ook al ben je een goede prater, bereid dit gesprek dan goed voor.  
Bij een goede voorbereiding kom je gemotiveerd over en laat je zien dat je de baan echt 

wilt.  
 

Bedenk welke vragen je kunt verwachten en schrijf dit (met de antwoorden) van tevoren op 
voor jezelf. Je hebt dan een document dat je in de dagen voor het sollicitatiegesprek af en 
toe kunt doornemen. Oefen zo nodig het gesprek met een begeleider, ouder, vriend of 

vriendin. Vaak denk je dat je op alle vragen een antwoord hebt, maar als je het oefent zal je 
merken dat dit tegenvalt.   

 
14 veel gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek 

Hieronder vind je vragen die jij tijdens een sollicitatiegesprek kunt verwachten.  
 

1. Waarom speciaal bij dit bedrijf?  

Hier kan je vertellen dat je bijvoorbeeld veel van het bedrijf hebt gehoord. Misschien heb je 
de informatie van een goede vriend gekregen. Door een verwijzing te maken naar een 
bepaald onderwerp op de website van het bedrijf, toon je extra interesse.  

 
2. Wat weet je van de organisatie/het bedrijf?  

Het is altijd goed om van tevoren iets over de organisatie te weten. Kijk hiervoor  

bijvoorbeeld op de website. Schrijf vragen/onduidelijkheden meteen op. Die vragen kun je 
dan zelf tijdens het gesprek stellen. 
 

3. Heb je nog andere sollicitaties lopen?  
Je kunt gerust vertellen dat je meer sollicitaties hebt lopen, als dit het geval is. Zo toon je 

namelijk aan dat je echt graag wilt werken. Als het sollicitaties zijn op functies die 
vergelijkbaar zijn met de functie waarvoor je nu bij dit bedrijf zit, toon je juist aan dat je deze 

functie echt heel leuk vindt.  
 

4. Bij welk bedrijf heb je hiervoor gewerkt?  

Ze hebben jouw CV, maar vaak weten ze niet uit het hoofd wat daar allemaal in staat. Het is 
ook slim je CV nog altijd even mee te nemen. 
 

5. Om welke reden ben je daar weggegaan?  
Als je ontslagen bent, kan je ervoor kiezen te vertellen waarom je ontslagen bent. Je kunt 

dan volstaan met te vertellen waarom je die werkzaamheden bijvoorbeeld niet meer leuk 
vond of waarom jij en je werkgever niet meer met elkaar konden opschieten. Ontslag hoeft 

namelijk niet altijd jouw schuld te zijn. Praat nooit negatief over je vorige werkgever.  
 

6. Wat zullen volgens jou de overeenkomsten en/of verschillen zijn met het werk hier? 

Probeer hier zoveel mogelijk positieve informatie te geven. Misschien werkte je op je vorige 
werkplek vaak alleen. Als je nu echt in groepsverband gaat werken, kan je dit 

groepsverband als positieve vergelijking gebruiken. Misschien kon je bij je vorige werkgever 
niet gevarieerd genoeg werken en is het bij het bedrijf waar je nu solliciteert wel het geval. 
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7. Heb je bezwaar tegen onregelmatige werktijden? 
Wees eerlijk en vertel gewoon als je een bepaalde dag bijvoorbeeld niet zou kunnen. Doe je 

dit niet, dan kom je altijd in de problemen als je wordt aangenomen. 
 

8. Wat vind je van werken in groepsverband? 

Deze vraag kan je beter altijd positief beantwoorden. Zeker wanneer het belangrijk is voor 
de functie waarvoor je solliciteert. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat je een echte 

teamspeler bent. 
 

9. Wat vind je ervan om verschillende soorten werkzaamheden te doen? 

Verschillende soorten werkzaamheden kunnen heel erg leuk en afwisselend zijn. Tevens 
kan je op deze manier heel veel leren op een breed vlak en ben je breed inzetbaar voor evt. 

een vervolgfunctie. Ook maak je de kans op doorgroeien binnen het bedrijf zo makkelijker. 
 

10. Zou je er bezwaar tegen hebben om in de avonduren te werken? 

Geef hier gewoon eerlijk antwoord op en geef aan waarom je er juist wel of geen bezwaar 
tegen hebt.  
 

11. Hoe sta je tegenover overwerken? 
Overwerken hoeft niet altijd gewenst te zijn. Geef aan dat je het niet al te erg vindt, zolang 

het maar niet te vaak voorkomt. Als het geen probleem voor je is, dan zeg je dat natuurlijk 
ook.  
 

12. Noem een aantal positieve eigenschappen van jezelf 
Weet welke eisen het bedrijf stelt aan jou als nieuwe medewerker. Deze eisen staan 

vermeld in de functieomschrijving. Vertaal vervolgens deze sterke punten naar jezelf. Op 
zo´n moment presenteer je het bedrijf persoonlijke kwaliteiten die zij graag horen. Geef ook 
een of twee voorbeelden, waaruit je kwaliteit blijkt. 
 

13. Noem een aantal negatieve kenmerken van jezelf 

Bij deze vraag moet je oppassen wat je zegt!. Noem geen eigenschappen die nadelig 
kunnen zijn voor datgene waarvoor je solliciteert. Bedenk liever een negatieve eigenschap 
die niet van belang is voor het vervullen van de functie. 
 

14. Heeft u nog enkele vragen? 

Hiermee toon je interesse in het bedrijf. De vragen kun je ook tijdens het gesprek stellen of 
achteraf wanneer erom wordt gevraagd. 
 

  



  

10 

Pag. 10 

Voorbereiden volgens de STAR-methode  

Probeer bij elke vraag een antwoord met een voorbeeld te noemen van datgene wat jij 
benoemt. Werkgevers vragen vaak naar voorbeelden. Neem dit dus ook mee in de 

voorbereiding. Want tijdens een sollicitatiegesprek plotseling goede praktijkvoorbeelden 
bedenken, is heel moeilijk. Sollicitanten die zich goed willen voorbereiden, doen dit met de 
STAR–methode. STAR staat voor Situatie, Taken, Activiteiten, Resultaat. Met de STAR-

methode kun je aan de hand van een aantal vragen over een specifieke situatie uit jouw 
verleden vertellen hoe je dit hebt aangepakt. 

 
Voorbeeld van de STAR-methode: 
Als je solliciteert naar de functie van verkoper, dan zou tijdens het sollicitatiegesprek de 

volgende vraag aan je gesteld kunnen worden: 
"Wat was je meest lastige klant?" 

 
Aan de hand van de STAR-methode kun je deze vraag concreet beantwoorden: 
 

Situatie 

Wat speelde 

er? 

  

In mijn studententijd was ik als verkoper werkzaam in een doe-

het-zelfwinkel. Ik stond op een dag achter de servicebalie. Een 

klant kwam terug met een rolgordijn, dat voor hem op maat was 

gemaakt. Hij wilde het terug brengen want de afmetingen 

waren niet correct. 

Taak 
Wat waren je 

taken? 

Mijn taak was om de klant duidelijk te maken dat maatwerk 

nooit wordt terug genomen. Dat was hem ook verteld toen hij 

het rolgordijn bestelde. Toen ik hem dit vertelde, werd hij heel 

kwaad en wilde mij met het rolgordijn slaan. 

Activiteiten 

Wat heb je 

concreet 

gezegd of 

gedaan? 

Ik bleef kalm en heb de klant op een rustige en vriendelijke toon 

duidelijk gemaakt dat ik begrip had voor zijn probleem en het 

ook heel vervelend vond, maar dat ik er graag op een normale 

manier over wilde praten. 

Ik maakte duidelijk dat als hij niet zou kalmeren ik de politie zou 

bellen. 

Resultaat 
Wat gebeurde 

er daarna? 

De klant werd rustig en het gesprek kon op een redelijk 

normale toon worden voortgezet. 

 

Bron: http://www.carrieretijger.nl 

Probeer elke vraag op deze manier te beantwoorden.  

http://www.carrieretijger.nl/
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Stap 5 Sollicitatiegesprek 
 

Welke vragen kun je zelf stellen tijdens het sollicitatiegesprek 

Besef dat je straks veel tijd bij deze werkgever gaat doorbrengen. Pak dus deze kans om 

zoveel mogelijk over het werk en het bedrijf te weten te komen.  
 
Denk aan vragen over: 

 De functie of het bedrijf waar je voor jezelf nog geen antwoord op kan geven. 

 Hoeveel uren moet ik maximaal/minimaal werken? 

 Door wie word ik eventueel getraind of opgeleid? 

 Wie zal mijn directe begeleider zijn? 

 Zijn er belangrijke dingen die ik mee moet nemen als ik begin met werken? 

 Kunt u mij vertellen wat er na deze sollicitatie gebeurt? 

 Wanneer zal ik iets van u horen? 

 Wanneer en hoe hoor ik of ik aangenomen ben? 

 
Do's en don'ts  bij het solliciteren.  
 

Do's  

 Wees op tijd!! Vertrek ruimschoots op tijd en houdt rekening met vertragingen. Als je 

tijdens een sollicitatiegesprek al te laat komt, kan de werkgever denken dat je tijdens 
het werk ook te laat komt. Doe dus alles wat nodig is om op tijd te komen. Je kunt 
beter even moeten wachten. Mocht je veel te vroeg zijn, wacht dan in de auto, 

broodjeszaak of iets dergelijks. Veel te vroeg komt ook niet professioneel over.  

 Kijk de ander(en) aan tijdens het sollicitatiegesprek.  

 Neem je CV mee tijdens een gesprek.   

 Zorg dat je er netjes en verzorgd uitziet, aangepast op de functie waarvoor je 

solliciteert.  

 Neem een eventueel getuigschrift of naam van een referentie mee, zodat je deze 

indien gevraagd kunt overleggen. 

 Bedank diegene met wie je hebt gesproken en geef hem of haar een hand. Neem net 
zo duidelijk afscheid als dat je kennis hebt gemaakt. 

 
Don'ts  

 Begin niet in het eerste gesprek direct over je salaris.  

 Draag geen pet en heb geen kauwgom in je mond. 

 Praat niet negatief over je vorige werkgever. 

 Vraag het bedrijf niet wat het precies doet. Die informatie haal je van de website. Je 

mag  hier natuurlijk vragen over stellen als dit niet duidelijk op de website staat.  

 Gebruik geen raar e-mailadres en spreek geen rare boodschap in op je voicemail of 
antwoordapparaat. Jij denkt misschien dat het grappig is, maar een werkgever denkt 

dat jij het allemaal niet zo serieus neemt en dat  je nog niet volwassen bent. Wie zegt 
hem dan dat jij wel de verantwoordelijkheid van de functie aan zou kunnen.  

 Denk aan de profielfoto die je gebruikt op social media, want een werkgever kan dit 
ook zien!  
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Wat als je de baan niet krijgt? 

Afwijzingen horen erbij, iedereen krijgt ze. Ook fouten maken mag, doorgaans zorgen die 
ervoor dat je je steeds verder verbetert. Lukt het vandaag echt niet of ben je zwaar 

gedemotiveerd door een afwijzing, stop vandaag dan met solliciteren en ga iets doen waar 
je energie van krijgt. Pak het solliciteren de volgende dag weer op.   
 

Wanneer je bent afgewezen, neem contact op met het bedrijf en vraag naar de reden 
waarom jij de baan niet hebt gekregen. Hiermee kun je dan mogelijk bij een volgende 

sollicitatie rekening houden. 
 
Bijvoorbeeld: 

 Zijn er dingen die ik kan doen om in de toekomst meer kans te maken op een baan 
binnen uw bedrijf.    

 Heeft u misschien nog tips voor mij om een leerwerkplek te vinden?  
 

 

Rmc-trajectbegeleiders  
Vraag hulp als iets niet lukt.  
Kom je er zelf echt niet uit? Blijf niet in je eentje ploeteren als het niet meer lukt! 
Zoek dan mensen die je kunnen helpen met de punten waar je moeite mee hebt. Dat 

kunnen mensen uit je omgeving zijn (familie of vrienden), maar ook van de gemeente (als je 
een uitkering ontvangt), de leerplichtambtenaar of rmc-trajectbegeleider.  

 
 

Meer informatie over RMC de Friese Wouden en onze contactgegevens vind je op: 

https://rmcdefriesewouden.nl/contact/ 

https://rmcdefriesewouden.nl/contact/
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BIJLAGE 1 Voorbeeld Curriculum Vitae 

De schuingedrukte letter is uitleg, dit kan in de echte CV worden weggelaten.  
 
Zorg voor een overzichtelijk geheel door tabs te gebruiken en in één lettertype te werken.  
Zorg dat het geheel op maximaal twee A4-tjes past  

 
Persoonlijke gegevens 

Naam:    Voornaam Achternaam  
Adres:     straatnaam + nummer 

Postcode + Woonplaats  
Telefoon:   (recent) mobiele telefoonnummer en huistelefoonnummer  
E-mail:    sollicitant@hotmail.com  
Geboortedatum:  1 januari 1991  
Rijbewijs:    B, eigen vervoer 
 

Dingen als burgerlijke staat en geboorteplaats kun je weg laten. Dit is niet belangrijk voor de 
werkgever. Afhankelijk van jouw voornaam kun je je geslacht ook weglaten. Alleen wanneer je een 
andere nationaliteit dan de Nederlandse hebt, kun noem je je nationaliteit. Let erop dat je een juist 
telefoonnummer vermeldt en verandert als je een nieuw nummer krijgt, anders kan een werkgever 
jou niet bereiken. Let er ook op dat je neutraal/ professioneel e-mailadres gebruikt. 
 
Persoonlijk profiel  

Een persoonlijk profiel is een kort stukje tekst (ongeveer vier tekstregels) waarin je jezelf voorstelt 
en aangeeft wat jouw kwaliteiten zijn (wat is jouw passie in je werk, waar ben je goed in, wat kan jij 
een organisatie brengen). Met een persoonlijk profiel maak je je  CV een beetje persoonlijker. De 
dingen die je in je profiel zet, komen ook terug in je sollicitatiebrief. Maar als je iemand alleen jouw 
CV stuurt, krijgt de lezer een beter beeld van jouw als persoon.  
 
Werkervaring  

Benoem je functie en leg vervolgens kort uit wat je werkzaamheden waren. Hou het beknopt, 
verdere uitleg volgt in een gesprek!  
 
november 2015 tot heden   Bedrijf X te Buitenpost  

Functie: Verkoopster 
Taken: kassawerkzaamheden, winkel netjes houden, vakken 
vullen.  

 
augustus 2014 tot maart 2015  Bedrijf X te  Gorredijk 

Functie: secretaresse van afdeling Marketing & Communicatie 
(stage)  
Taken: Agendabeheer voor drie managers, e-mailbeheer 
(voornamelijk in de Engelse taal), administratie van 
lidmaatschappen en abonnementen, telefoon beantwoorden, 
organiseren van bijeenkomsten (intern en extern), declaraties 
verwerken, boeken van reizen en post verwerking.  

 
november 2013 tot april 2014  Bedrijf X te Oosterwolde  

Functie: Assistente van de EMEA Deployment (stage) 
Taken: E-mailbeheer (voornamelijk in de Engelse taal), het 
maken/bewerken van Excel-sheets t.b.v. de statistieken, 
wereldwijd pakketjes  
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versturen t.b.v. events en de logistieke opvolging hiervan, 
afspraken/calls inplannen, bijwerken van bibliotheek/stand in het 
Forum (klantencentrum), telefoon beantwoorden en gasten ontvangen.  

 
april 2013 tot heden   Korfbalverenging "de Gouden korf" te Drachten  

Functie: Assistent jeugdtrainer 
Taken: Avondtrainingen jeugd 6-12, vergaderen over jeugdbeleid,  
medeorganisator jeugdwedstrijden en verenigingsevenementen  
 

Check: heb je alle relevante werkervaring genoteerd, ook niet betaalde en stages?  
 

Opleidingen 

Benoem de opleidingen die je hebt gevolgd en geef aan als je het niet afgerond hebt  
 
 
april 2015 tot juni 2016  Friese Poort te  Drachten  

Opleiding Managementassistenteniveau 4  
Diploma: ja  

 
augustus 2013 tot april 2015 Friese Poort te Drachten  

Opleiding Secretaresse niveau 3  
Diploma: ja  

 
september 2003 - juni 2006  CSG Liudger te Drachten  

VMBO TL  
Diploma: ja  

 
Cursussen 
september 2016 tot heden  NHA te Amsterdam  

Cursus bedrijfscorrespondentie  
Diploma: nee  

 

Check: staan je opleidingen en werkervaring in a-chronologische volgorde, de meest recente 
bovenaan?  
 
Hobby’s & Sport  

Reizen, handbal, tennis en lezen  
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BIJLAGE 2 Belscript 

 
Belscript 

 

Doelstelling(en) van het gesprek: 

 
 

 
 

Hoe stel je jezelf voor, inleidende woorden: 

 
 

 
 

Check of je op het juist tijdstip belt 
 

Welk persoon binnen het bedrijf moet je benaderen: 

 

 
 
 

 

Loopbaandoel:  

 
 
 

 

Sterke punten:  

 
 
 

 

Werkervaring:  

 
 
 

 

Vragen die je wilt stellen:   

 
 
 

 
 

Vragen voor als er (nu) geen (bbl-) baan beschikbaar is: 

 
 

 
 

Afsluitzin (inclusief dankwoord) 
 

 
 
 
 

 



  

16 

Pag. 16 

BIJLAGE 3 Sollicitatiebrief  

 

Opzet van de sollicitatiebrief/motivatiebrief: 

 
Bedrijfsnaam 
T.a.v. contactpersoon/ afdeling 

Straat+ nr 
Postcode en plaatsnaam  

  
Plaats,datum 
  

Betreft; sollicitatie/vacature 
  

 Geachte heer/mevrouw Achternaam van de contactpersoon 
  
1e alinea * 

    -    functie waarnaar u wilt solliciteren 
    -    waar heb je de vacature gevonden (denk aan website van bedrijf zelf, vacaturesite)  

    -    verwijzing naar telefonische informatie bij bedrijf naar aanleiding van vacature 
  
2e alinea * 

    -    jouw motivatie om juist op deze vacature te solliciteren 
    -    waarom jij vindt dat deze baan bij dit bedrijf bij jou past 

  
3e alinea* 
waarom jij van mening bent een heel geschikte kandidaat te zijn voor deze vacature  

 
4e alinea* 

korte afsluiting 
   
Hoogachtend, of met vriendelijke groet, 

  
 

Handtekening 
 Voornaam en achternaam 
 

 
 Bijlage(N) : Curriculum Vitae 
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