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Een goed sollicitatiegesprek voeren
De krapte op de arbeidsmarkt begint langzaam om te buigen naar een situatie met meer
beweging. Hoewel veel organisaties als gevolg van de coronacrisis afscheid moeten 
nemen van medewerkers, zijn er ook organisaties die het drukker hebben dan ooit. Of 
die een nieuwe weg zijn ingeslagen, waardoor er juist behoefte ontstaat aan nieuwe 
medewerkers.

Als organisatie is het belangrijk dat je beschikt over mensen met de juiste skills. Tijdens een wer-
ving- en selectieprocedure heb je dé kans om nieuwe competenties in huis te halen en te bouwen 
aan je strategische koers. Maar hoe zorg je dat je een goed beeld van de sollicitant krijgt? Hoe 
filter je de beste kandidaat eruit? Het juiste talent in huis halen is nog niet zo makkelijk.

In deze whitepaper geven wij je tips voor het voeren van een succesvol sollicitatiegesprek.

Het doel van het sollicitatiegesprek
Het belangrijkste doel van een sollicitatiegesprek is het leren kennen van iemands achtergrond,
motivatie, vaardigheden, competenties, kennis en ervaring. Weet je deze feiten boven tafel te 
krijgen, dan kun je een goede keuze maken en de meest geschikte kandidaat voor de functie 
selecteren. Let op: neem geen beslissing op basis van aannames over de sollicitant, gebaseerd 
op je eigen mening en ervaring.

De sollicitatiecommissie
Om de objectiviteit te vergroten is het raadzaam om het sollicitatiegesprek niet alleen af te 
nemen, maar met minimaal 2 en maximaal 3 mensen. Deze mensen vormen samen de sollici-
tatiecommissie. De toekomstig leidinggevende moet sowieso onderdeel van de commissie zijn, 
daarnaast kun je denken aan een directe collega uit het team en/of de HR adviseur.

Voorbereiding van het sollicitatiegesprek
Een goed sollicitatiegesprek staat of valt met een zorgvuldige voorbereiding. Wat kun je doen 
om de kwaliteit van het gesprek te vergroten? Hieronder volgen 3 tips:

Tip 1: Zorg voor een agenda
De structuur van het gesprek moet vooraf bij de sollicitatiecommissie duidelijk zijn. Ook verdeel 
je onderling de rollen en bepaal je wie welke vragen gaat stellen. Zo kan een leidinggevende zich 
bijvoorbeeld meer richten op de inhoud van de functie, de directe collega op de samenwerking 
binnen het team en de HR adviseur kan toetsen of de persoon ook past bij de organisatiecultuur.

Tip 2: Bedenk wat je wilt weten
Zorg ervoor dat je de vragen voorbereidt aan de hand van competenties die nodig zijn om de 
functie goed uit te kunnen voeren. Deze vragen stel je vervolgens aan alle sollicitanten. Zo zorg 
je voor een consistente aanpak en een eerlijke vergelijking. Op deze manier zorg je dat alle solli-
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citanten de kans krijgen om hun kwaliteiten te etaleren. Uiteraard hoef je jezelf niet te beperken 
tot deze lijst met vragen. Het is raadzaam om aanvullende vragen te stellen bij bijzonderheden, 
zoals een gat in het CV of veel korte dienstverbanden.  

Tip 3: Maak onderscheid tussen must-haves en nice-to-haves
Met een sollicitatiegesprek wordt getoetst in hoeverre de kennis, ervaring en kwaliteiten van de 
sollicitant aansluiten bij het functieprofiel. In de praktijk zal de sollicitant meestal niet over alle 
functie-eisen beschikken. Bepaal daarom vooraf aan welke eisen de kandidaat minimaal moet 
voldoen en welke eisen wenselijk zijn. Bij wenselijke functie-eisen is er met gerichte begeleiding 
wellicht nog groei mogelijk in de toekomst.

De eerste indruk
Het is menseigen om snel een oordeel te vellen over de persoon die we tegenover ons hebben. 
Vaak bevat die eerste indruk een kern van waarheid, maar niet zelden vergissen we ons ook. Het 
nadeel is dat we ons onbewust kunnen laten leiden door onze vooroordelen. Dit wordt ook wel 
het halo- en horn-effect genoemd (zie rode kader). 

Pas dus op voor je eigen (onbewuste) vooroordelen. Dit doe je door te herkennen hoe je eigen 
vooringenomenheid jouw denken - en daarmee je beslissingen - over de sollicitant kan beïnvloe-
den. Mensen kunnen tijdens een sollicitatiegesprek met een vlotte babbel een verpletterende 
indruk maken, maar achteraf toch minder geschikt zijn. Andersom heb je mensen die wat terug-
houdender zijn, maar uiteindelijk perfect passen.

Het sollicitatiegesprek voeren
Je hebt alle voorbereidingen getroffen en de sollicitatiecommissie zit klaar om de sollicitant te 
verwelkomen. Hieronder volgen een aantal do’s en don’ts voor tijdens het gesprek:

    Do 1: De kracht van het nu
Het zijn open deuren, maar zorg dat je bewust aanwezig bent tijdens het gesprek, ben op tijd, 
zet je telefoon uit, plan genoeg tijd in en reserveer een rustige ruimte. Op deze manier toon je 
respect naar de sollicitant toe, laat je zien dat je serieus geïnteresseerd bent en klaar om écht 
in verbinding te treden. 

    Do 2: Begin met Koetjes-Kalfjes-Koffie
Begin een sollicitatiegesprek altijd met ‘koetjes-kalfjes-koffie’-praat zodat de sollicitant zich wel-
kom en ontspannen voelt. Door social talk zorg je voor een persoonlijke start van het gesprek.

    Do 3: Bied structuur en houd je daaraan
Neem het initiatief om de aanleiding en de structuur van het gesprek te duiden. Dit geeft hou-
vast tijdens het gesprek. Een ezelsbruggetje dat je hiervoor kunt gebruiken is DTA: doel, tijd en 
agenda.

Het Halo-effect
Het bestaan van het halo-effect werd onderkend in 1920 naar aanlei-
ding van empirisch onderzoek van de psycholoog Edward Thorndike. Hij 
is ook verantwoordelijk voor de naam halo-effect.

Thorndike toonde aan dat mensen geneigd zijn om aan personen van wie 
ze een positieve indruk hebben ook andere positieve eigenschappen toe 
te wijzen. Er ontstaat dus een vertekend beeld. Het halo-effect beperkt 
zich niet tot de karaktereigenschappen van mensen. Ook fysieke ken-
merken spelen een grote rol. De mate waarin we mensen aantrekkelijk 
vinden, bepaalt voor een groot deel hoe wij hun karakter en resultaten 
inschatten. Dit geldt ook voor te verwachten resultaten in de toekomst, 
zoals bij een sollicitatie.

Horn-effect
Het horn-effect is het tegenovergestelde van het halo-effect. Het oor-
deel van de beoordelaar beïnvloedt de volgende indrukken in negatieve 
zin. Automatisch wordt er gezocht naar redenen waarom de slechte 
indruk de juiste was en de kandidaat dus niet geschikt is.
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    Do 4: Wees persoonlijk
Begin het gesprek door jezelf voor te stellen en durf daarbij ook persoonlijk te zijn. Door iets te 
vertellen over wie je bent, wat je verrassende hobby’s zijn of hoe je leven eruit ziet, bouw je niet 
alleen vertrouwen op, maar zorg je ook voor onderscheidend vermogen ten opzichte van andere 
werkgevers.

     Do 5: Maak onderscheid tussen inhoud en presentatie
Maak een duidelijk onderscheid tussen wat de sollicitant presenteert en hoe hij/zij het presen-
teert. Zeker als presentatie voor de functie irrelevant is, kan een vlotte presentatie niet bepa-
lend zijn voor de vraag of de sollicitant het meest geschikt is voor de functie.

     Don’t 1: Laat je niet leiden door de eerste indruk
Zoals eerder beschreven is het menseigen om direct een oordeel te vellen over de persoon 
tegenover ons. Vaak is dit oordeel gekleurd door onze eigen persoonlijkheid en ervaringen. Zo 
kan het zijn dat iemand die op dezelfde school heeft gezeten, direct een vertrouwd gevoel bij 
je oproept. Hierdoor heb je geen oog meer hebt voor de eventuele mindere kanten. Dit kun je 
ondervangen door jezelf daarvan bewust te zijn, maar ook door het sollicitatiegesprek niet alleen 
te voeren.

     Don’t 2: Oordeel niet op iemands leeftijd
Laat je niet leiden door het idee dat een oudere kandidaat niet in staat zou zijn een cursus te 
volgen. Er zijn genoeg oudere mensen die het juist heel leuk en belangrijk vinden om zichzelf te 
blijven ontwikkelen.

Gesprekstechnieken
Naast deze tips zijn er ook verschillende gesprekstechnieken in te zetten om het sollicitatiege-
sprek te stroomlijnen:
• Bedenk specifieke vragen om relevante informatie te krijgen over de vaardigheden, ambi-

ties, kennis en ervaring, prestaties, goede en slechte eigenschappen en de achtergrond 
van de kandidaat.

• Stel vragen die de kandidaat uitdagen, maar stel nooit vragen die als agressief of intimide-
rend kunnen overkomen. Let ook op de toon van je stem.

• Stel vragen die de kandidaat in staat stellen voorbeelden te geven over de ervaring die hij/
zij heeft opgedaan, bijvoorbeeld: heb je wel eens onenigheid met een collega gehad en hoe 
heb je dit opgelost?

• Stel ook vragen die de kandidaat niet verwacht. Zo krijg je meteen een indruk van hoe de 
sollicitant omgaat met onverwachte situaties.

• Stel zo veel mogelijk open, concrete, korte vragen.
• Stel zo min mogelijk gesloten vragen.
• Vermijd het stellen van suggestieve vragen.
• Luister goed naar het antwoord van de kandidaat. Hoe meer de kandidaat aan het woord 

is, hoe beter jij een beeld kunt vormen over zijn/haar talenten.
• Let op non-verbale communicatie (oogcontact, lichaamshouding).
• Vat het antwoord van de kandidaat samen.
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Gelijke behandeling
Het uitgangspunt bij sollicitatieprocedures is een eerlijke kans op een aanstelling voor de sollici-
tant. Dit betekent gelijke kansen bij gelijke geschiktheid. Vermijdt daarom vragen, opmerkingen 
of gedragingen die discriminatie kunnen impliceren. 

     Don’t 1: Vragen naar kinderwens of zwangerschap
Stel geen vragen over een mogelijke kinderwens of het wel of niet zwanger zijn van de sollici-
tant. Dat is namelijk in strijd met de gelijke behandelingswetgeving, zoals gesteld in 7:646 lid 
1 BW en kan dus op discriminatie wijzen. Bovendien zijn sollicitanten in de sollicitatiefase niet 
verplicht om de werkgever te melden dat zij zwanger zijn. Met een vraag over zwangerschap 
of kinderwens kun je de sollicitant uitnodigen ‘soepel met de waarheid om te gaan’ terwijl de 
werkgever de werkneemster niet achteraf mag ontslaan, omdat hij niet op de hoogte was van 
de zwangerschap.

    Don’t 2: Opmerkingen over uiterlijke kenmerken
Maak geen opmerking over de uiterlijke kenmerken van een sollicitant, bijvoorbeeld het dragen 
van een kruisje of een hoofddoek. Wordt de sollicitant afgewezen en kun je niet bewijzen dat de 
sollicitant niet op grond van het uiterlijke kenmerk/ religie is afgewezen, dan kan er sprake zijn 
van een impliciete afwijzing op grond van religie en zal er sprake zijn van discriminatie.

    Don’t 3: Vragen naar ziekte of handicap
Vraag niet direct naar een eventuele chronische ziekte of handicap van de sollicitant. Je mag 
wel vragen of de sollicitant van mening is in staat te zijn bepaalde taken te verrichten. Iemand 
die solliciteert voor de functie van receptionist moet bijvoorbeeld in staat zijn 4 uur achter 
elkaar te zitten. Als de sollicitant wist, of redelijkerwijs had moeten weten, dat een medische 
aandoening hem verhindert de functie uit te oefenen moet hij dat overigens wel melden tijdens 
het sollicitatiegesprek. 

Maak een verslag
Het is belangrijk dat er een verslag wordt gemaakt van het sollicitatiegesprek. Daarmee kun je 
aantonen wat de redenen zijn voor afwijzing van een ongeschikte kandidaat en de redenen van 
het aannemen van een geschikte kandidaat, bijvoorbeeld als de kandidaat toch niet geschikt blijkt 
te zijn en je je moet verantwoorden. 

Andere redenen waarom het raadzaam is een verslag te maken van het gesprek:
• Als je een dag lang kandidaten hebt gesproken weet je aan het eind van de dag niet meer 

wie wat heeft gezegd, hoe een bepaalde vraag werd beantwoord en wat voor jou belangrijke 
zaken waren.

• Op het moment dat een afgewezen kandidaat van mening is dat er sprake was van discri-
minatie, is het prettig dat je kunt terugvallen op het gespreksverslag. Met het verslag kun 
je aantonen dat het werving- en selectieproces op een professionele wijze heeft plaatsge-
vonden.

Het stellen van vragen
Wat is een open vraag?
Een open vraag is een vraag waarop een vrij te formuleren antwoord 
mogelijk is. Voorbeeld: ‘Hoe was je rol binnen je vorige team?’

Wat is een gesloten vraag?
Een gesloten vraag is een vraag waarop alleen ja of nee als antwoord 
mogelijk is. Voorbeeld: ‘Heb je bij je vorige werkgever leiding gegeven 
aan een team?’ Door het stellen van een gesloten vraag komt men dus 
in eerste instantie minder over de kandidaat te weten, dan wanneer een 
concrete, korte, open vraag wordt gesteld.

Wat is een suggestieve vraag?
Een suggestieve vraag is een vraag die een bepaald antwoord sugge-
reert. Voorbeeld: ‘Je had binnen je vorige team zeker niet de leiding?’. 
Deze vraag suggereert dat de kandidaat in zijn vorige team geen leiding-
gevende functie had. De kandidaat zal waarschijnlijk alleen reageren op 
de suggestie in de vraag en zich niet uitgenodigd voelen om meer over 
zijn rol te vertellen.

STAR-methodiek
Bij het stellen van de vragen kun je gebruik maken van de zogenoemde 
STAR-methodiek. Veel sollicitanten kennen deze techniek en passen die 
ook (ongevraagd) toe tijdens het gesprek. Je kunt de sollicitant, af-
hankelijk van het opleidingsniveau, ook helpen de STAR-methodiek toe 
passen door te vragen naar de situatie, de taak, actie en het resultaat. 
Met behulp van de STAR-methodiek krijg je inzicht in het vertoonde 
gedrag van de sollicitant en de mate waarin de gewenste competenties 
wordt beheerst. De competentie wordt als het ware objectief gemaakt.
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Tot slot: check referenties
Vrijwel iedereen heeft werkervaring of stage gelopen. Maak hier gebruik van en check de re-
ferenties van de sollicitant. Bedenk wat je echt wil weten van deze persoon. Let op: het is wel 
wettelijk verplicht dat je de sollicitant toestemming vraagt om referenties te checken.

Een assessment voor meer zekerheid
Het selecteren van de juiste kandidaat is een vak op zich. Door de tips uit deze whitepaper te 
gebruiken, vergroot je de kans op een succesvolle selectie. Toch blijft het lastig om op basis van 
interviews een voorspelling te doen over de geschiktheid van de kandidaat. 

Wil je meer zekerheid? Voeg dan een selectie-assessment toe aan de selectieprocedure. Tijdens 
een assessment doorloopt de kandidaat allerlei testonderdelen gericht op intelligentie, persoon-
lijkheid, motivatie, vaardigheden en samenwerking. Onze psycholoog haalt hier de rode draad 
uit en geeft een helder en onderbouwd advies over de geschiktheid en het afbreukrisico van de 
kandidaat voor de functie.

Vitacon Luteijn
Vitacon Luteijn is een HR-adviesbureau met inmiddels 40 jaar ervaring op het gebied van psy-
chologische dienstverlening zoals assessments, coaching, loopbaanbegeleiding en outplace-
ment. Mensgerichtheid en kwaliteit staat in onze aanpak voorop. Wij zorgen dat kandidaten zich 
op hun gemak voelen, zodat zij de beste versie van zichzelf kunnen laten zien. 

Wij werken uitsluitend met gecertificeerde en door de COTAN goedgekeurde testen en onze 
acteurs zijn zelf ook psycholoog. Hierdoor is er sprake is van een vier-ogen principe bij het 
beoordelen van de rollenspelen.
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www.vitaconluteijn.nl 

Lid van:
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