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Voor & tijdens het solliciteren 
 
Ken jezelf en neem de regie in handen. 
 
Voor 
 
Steek, in plaats van alle vacaturesites af te kammen en sollicitatiegesprek na 
sollicitatiegesprek te voeren, eerst voldoende tijd in een stukje reflectie en het maken van 
een rationele analyse van jezelf in combinatie met je arbeidsverleden. 
 
Maak voor je gaat solliciteren een plan van aanpak. Begin bij de basis: kijk naar jezelf in de 
spiegel en denk ‘out of the box’ na over wat voor jou op dit moment de ideale baan is.  
 
Wat voor rol zoek je binnen wat voor soort organisatie? Wat wil je per se wel en wat niet? 
Wat is je echte passie, wat zijn je drijfveren en waar kan je hiermee het beste terecht? 
Beschrijf het zo uitgebreid mogelijk en neem dit als uitgangspunt van je zoektocht.  
 
Je zal verderop in het proces merken dat mensen die dergelijk voorwerk op een goede 
manier hebben gedaan een veel betere indruk maken in het sollicitatieproces. 
Overigens zijn er ook professionele intermediairs met wie je dit plan van aanpak samen kunt 
maken, al neem jij het initiatief en blijf jij altijd in de lead. 
 
Zodra je met dit interne proces klaar bent treed je goed voorbereid naar buiten. Neem 
vervolgens de onderstaande tips in acht. Als er bedrijven zijn waarvan je weet dat ze goed bij 
je kunnen passen, benader deze dan of zoek een intermediair die een goede ingang heeft bij 
deze organisaties. Zet je cv op maximaal 1 of 2 online cv-databases (indien nodig) en pak 
daarbij alleen degenen die het beste bij je zoektocht passen. 
 
Zoek je bijvoorbeeld een baan in de regio? Pak dan een regionale database. Zoek je een 
functie in een bepaalde IT niche? Dan is er vast wel een database die zich richt op die niche.  
 
Formuleer in je cv duidelijk je wensen en ga alleen in zee met organisaties die je cv 
daadwerkelijk lezen en deze wensen respecteren. Ga het gesprek aan met 1 of 2 
intermediairs waar je zelf een goed gevoel bij hebt en die passen bij je zoektocht. Ook 
intermediairs specialiseren zich namelijk vaak in een bepaalde regio of IT niche. 
 
Neem, naast de rationele analyse, ook je onderbuik gevoel serieus. Dat vertelt je vaak 
meer dan je voor mogelijk houdt. 
 
Resultaat is dat je veel efficiënter te werk zal gaan en je door deze (zelf-) kennis, met 
daarbij de controle die je houdt over het proces, veel betere sollicitatiegesprekken zal 
gaan voeren.  
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Tijdens 
 
Wat is je indruk van de organisatie en de manier waarop ze met je omgaan? Waren de 
sollicitatiegesprekken alleen algemene ‘goed nieuws verhalen’ of hebben ze ook eerlijk 
verteld over de minder leuke kanten van de rol?  
 
Wat was je indruk van de potentiële collega’s die je sprak? Waren er zaken die elkaar tegen 
spraken?  
 
Ga actief op zoek naar objectieve mensen in je omgeving die je iets kunnen vertellen over de 
organisatie.  
 
Ook heel belangrijk: wie wordt je baas? Wat is zijn of haar manier van aansturen? Heb je 
het gevoel dat je met die persoon goed kan sparren over zaken en echt voor langere tijd 
door één deur kan? 
 
Wees open in het hele proces en leg al je kaarten op tafel. Eis dan wel dat de andere 
partij hetzelfde doet. Op die manier ontstaat er een gelijkwaardige relatie en is de kans op 
een succesvolle samenwerking het grootste. 
 
Wacht na je gesprek ook niet lijdzaam thuis af tot je een keer gebeld wordt maar houd 
pro-actief contact en informeer zelf regelmatig naar de status van het proces. 
 
Op deze manier vind je ongetwijfeld snel een leuke nieuwe functie en houd je na afloop ook 
een goed gevoel over aan het hele sollicitatieproces. Je hebt namelijk doelgericht vanuit 
je eigen uitgangspunten gezocht en hebt zelf al die tijd de regie in handen gehad. 
 
Succes! 


