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Voorbereiding 1e gesprek 
 
Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek?  
 
Gefeliciteerd! Ze hebben je cv en je motivatie gelezen, zien er iets in, en willen graag een uur 
investeren in een kennismaking met jou.  
 
Je hebt je inmiddels verdiept in de organisatie en de functie en, als het goed is, weet je ook 
met wie je een sollicitatiegesprek gaat voeren. 
 
Zo niet: zorg dan dat je deze informatie, zo volledig mogelijk, krijgt. Als je de namen en de 
functietitels hebt dan kan -of eigenlijk moet- je research doen naar de personen die je 
tegenover je krijgt zodat je je daar optimaal op kan voorbereiden.  
 
Kijk op LinkedIn, Facebook, Twitter en Google. Doe dan de volgende oefening:  
 
verplaats jezelf (denkbeeldig) in de schoenen van de persoon of personen die je 
tegenover je krijgt. Wat is hun rol? Hoe denken zij en wat willen zij bereiken met het 
gesprek?  
 
Dat helpt om een inschatting te maken van met wat voor ogen de gesprekspartners je gaan 
bekijken en waar ze specifiek op zullen gaan letten. 
 
 
Mogelijke gesprekspartners en rolverdelingen: 
 
Een HR (Human Resources) persoon met een IT persoon 
 
In dit geval zie je meestal dat de HR persoon het gesprek qua structuur leidt. Hij of zij zal de 
vorm van het sollicitatiegesprek ook streng bewaken. De HR persoon zal meer naar je kijken 
hoe je het gesprek voert en hoe je als persoon bent. Was je op tijd? Keek je me aan toen je 
me een (stevige) hand gaf? Praat je positief of negatief over je vorige werkgevers? Pas je 
qua type persoon binnen de organisatie? Ben je iemand die niet voor problemen gaat zorgen 
als je wordt aangenomen? Hoe is de klik met de IT persoon die ook bij het gesprek zit? Pas 
je eventueel in de salarisschalen?  
 
De HR persoon heeft voldoende tijd om je lichaamstaal te observeren omdat hij/zij vaak 
minder thuis is in het IT jargon dat over en weer gaat tussen de sollicitant en de IT persoon. 
Ondanks het feit dat je waarschijnlijk geneigd bent om tijdens het gesprek je aandacht vooral 
op de IT persoon te richten, moet je er voor waken dat je je aandacht evenredig blijft 
verdelen tussen de HR persoon en de IT persoon. Kijk de HR persoon minstens evenveel 
aan als de IT persoon en stel hem of haar ook evenveel vragen.  
 
Bereid je ook voor op deze vraag die de HR persoon aan het begin van het gesprek kan 
stellen: wat weet je al over onze organisatie? Hiermee wordt getest hoe goed je je hebt 
voorbereid. Zorg dat je indruk maakt met je antwoord door een mooi relevant verhaal te 
vertellen over de organisatie waar je solliciteert.  
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Bereid je uiteraard ook voor op een korte mondelinge introductie van jezelf. Dat mag je 
gerust thuis instuderen en oefenen. Net als op de geijkte vraag over de sterke punten en  
verbeterpunten (ook instuderen!). En verder: waarschijnlijk ben je een gewild IT-er en heb je 
veel gesprekken gepland, maar laat dit niet al te veel blijken in je gesprek. Loop niet te koop 
met hoeveel aanbiedingen je al hebt liggen maar zorg dat je laat blijken hoe graag je ook bij 
deze organisatie zou willen werken (aangenomen dat dit ook echt zo is natuurlijk).  
 
De IT persoon in het gesprek ziet een gelijkgestemde en zoekt zo snel mogelijk zijn/haar 
comfort zone op door over IT te gaan praten. Hij/zij gaat vooral prikken en testen. Gemene 
vragen stellen om te kijken hoeveel je weet (en vooral hoeveel je niet weet, dat is het 
leukste. Hij of zij gelooft best dat je je ‘rijbewijs’ hebt in de vorm van je IT diploma of 
certificering maar gaat toch testen of je ook weet hoe je moet schakelen en wanneer je moet 
remmen. Als hij/zij testvragen gaat stellen waarbij er IT problemen worden geschetst en er 
wordt gevraagd hoe je deze op gaat lossen, raak dan niet in paniek als je het antwoord niet 
direct weet. Het gaat er vooral om hoe rustig je blijft, je het overzicht bewaart en het 
probleem effectief aanpakt. Welke stappen zet je en hoe deduceer (of eigenlijk: 
induceer) je? Doe dit al pratende zodat men mee kan luisteren! De uiteindelijke oplossing is 
minder belangrijk en mag best ‘fout’ zijn.  
 
Verder denkt hij of zij vooral: zie ik deze persoon als directe collega? 
 
 
Alleen een HR persoon 
 
Zie de beschrijving hierboven bij de HR persoon. Houd er rekening mee dat de HR persoon 
meestal aantekeningen maakt over dit gesprek en dit mondeling of schriftelijk kort gaat 
overbrengen op de IT persoon. Zorg dat je in je antwoorden ‘to the point’ blijft en vooral 
antwoord geeft op de vraag die wordt gesteld. Praat, wat IT betreft, in begrijpelijke taal. 
Hiermee laat je direct laat zien dat je gemakkelijk de vertaalslag kunt maken tussen IT-ers en 
non-IT-ers. 
 
Met name de vorm is in dit gesprek belangrijk en zal de overhand hebben.  
 
 
Alleen een IT persoon (of IT lijnmanager) 
 
Zie de beschrijving hierboven bij de IT persoon. Het gesprek zal wellicht wat minder 
gestructureerd verlopen. Misschien dat er in het begin nog een dappere poging wordt 
gedaan om de vorm vast te houden maar dit zal snel worden losgelaten en het zal meer een 
gesprek worden zoals dat kan gaan als twee IT-ers elkaar toevallig in de kroeg ontmoeten en 
met elkaar gaan praten over elkaars werk.  
 
Door het verlaten van de vorm bestaat de kans dat jullie na afloop uit elkaar gaan en beide 
denken: Was best een leuk gesprek, maar volgens mij ben ik vergeten wat belangrijke 
dingen te vragen dan wel vertellen. Zorg er dus voor dat je zelf de vorm wel een beetje 
bewaakt en je alles vertelt wat je hebt voorbereid en wil vertellen. Zorg dat je jezelf goed 
neerzet en over de bühne brengt. Zorg ook dat je alle vragen stelt waarvan je het antwoord 
graag wilt weten. Anders blijft het bij beide partijen bij een leuk gesprek en niets meer en 
niets minder.  
 
En ook de IT persoon zal aantekeningen maken over dit gesprek en dit overbrengen op de 
HR persoon.  
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Tips tot slot:  
 
Wees authentiek en laat wat van jezelf zien! Vertel iets over je passie of bijzondere hobby. 
Dit is het ‘haakje’ dat je zet zodat je beter blijft hangen in het geheugen van je 
gesprekspartner.  
 
Word in het gesprek echter nooit te persoonlijk of familiair ook al heb je misschien het 
idee dat je daar ruimte voor krijgt. 
 
Verder - dresscode voor de IT-er: ‘business casual’. Dus iets tussen casual en een 
driedelig pak in. 
 
Ook neem je natuurlijk een keurig schrijfblok (waarop je wat relevante vragen hebt  
geschreven) en dito pen mee.  
 
Wees je ervan bewust dat het een gelijkwaardig gesprek is. Oké, zij bieden een baan en jij 
zoekt werk. Maar: zij hebben iemand nodig en jij hebt veel te bieden.  
 
Tot slot: kijk om je heen, luister en geniet! 
 
Succes! 


