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EEN AANTAL TIPS OM TE ONTHOUDEN 

1. Geloof in jezelf! 
2. Probeer zo snel mogelijk een punt te zetten achter het verleden en kijk met vertrouwen naar de 

toekomst. Jaag je niet meer op over je vorige werkgever, als je op sollicitatiegesprek gaat 
riskeren deze negatieve gevoelens of frustraties aan de oppervlakte te komen wat een 
verkeerde indruk kan wekken. Probeer indien mogelijk een positieve wending aan je situatie te 
geven: het einde van iets betekent ook het begin van iets anders, iets nieuws. Welke 
opportuniteiten zijn er voor jou? 

3. Doe beroep op outplacement en gebruik je coach als “klankbord”. Een kerntalentenanalyse bij 
TRAJECTUM is absoluut een aanrader. Niet alleen krijgt je een zicht op eventuele alternatieve 
maatregelen, je krijgt ook rapport mee met jargon en beschrijvingen die je later kan gebruiken 
tijdens interviews of voor motivatiebrieven. 

4. Schrijf je in op websites voor werkzoekenden, maak een lijstje van organisaties/bedrijven 
waarin je interesse hebt en kijk regelmatig op hun website. Last af en toe ook een time out of 
vakantie in. Solliciteren is een full time job, maar je kan best ook wat genieten van de vrije tijd 
die je hebt. 

5. Spreek je netwerk aan: LinkedIn, persoonlijke contacten, . voor achtergrondinformatie en/of job-
opportuniteiten. 

6. Indien mogelijk ga naar netwerkevents, studiedagen, lezingen, recepties en gebruik elke 
gelegenheid om te netwerken en te laten weten dat je een andere job zoekt. Volg de gelegde 
contacten op. 

7. Personaliseer elke motivatiebrief een cv in functie van de vacature. Licht vooral die aspecten 
toe die relevant zijn voor de functie en leg het nodige enthousiasme aan de dag om je interesse 
en motivatie te laten blijken. 

8. Ga kijken op de website van de organisatie of het bedrijf waar je solliciteert. Hebben ze een 
jaarverslag, een voorstellingsbrochure, andere info? Misschien vind je wel interessante zaken 
die je kan gebruiken in je brief (bv. de bedrijfswaarden, …). 

9. Gebruik je eigen stijl en lay-out die bij je past. Wees bondig en zakelijk! 
10. Laat een nachtje rusten tussen de redactie en de verzending. Herlees de volgende dag en kijk 

alles goed na. Indien je je sollicitatie per mail stuurt, zend de mail in cc naar jezelf en vraag 
steeds een ontvangstmelding. 

11. Heb geduld en volg je kandidatuur op.Neem contact indien nodig. 
12. Stuur zelf ook een vriendelijke ontvangstmelding indien je feedback krijgt, zelfs als het negatief 

is. Neem contact indien het niet duidelijk is. 
13. Solliciteer enkel voor functies die je echt interesseren. 
14. Ben je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, bevestig de afspraak, vraag zo nodig 

uitleg bij het doel van het gesprek en het aantal gesprekspartners en hun functie. 
15. Wees goed voorbereid! Bedenk mogelijke vragen zelf op voorhand en oefen je antwoorden, 

luidop. Breng structuur aan in je antwoorden en wees to the point. Zorg voor een aantal passe 
partout antwoorden.  

16. Bij elk gesprek (ook al heb je er meerdere voor eenzelfde functie) wordt gevraagd om je voor te 
stellen. De interviewer gebruikt dit om in te pikken en vragen te stellen waardoor je er soms niet 
aan toekomt alles te kunnen toelichten. Tracht daarom een aantal inleidende eerste zinnen te 
bedenken die de kern van je motivatie, je profiel en en je boodschap bevatten. Beperk je 
daarna niet enkel tot je cv maar breng je ervaring in verband met je motivatie en de vacature. 
Bedenk creatieve antwoorden en integreer eventuele actualiteitsberichten die met het bedrijf of 
de organisatie te maken in je interview. 

17. Wees eerlijk. Ga ook op voorhand welke de eventuele lacunes zijn in je profiel en hoe je 
daarover denkt, hoe je dit gaat aanpakken in je nieuwe job. 



3 VAN 3 – OUTPLACEMENT TIPS & TRICKS 

18. Heb je vragen over de jobinhoud, de voorwaarden etc… Lijst ze op voorhand op en stel ze. 
Solliciteer je voor een functie op niveau management, stel ook vragen naar de samenstelling 
van het team, de organisatie, je verantwoordelijkheden, …  

19. Zorg voor een positieve uitstraling, wees enthousiast en probeer je interviewer te overtuigen. 
Ook je non-verbale communicatie is belangrijk. 

20. Elk assessment is anders. De accenten bij managementgerichte cases, oefeningen en testen 
kunnen het accent anders leggen. Zo kan het voor het ene rollenspel zijn dat de consulent 
duidelijk de doelstellingen van het te bereiken resultaat geeft. Anderen geven geen richtlijnen 
en laten de invulling ervan aan jou over. Redeneertesten (abstract, verbaal, numeriek) kan je 
oefenen op het internet. Maak daar gebruik van zeker als je nog niet veel deelgenomen hebt 
aan assessment centers. De meeste selectiebureaus beweren dat je je niet kan voorbereiden 
op een assessmentcenter. Volgens mij kan dit wel, en is dit een must: oefening baart kunst, 
hoe meer je oefent hoe beter je de logica en toepassing van de testen zal begrijpen. Ook het 
presenteren van jezelf en het toelichten van je motivatie kan je voorbereiden. 

21. Heb je een nieuwe job gevonden en je hoeft niet dadelijk aan de slag, neem dan nog even vrij 
om te ontspannen en leuke dingen te doen. Zeg je inschrijving op alle vacature-sites en 
newsletters op en ga nog eens langs bij je coach. Denk ook al even na over hoe je je eerste 
dag gaat aanpakken en start vol vertrouwen aan de nieuwe uitdaging. 
 


