
Sollicitatie
Een goed begin is het halve werk
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Non-verbale communicae bepaalt voor een overgroot deel je totale presentae. Hier verstaan 
we elke vorm van communicae zonder woorden onder. Dus ook bijvoorbeeld je kledingkeuze. 
Er is helaas geen gouden regel; hoe je je het beste kunt kleden verschilt per bedrijf en per func-
e. Dus de juiste dresscode dien je te achterhalen! Maar hoe? 

Je kunt een indruk opdoen van de bedrijfscultuur door de website te bekijken, medewerkers op 
te zoeken op LinkedIn en een idee te krijgen van hun uitstraling, óf je vraagt het gewoon aan 
één van onze adviseurs die het bedrijf goed kent. Als je jdens je sollicitaevoorbereiding aan 
de adviseur de vraag stelt 'wat is de dresscode bij dit bedrijf?', dan is dat helemaal geen rare 
vraag. Het is zelfs een teken dat je je zo goed mogelijk voorbereid!

De meest gemaakte fouten:

-  Té kleine of té ruime kleding; 
--  Bevlekte, gekreukte, versleten of ouderwetse kleding; 
-  Underdressed óf overdressed zijn, d.w.z. niet afgestemd op de bedrijfscultuur of de 
  gelegenheid (want een net pak of een kokerrok met hakken dragen kan ook een verkeerd 
  signaal afgeven); 
-  Slordig kapsel;  
-  Onverzorgde nagels, lichaamsgeur, zwaar parfum of rookgeur 

De basisregels

••  Niet te casual – bij sommige bedrijven kun je prima een casual ou it dragen. Let hierbij wel   
  op dat het begrip ‘casual’ voor iedereen anders is! Een ne e spijkerbroek zonder gaten en    
  net T-shirt zijn hierin een minimale vereiste;
•  Geen hoofddeksel – op religieuze redenen na, laat je mutsen en petjes even een dag thuis;
••  De juiste maat kleding - je ziet er het beste uit in kleding die goed zit, dan maakt het prijs   
  kaartje echt niet uit. Leen dus liever geen pak van iemand anders als je gaat solliciteren, ook  
  niet als het een heel duur pak was. Dit pak gaat jou namelijk (bijna) nooit zo goed passen als  
  de eigenaar. Investeer in dat geval in een eigen pak, want als professional heb je gewoon 
  minimaal één ne e zakelijke ou it nodig; 
•  Kleed je niet te bloot – bewaar een diep decolleté, een blote buik en blote benen voor het    
  weekeinde. Laat je verschijning je gesprekspartner niet afleiden van wat je te vertellen hebt!
••  Gekke stropdassen – hoe verslaafd je ook bent aan avonden lang Ne lixen met Homer       
  Simp son, je draagt zijn stropdas niet naar je sollicitaegesprek;
•  Vergeet de schoenen niet - laat je schoenen geen a reuk doen aan de rest van je ou it: ga    
  voor ne e, gepoetste schoenen! Dus geen fesvalsneakers; 
•  Minimale sieraden - vesg de aandacht op wat je te vertellen hebt, niet op je nieuwe 
  oorbellen/piercings en pas op met zichtbare tatoeages te tonen; 

Wat is de juiste kleding voor een sollicitatiegesprek?
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•  Subtiele make-up - verzorgd is het juiste keyword, less is more;
•  Gezichtsbeharing – tegenwoordig hoef je niet per se fris geschoren op de werkvloer te ver-
schijnen - al zijn de meningen hierover nog steeds verdeeld (zeker bij de oudere garde). In je re-
search naar de bedrijfscultuur kan je hier specifiek op le en;

De belangrijkste tip: kleed je vooral als jezelf, of in ieder geval iets wat bij jou past 

Draag je nooit een mantelpakje, maar ga je wel voor een baan waar pakken de regel zijn? Trek 
dan een ne e broek aan in plaats van een ongemakkelijk rokje. Zwart niet jouw ding? Blauw of 
grijs is ook professioneel. Loop je nooit op hakken? Voorkom dan Bambi-on-ice taferelen jdens 
je gesprek. Draag iets waar jij je ook fijn in voelt, dan voel je je ook meteen een stuk zelfverze-
kerder en dit straal je ook uit! 
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De voorbereiding op het gesprek
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Het gesprek (opbouw)



Wat je niet moet doen 

•  Kom niet te laat! – Dit klinkt misschien heel erg logisch tussen de sollicitaegesprek ps,     
  maar het is wel belangrijk. Mocht het gebeuren dat je wel te laat gaat komen, bel dan even   
   het bedrijf op om dit aan te geven. Bied bij aankomst je excuses aan en bedank je gespreks    
  partners voor het wachten. Geef andere mensen niet de schuld van jouw jdnood.
•  Ga niet als eerste zitten –  tenzij je gesprekspartner jou uitnodigt om plaats te nemen.
••  Voorkom negatieve uitlatingen – Kraak je vorige werkgever en collega’s niet af jdens je 
  sollicitaegesprek. De werkgever zal zich afvragen of je dit ook over je nieuwe baan zal gaan  
  doen.
•  Zorg dat je niet arrogant bent – Tips geven ter verbetering mag best, maar doe dit op een    
  posieve manier. Laat je niet negaef uit over het werk van een ander, want misschien is dit  
  wel het werk van je gesprekspartner. Zorg dat je ps opbouwend zijn.
••  Onderbreek de ander niet – Laat je gesprekspartners hun verhaal afmaken en wacht netjes    
  op jouw beurt met antwoord geven.
•  Je praat niet tegen je beste vriend – Spreek je gesprekspartners aan met ‘u’, tenzij hij of zij   
  anders aangee .
•  Kauw geen kauwgom! – Een frisse adem is belangrijk, maar zorg dat de kauwgom uit je mond   
  is voor je het gebouw betreedt. Kauwgom kauwen komt erg ongeïnteresseerd over.

Wat je wél moet doen

••  Zet je telefoon uit – Laat ‘m niet op trilstand staan. Als je gebeld wordt, is dit alsnog hoor-   
  baar en dat is erg storend.
•  Wees beleefd – Zorg dat je netjes bent tegen iedereen. Ook tegen de receponiste en       
  eventuele andere personen die je tegenkomt. Als je daar komt werken, wil je geen verkeerde  
  indruk achtergelaten hebben.
•  Stel je netjes voor – Zeg duidelijk je naam en geef een stevige handdruk. Let wel op dat je   
  niet knijpt!
••  Zorg dat je rechtop zit – en probeer je schouders te ontspannen. Dit draagt bij aan een     
  aceve houding.
•  Praat rustig en duidelijk – Hierdoor ben je beter te verstaan en kom je meer ontspannen    
  over. Zorg ook voor wat rustmomenten bij het beantwoorden van vragen. Hierdoor hebben    
  jouw gesprekspartners de jd om jouw reaces te verwerken.
•  Maak oogcontact – Wissel het oogcontact af als je een gesprek hebt met meerdere personen.
•  Zorg dat je een actieve houding aanneemt – Probeer een open houding te hebben. Vermijd 
    defensieve lichaamstaal, zoals armen over elkaar en gekruiste benen. Let erop dat je dit ook   
   niet per ongeluk doet, als je bijvoorbeeld een lasge vraag krijgt. Blijf ontspannen en 
  professioneel.
•  Netjes afsluiten – Bedank je gesprekspartners voor hun jd en geef ze bij het weggaan weer   
  een hand. Geef aan dat je erg enthousiast bent geworden over de funce. Dit laat een 
  posief gevoel achter bij degene waar je een gesprek mee hebt gehad.

Het gesprek (tips)
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