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Stadsondernemer en recruiter Anasha van 
Tooren is expert op het gebied van werving 
en selectie en heeft jarenlange ervaring 
met het begeleiden van werkzoekenden 
én baanaanbieders. Haar boodschap is 
duidelijk: ,,Het ideale sollicitatieproces bestaat 
niet. Iedere functie en persoon is anders. 
Solliciteren is een avontuur. Maar ik vind als je 
gaat solliciteren: zorg dat je jezelf bent en dat 
je voor ogen hebt wat je wilt. Vraag jezelf af 
waar je talenten liggen maar én vooral waar jij 
gelukkig van wordt.’’
 
VOORBEREIDING
Het begint allemaal met een vacature. 
Anasha: ,,Solliciteer jezelf niet drie slagen in  
de rondte, maar concentreer je op de banen 
die je zou kunnen en willen krijgen. Word je 
warm van de job? Krijg je er energie van?  
Past het bij jou? Dan kun je jezelf gaan 
verdiepen in het bedrijf: wat kan je verwachten 
qua cultuur en werksfeer. Probeer informatie 
in te winnen over de vacature, maar ook 
over de organisatie. Dat geeft ook een 
basis voor een eventueel vervolg in een 
sollicitatiegesprek. Échte interesse breng je 
over op je gesprekspartner.’’
 
MOTIVATIE & CV
De volgende stap is dan: hoe vertaal je je 
motivatie voor de baan in een knallende 
sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae 
(CV)? ,,Een CV moet kloppend zijn, maar 
mag best ‘gaten’ vertonen’’, stipt Anasha 
aan. ,,Die vertellen ook je levensverhaal en 
dan kan ook weer prikkelend werken naar 
de werkgever toe. De tip die ik altijd geef aan 
mijn kandidaten: houd je CV denkbeeldig 
tegen het licht, leg daar de vacature bovenop. 
Nu zie je overlappingen en verschillen. 
Noteer deze voor jezelf. De overlappingen zijn 
redenen waarom jij heel erg geschikt bent 

voor de job. De verschillen kun je zien als 
ontwikkelpunten. Daar komt nog eens bij: 
wanneer jij laat zien dat je in de spiegel durft 
te kijken en ook jouw eigen ontwikkelpunten 
herkent en erkent, dan is dat een sterke 
eigenschap.’’ 
In de sollicitatiebrief leg je vervolgens uit 
waarom jij dé kandidaat bent voor die functie. 
,,Mijn tip is: begin altijd met waarom dit 
bedrijf absoluut jóu moet hebben. vertel dan 
over je ontwikkelpunten en eindig weer met 
positieve punten waarom jij heel goed zou 
passen binnen de organisatie.’’ 
 
HET GESPREK
Het is gelukt: je krijgt een uitnodiging voor 
een sollicitatiegesprek! Ook dan is het maken 
van een goede eerste indruk belangrijk. 
,,De handdruk. de oogopslag en jouw eerste 
woorden zijn heel belangrijk. Hiermee breng je 

jouw gesprekspartner in een positieve bui. 
Zorg voor een open houding, vriendelijk 
en met belangstelling voor degene die jou 
ontvangt. Een glimlach om jouw mond geeft 
vaak dezelfde reactie.’’ Ook op het gesprek kun 
je je voorbereiden: ,,Bedenk vooraf wat voor 
vragen je kunt verwachten en denk alvast na 
over de antwoorden, ook met voorbeelden uit 
je werkverleden. En heb je het antwoord op 
een vraag niet: geen probleem, ook dan ben 
je eerlijk,’’
 
EEN BAAN…OF NIET?
Yes, een baan! Je hebt het sollicitatieproces 
succesvol doorlopen. Maar het andere uiterste 
is ook mogelijk: de afwijzing. Niet getreurd, 
ook daarvan kun je leren: ,,Laat je niet 
ontmoedigen, deze baan was ‘het’ niet voor 
jou. Een tip is dan om contact op te nemen en 
te vragen waarom je het niet bent geworden 
en vraag daarbij naar de persoon die het 
gesprek met jou heeft gevoerd. Het kan net 
het zetje zijn naar een succesvolle volgende 
sollicitatie!’’  •

De juiste baan zoeken, vinden én krijgen, 
hoe doe je dat? Wervings- en selectie-
specialist Anasha van Tooren verbindt 
vanuit haar professie werkgevers en  
werknemers met elkaar. Zij geeft tips om 
jou op weg te helpen voor de geslaagde 
sollicitatie naar jouw droombaan.
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TIPS VOOR HET 
SOLLICITATIEGESPREK
 Zorg dat je op tijd bent, niet veel te vroeg en niet te laat  Stel altijd vragen bij onduidelijkheden Begin niet zelf over het salaris, laat het initiatief hiervoor bij de werkgever Toon een positieve houding  Vermijd clichés! haal de inhoud uit de vacature en uit jouw werkverleden,  

durf te kijken naar jezelf: wie ben je en wat kun je Vraag aan het einde van het gesprek naar de eerste indruk

‘Solliciteren is 
een avontuur’


