
‘Als je werk doet dat je leuk vindt, 

     hoef je nooit meer te werken’

...En dat werk 

     kun je zelf organiseren!

Workshop
Sollicitatie-
gesprekken 
Af nemen

>> WWW.SOLLICITEGO.NL

https://www.sollicitego.nl


 ‘Het juiste personeel selecteren en profesioneel opleiden 

is de sleutel tot een succesvolle organisatie’ 

Een succesvol bedrijf begint bij het 
aannemen van de juiste mensen. 

Deze training heeft als doel handvatten 
te bieden om de juiste keuzes te maken 
tijdens de selectiegesprekken. Deelne-
mers leren o.a. hoe ze selectiegesprekken 
kunnen voorbereiden, gestructureerde 
gesprekken kunnen voeren en technieken 
beheersen om een waarheidsgetrouwe in-
schatting te maken of de kandidaat niet al-
leen geschikt is om de functie uit te voeren 
maar ook past binnen het team.
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Ochtendprogramma

In de ochtend ligt de nadruk op de voorbereiding van een gesprek, hoe je persoonlijkheid invloed heeft 
op het gesprek en met welke gesprekstechnieken je de kwaliteit van het gesprek verhoogt.

• Introductie, voorstellen trainer(s)
• Voorstellen deelnemers met een nulmeting
• Doelen stellen voor de dag
• Voorbereiding ten behoeve van een sollicitatiegesprek
• Sollicitant op zijn of haar gemak stellen
• Gesprekstechnieken zoals de STARR-interviewtechniek en LSD-methode
• Verloop van een gesprek: verleden, heden en toekomst
• De sollicitant, ongeacht de uitkomst, een ambassadeur van de organisatie maken.

>> WORKSHOP



Middagprogramma

In het tweede gedeelte van de training gaan we gelijk aan de slag met rollenspellen. Het gesprek wordt 
op video opgenomen zodat je hiervan kunt leren, je krijgt directe feedback van je medecursisten en de 
trainer(s). We gaan verder aan de slag met:

• Omgang met zenuwachtige kandidaten
• Stimuleren van een tweezijdig gesprek en geen verhoor
• Het vermijden van sociaal gewenste antwoorden

Wat levert deze training de deelnemers op:

• Structuur in het sollicitatieproces
• Objectiever de verschillende sollicitanten kunnen vergelijken
• Weten hoe voor te bereiden
• Sneller tot de kern van het gesprek te komen
• Tips & tricks
• Inzicht in valkuilen waar je niet in hoeft te stappen
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Afgelopen jaar hebben wij een 8.9 

ontvangen van onze klanten.  Hier 

zijn wij vreselijk blij mee! Dit jaar 

willen wij samen met u gemiddeld 

boven een 9 uitkomen!

Zowel voor de zakelijke als de 

particuliere markt bezitten wij 

een schat aan dienstverleningen. 

Hierdoor zijn wij een “full-service” 

opleidingscentrum voor al uw 

arbeidsmarkt gerelateerde 

vraagstukken.

Altijd een gediplomeerde coach 

beschikbaar om intern bij u of extern 

bij ons een training te verzorgen.

Jong, vernieuwend en een tikkeltje 

eigenwijs! Hier zijn wij trots op om-

dat onze deelnemers niet alleen een 

professionele begeleiding ontvangen 

maar ook met een glimlach 

terugkijken op onze aanwezigheid!

Onze coaches zijn zorgvuldig 

geselecteerd op hun expertise en 

opgeleid. Zij zijn in het bezit van 

uiteenlopende diploma’s zoals loop-

baanadviseur, NLP, Msc in 

psychologie en meer.

Deelnemers leren d.m.v. een Virtual 

reality game om het stresshormoon 

cortisol positief in te zetten. Hierdoor 

zijn ze niet alleen stressbestendig 

maar leren ze juist dit hormoon op 

een positieve manier in te zetten om 

betere resultaten te behalen.

Klantenscore 
van 8.9

Uitgebreide 
dienstenportefeuille

Door het 
gehele land

Tikkeltje 
eigenwijs 

Gediplomeerde 
coaches

Stress leren 
gebruiken door VR
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Over ons

Dienstverlening 
voor organisaties

Sollicitego is opgericht in 2013 door Bas Klein Geltink. Hij constateerde dat veel (sollicitatie)trainingen 
zich richten op het voldoen van de wensen van recruiters en werkgevers, maar voorbij gaan aan de 
vaak persoonlijke behoeften en aandachtspunten van de deelnemers. 

Samen met gelijkgestemde professionals ontwikkelde Sollicitego trainingen waarin persoonlijke 
groei centraal staat. Door dit te realiseren voldoen onze deelnemers niet alleen aan de wensen van 
recruiters en werkgevers, maar overtreffen zij deze vanuit hun eigen kracht en motivatie! Inmiddels 
is Sollicitego in Nederland het grootste trainingsbureau op het gebied van solliciteren. En daar zijn 
we maar wat trots op!  

Meer Sollicitego?
Naast deze offerte wij ook onder andere:

Overtoom 197-1, 4171CH Amsterdam  |  020-8943445  |  info@sollicitego.nl  

Particuliere 
sollicitatietrainingen

Ondersteuning bij 
outplacementtrajecten

Kijk ook op www.sollicitego.nl voor ons complete aanbod aan diensten!
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