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De tien meest gestelde sollicitatievragen 

Ga jij binnenkort op sollicitatiegesprek en wil je je goed voorbereiden?  

Ga dan aan de slag met onderstaande vragen en antwoorden. Je weet natuurlijk 

nooit precies wat een werkgever zal vragen tijdens het sollicitatiegesprek, maar je 

kan je wel voorbereiden op vragen die vaak gesteld worden.  

Wij sommen alvast de tien meest gestelde vragen van werkgevers tijdens je 

sollicitatie op en vertellen je hoe je best antwoordt. 

1. Vertel iets meer over jezelf.  

Dit is een open en klassieke vraag. Het is jouw kans om de werkgever iets meer over je persoonlijk 

leven en persoonlijkheid te vertellen. Een werkgever krijgt graag een beeld over wie je bent als 

persoon. 

• Wat je moet aantonen is:  

- dat je buiten je werk nog andere interesses hebt. 

- dat je nuttige verbanden kunt leggen tussen je interesses en je vaardigheden. 

- dat je familiale situatie geen invloed zal hebben op je werk. 

• Wat je zou kunnen vermelden:  

– je interesses buiten je werk 

– als je sport is het interessant om dat bijvoorbeeld te vermelden, omdat het toont dat je 

gezond en fit bent 

– als je lid bent van een vereniging of een bepaalde verantwoordelijkheid hebt binnen een 

vereniging kan je dat vermelden omdat het aantoont dat je een engagement kan opnemen en 

sociaal bent ingesteld 

- waar je horecapassie en interesse vandaan komt. 

 

2. Wat voor werk hebt je het laatst gedaan?  

• Vertel hier vooral concreet wat je werk inhield, welke vaardigheden je hiervoor gebruikte, welke 

verantwoordelijkheid je had en wat je taken waren. Vermeld ook wat je daar als positieve 

feedback kreeg van de werkgever en de klanten. 

• Leg vooral de nadruk op taken die relevant zijn voor de nieuwe functie in de horeca. 
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3. Waarom ben je met dat werk gestopt (of waarom wil je veranderen van job?) 

• Wees eerlijk, maar ga niet te diep in op punten die je in een slecht daglicht kunnen plaatsen. 

• Wees nooit negatief over vorige werkgevers. Zeg eerder dat je nood hebt aan een nieuwe 

uitdaging. 

• Als je een slechte ervaring had bij je vorige werkgever, vertel dan wat je eruit geleerd hebt. Stel 

dat de sfeer in je vorige job slecht was. Dan kan je zeggen dat dit je heeft doen beseffen dat  

een goede sfeer op de werkvloer heel belangrijk voor je is. 

 

4. Heb je dit werk al eerder gedaan?  

• Probeer altijd JA te antwoorden als je ergens al een link hebt gehad met dit werk, kan ook 

tijdens vakantiewerk of hobby zijn.  

• Maak duidelijk dat je bereid bent om bij te leren op de werkvloer als je merkt dat je nog veel 

“moet” bijleren en dat je interesse hebt en enthousiast bent over de job.  

 

5. Waarom wil je bij ons komen werken? Waarom ben je in deze job geïnteresseerd? 

• Je kan op deze vraag laten horen wat je al over de horecazaak weet.  Laat zien dat je de moeite 

hebt genomen om je te informeren. Bereid dit op voorhand goed voor. Maak gebruik van hun 

website en sociale media om een goed beeld te krijgen over de horecazaak. Maar neem ook het 

soort werk wat je moet gaan doen onder de loep. Geef zeker aan wat je al over de baan en de 

jobinhoud weet. 

• Nadien is het belangrijk om de werkgever te overtuigen hoe jouw ervaring en achtergrond 

aansluiten op wat er gevraagd wordt en waar je een toevoeging kan bieden. Door te vertellen 

over wat je eerder hebt gedaan, welke taken overeenkomen en welke zaken iets extra´s bieden, 

geef je je toegevoegde waarde aan. Door over je achtergrond te vertellen laat je zien dat jij de 

perfecte kandidaat bent voor de job.  Overloop hiervoor de functiebeschrijving van de job nog 

eens heel goed voor je naar het sollicitatiegesprek vertrekt en noteer goed welke aspecten je 

vooral aanspreken. Vermeld die punten zeker wanneer hier naar gevraagd wordt tijdens het 

sollicitatiegesprek. 

6. Waarom ben jij de geschikte kandidaat voor deze job? Waarom moeten we jou 

aannemen voor deze job en niet een andere kandidaat?  

• Leg uit dat je met jouw ervaring en vaardigheden de beste kandidaat bent voor de job. Licht dit 

toe aan de hand van voorbeelden. Beklemtoon daarnaast ook waarom je de job heel graag wil 

en wat je aanspreekt in de horecazaak.  
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• Geef snel antwoord.  Als jij niet zeker bent waarom je de job zou moeten krijgen, hoe kan de 

werkgever dit dan zijn?  

• Verwijs naar getuigschriften, vroegere ervaring, interesse en hobby’s (indien relevant), je 

motivatie en persoonlijke vaardigheden/eigenschappen die een toegevoegde waarde kunnen 

betekenen voor de job.  

7. Wat zijn jouw sterke kanten?  

Hier heb je de kans om je troeven op te sommen. Bekijk de vacature of jobomschrijving en pik er 

enkele van je matchende kwaliteiten en vaardigheden uit. Geef bij elke vaardigheid ook een voorbeeld 

uit je vorige job op. Heb je nog geen werkervaring? Link dan je kwaliteiten aan je hobby of vakantiejob.  

8. Wat zijn uw zwakke kanten?  

• Hier moet je voorzichtig mee omgaan. Denk er goed over na, zodat wat je gaat zeggen niet 

tegen jou gebruikt wordt.  

• Vertel niet over minder goede eigenschappen zonder er uitleg bij te geven. Vermeld een slechte 

eigenschap die eigenlijk een pluspunt is voor de job. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben soms wat chaotisch, 

maar ik zet dus alles op alles om het werk snel en vlot te laten lopen.’  

• Probeer altijd een positieve wending te geven aan iets wat minder goed gaat. Enkele 

voorbeelden:  

– Ik ben soms onzeker, maar ben nu zelfzekerder geworden dankzij de stages die ik tijdens de 

opleiding deed. 

– Ik ben niet altijd assertief, maar let er wel op dat er niet met mij gesold wordt. 

• Geef ook aan dat je je bewust bent van deze zwakke punten en dat je er alles aan doet om ze 

wat bij te schaven. Bijvoorbeeld: ‘Mijn geschreven Nederlands is niet zo goed, maar met 

spreken heb ik geen probleem en in deze job moet ik zelf niet zo veel schrijven.  Als het nodig 

is wil ik zeker extra lessen Nederlands gaan volgen.’ 

9. Hoeveel wil je verdienen?  

• Soms vertellen ze al wat je zal verdienen, soms wordt er naar gevraagd om een idee te krijgen 

van wat je zou willen verdienen. Dan sta je voor een dilemma: vraag je te veel dan krijg je de 

job niet, vraag je te weinig dan word je misschien wel aangenomen, maar ben je onderbetaald.  

• Indien je solliciteert voor een heel andere functie, is het een goed idee eerst na te kijken wat 

een realistisch loon is voor die functie.  Dit kan je doen door mensen in je naaste omgeving met 

een gelijkaardige functie te bevragen of vb. door het salariscompas van de website 

www.vacature.be te raadplegen. 

• Leg voor jezelf een (realistisch) minimum vast, stelt men een lager loon voor, dan vraag je nog 

even tijd om erover na te denken.  
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10. Wanneer ben je beschikbaar?  

Dit is misschien wel de makkelijkste vraag van allemaal. Als schoolverlater of werkzoekende aarzel je 

beter niet en zeg je best dat je onmiddellijk beschikbaar bent. Als je werkt, ben je uiteraard 

beschikbaar na je opzegtermijn. Daar ben je het best eerlijk over. 

Tot slot 
Aan het einde van het gesprek zal de werkgever je vaak vragen of je zelf nog dingen wilt weten of 

vragen hebt. Het is handig om dan nog wat interessante vragen achter de hand te hebben, zodat je een 

goede laatste indruk kunt achterlaten. Probeer altijd nog enkele vragen te stellen. Wij geven je alvast 

enkel voorbeelden van vragen die jij kan stellen. 

• Kun je een beeld schetsen van een typische werkdag hier? 

• Hoe ziet de verdere sollicitatieprocedure er uit? 

• Kan je mij meer vertellen over het team waarin ik straks zal terecht komen? 

• Wat vinden volgens jou de werknemers hier het leukst aan het werken in deze horecazaak? 

Vergeet niet dat al deze vragen in teken staan van maar één ding: het succesvol afronden van je 

sollicitatiegesprek. Bereid een sollicitatiegesprek dus altijd goed voor. Denk vooraf al even na wat je 

kan antwoorden op bovenstaande vragen en welke vragen je zelf kan stellen op het einde van het 

gesprek. Jouw antwoorden en vragen zorgen er immers voor dat je al dan niet aangenomen zal 

worden. 


