
5.1 
 

  

5  Kennismakings- of sollicitatieproces 
 

Hieronder beschrijven we een aantal aspecten bij de voorbereiding van een gesprek met een nieuwe 

werkgever.  

 

Neem bij voorkeur vooraf contact op met de werkgever in functie van een 

degelijke voorbereiding met de cliënt. 
 

TIPS 

 

 Vraag na of alle benoemde competenties in de vacature even belangrijk zijn. 

 Wie zal er aanwezig zijn bij het gesprek? Hoeveel mensen en wat is hun functie?  

 Wat zijn de sollicitatievragen? 

 Is de aanwezigheid van de coach mogelijk bij het gesprek? 

 Indien je openheid ervaart bij werkgevers kan je onderstaande tips meegegeven: 

- Voorzie een rondleiding in het bedrijf, bij voorkeur vóór het sollicitatiegesprek. 

- Geef de sollicitant veel tijd om een antwoord te formuleren.  

- Geef niet te veel informatie tegelijkertijd. 

- Spreek de sollicitant aan met de voornaam. 

- Vermijd abstracte taal. Woorden als flexibiliteit en stress kunnen bijvoorbeeld te abstract 

zijn voor de sollicitant. Tracht deze woorden een inhoud te geven. Wat houdt flexibiliteit of 

stressbestendigheid precies in voor de betrokken functie? 

- Wees alert voor het mogelijk letterlijk begrijpen van taal. 

- Vermijd hypothetische en open vragen. 

- Vermijd betutteling. 

- Durf samen te vatten, tot de essentie te brengen 

- Durf de sollicitant onderbreken en over te gaan naar een volgend item. 

- Toets op tijd af: niet alles wat je zegt wordt vanzelfsprekend begrepen. 

 

 

 

 

De meerwaarde van de aanwezigheid van een coach op het sollicitatiegesprek 
 

Door aanwezig te zijn bij het kennismaking- of sollicitatiegesprek kan je als coach een 

ondersteunende en verduidelijkende rol opnemen en hulp bieden bij open vragen. Verduidelijk wat de 

werkgever belangrijk vindt of bedoelt. Verduidelijk op welke wijze de cliënt een meerwaarde kan 

betekenen voor de werkgever. Je kan “te” eerlijke antwoorden kaderen. Je kan reeds de “cultuur” die 

op het bedrijf heerst ervaren om die dan later terug te koppelen naar de cliënt. 

 

Gids werkgevers  

 



5.2 
 

  

Werken als boekhouder is Hans zijn droom job. Hij is zeer sterk 

in het verwerken en beheren van alle info. Klantencontacten 

schrikken hem echter af.  Het is mogelijk dat de werkgever het 

niet ziet zitten om een andere collega te laten instaan voor de 

klantencontacten. Het is als coach belangrijk vooraf te weten 

wat haalbaar is voor Hans en wat niet. 

 

 

Belang van een mentor op de werkvloer.  
 

Het is voor de persoon met autisme van belang te weten bij wie hij terecht kan voor extra informatie en 

om vragen te stellen. Indien haalbaar is het interessant dat deze persoon reeds aanwezig is op het 

kennismakingsgesprek. Als dat niet haalbaar is kan je bij een mogelijke start nog een gesprek met de 

vertrouwenspersoon voorzien. Dit maakt het voor de cliënt gemakkelijker om de persoon aan te 

spreken en er kan een vertrouwensband ontstaan. De vertrouwenspersoon kan geïnformeerd worden 

over autisme. Hij of zij kan andere collega’s helpen bij het begrijpen van het gedrag van de persoon 

met autisme.  

 

 

 

Noden van werkzoekenden met autisme staan vaak haaks tegenover de 

noden van de werkgevers 

Lees hierbij ook het stuk over jobcarving in fiche 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPS 

 Het is belangrijk om vooraf de mogelijke verwachtingen van de werkgever in te schatten. 

 Communiceer open in contacten met werkgevers.  

 Zoek naar kansen. Misschien kan je met de juiste argumenten toch aan jobcarving doen.  

 

 

 

 

STAR methode 

 

Gids werkgevers  

 


