
WELKOM BIJ DE WALK & TALK ONLINE
BESTE EX-WERKZOEKENDE!

WALK&TALK ONLINE

VOOR TREFPUNT LIVE!

(On)verwachte sollicitatievragen



• Op zoek naar werk – bezoek je Bibliotheek!

• Kennismaken

• (On)verwachte sollicitatievragen

• Koffiepauze

• Samenwerken tijdens je zoektocht-WT Online

ProgrammaWELKOM BIJ
WALK&TALK ONLINE



INTRO 
WALK&TALK- voor iedereen die op zoek is naar (ander) werk

De beste zoektocht naar werk is voor iedereen anders - en blijft
veranderen.

• Walk=Beweging in je zoektocht naar werk
• Talk=Tips en ervaringen met collega-werkzoekenden

uitwisselen
• Zowel fysiek als online
• In samenwerking met en voor bibliotheken
• Meerdere activiteiten en trainingen mogelijk



• Neutraal

• Gastvrij

• Springplank naar meer leren

• Basisvaardigheden: digitaal, taal,solliciteren

OP ZOEK NAAR WERK – BIJ DE BIBLIOTHEEK!

Ben je nieuwsgierig naar de

mogelijkheden in jouw bieb?

danielle@levendesollicitatiegids.nl

• Werkplek buiten de deur

• Tijdschriften & kranten

• Boeken!

• Ontmoeten



We kunnen met z’n allen de toekomst van de 
arbeidsmarkt niet voorspellen, we kunnen 
hooguit met die onvoorspelbaarheid om leren 
gaan.

Wij bieden daarvoor concepten, ideeën en 
praktische inspiratie.

Wij wijzen je de weg

in de wereld van solliciteren.

ONZE MISSIE



Stel jezelf even voor in de chat

KENNISMAKEN



• Standaard vragen

• Niet-standaard vragen

(ON)VERWACHTE SOLLICITATIEVRAGEN



• Wat zijn je sterke punten?

• Wat zijn je zwakke punten?

• Waarom wil je deze baan?

• Waarom zouden we jou moeten aannemen?

• Waar zie je jezelf over vijf jaar?

STANDAARD SOLLICITATIEVRAGEN



• Een rollenspel

• Wat nou als …

• Een probleem of vraag oplossen

NIET STANDAARD SOLLICITATIEVRAGEN



• Je kan standaard vragen oefenen.

• Je laat je niet verrassen door de onverwachte 
vragen.

• Met de STAR methode kan je voorbeelden 
uitwerken.

• Een goede voorbereiding geeft rust.

DE VOORDELEN



Welke onverwachte vragen zijn er 
tijdens een sollicitatiegesprek aan 
jou gesteld?

DE KOFFIEPAUZE



AAN DE SLAG- een voorbeeld uit het online leerplatform

Oefening 1 – Welke standaard vragen ken je?
Oefening 2 – Welke onverwachte sollicitatievragen ken je?
Oefening 3 – Beschrijf voorbeelden met de STAR methode

THEMA 3

In contact met werkgevers

HOOFDSTUK 7

(On)verwachte sollicitatievragen



WALK&TALK ONLINE ‘PRAKTISCH AAN DE SLAG’

EEN CADEAUTJE VAN

• Elke woensdag een online sessie

• Praktische informatie voor werkzoekenden

• Online ontmoeting en uitwisselen ervaringen

• Gratis toegang tot online leerplatform met

verschillende thema’s, onderwerpen en oefeningen

• Ook toegankelijk voor begeleiders W&T ter 
inspiratie



WALK&TALK ONLINE ‘INSPIRATIE’

EEN CADEAUTJE VAN

• Elke maand een online sessie

• Je kunt deze sessies op de activiteitenkalender

van jouw bieb zetten

• DLS meldt werkzoekenden die meer info over 
activiteiten in de bibliotheek willen aan bij hun 
lokale bibliotheek 



Hoe kan De Levende Sollicitatiegids je kosteloos 
helpen?

Mail: danielle@levendesollicitatiegids.nl

VRAGEN? MEER WETEN?

• Doe mee met activiteiten
• Volg een training
• Ontmoet elkaar



BEDANKT VOOR JE DEELNAME!
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