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Rubicon tussen wensen en verwachtingen





Archivaris



Publieksmedewerker erfgoedinstellingen



Coördinator erfgoedorganisatie



Solliciteren hoe doe je dat?



De “lange weg”

CV

Schriftelijke proef

Mondelinge proef

(Persoonlijkheidstest)

Openbare besturen

Leidinggevende functies

Onbepaalde duur



De “kortere” weg

CV

Mondelinge 
proef

Vzw’s

Tijdelijke contracten (project, 
vervanging)



Stap 1: het CV en sollicitatiebrief

• Hoe opvallen:
• wat betekenen termen als creatief, communicatief, 

gedreven…?

• helder & to the point

• bij voorkeur 1 A4

• op maat van de job.

• Belang van vrijwilligerswerk (!), stages… 

• Opvragen functieprofiel!



Stap 2: schriftelijk examen

voorbereiding:
• Vertrek van functieprofiel in vacature

• Opzoeken/opvragen van belangrijke documenten
• Beleidsplan: missie, waarden, partners, acties en doelstellingen

• “Wat kan ik doen om deze missie te realiseren en doelstellingen te realiseren?”

• Website

• Beleidskader

• Bezoek de organisatie die je solliciteert … (!)

• Voer gesprekken, indien je mensen kent



Projectmatig werken
Inzicht erfgoedsector

Creatief
WOI-project in 2018

Bedenk een 
educatief 

project n.a.v. 
100 jaar 

Wapenstilstand

Functieprofiel Beleidsplan Case

Stap 2: schriftelijk examen/ projectmedewerker



Stap 2: WOI-project?

Hoe zou u dat aanpakken: welk doel? Welke doelgroep Welke acties? Welke 
timing? Welke partners?

Antwoord:

• Creatief - realistisch

• Projectmatig werken: voorbereiding – beslissing - uitvoering – evaluatie

• Partners: kennis erfgoedsector

• Structuur:
- bv. geef een antwoord op élke (sub)vraag.
- Case: 1. Doel, 2. Doelgroep, 3. Acties … 



Stap 3: op gesprek

• gesprek, géén examen

• interne en externe juryleden 

• “klik” maken: oogcontact, open 
houding…



Op gesprek: dresscode?

?



Op gesprek: enkele opwarmertjes…



Op gesprek: enkele opwarmertjes…

“Stel jezelf voor”
• jury heeft jouw CV voor zich

• check: kan de kandidaat hoofd- en 
bijzaken van elkaar scheiden?

“Waarom solliciteren”
• ‘geschiedenis en erfgoed hebben 

mij altijd al geïnteresseerd’?



Op gesprek: het echte  werk



Typische vragen van Gregory

Set 1: Persoonlijkheid en omgang 
met anderen

Kan je een voorbeeld geven:

• waarin de samenwerking met 
anderen moeilijk verliep?

• waarin een project in het 
honderd dreigde te lopen?

• van een verwezenlijking waar je 
trots op bent?

Situatie

Taak

Actie

Resultaat



Typische vragen van Gregory

Set 2: visie

• Wat wil je bereikt hebben in één 
jaar?

• Waar wil je met je organisatie 
staan binnen één jaar?



Typische vragen van Gregory

Set 3: wat zijn je positieve en 
negatieve eigenschappen

• NOT!: “ik ben koppig”, “ik ben 
veeleisend” ….

• Wel:
• ik hou van nature niet van 

conflicten, maar ….
• ik leg de lat hoog voor mijn 

collega’s, maar ik heb geleerd dat 
…



Typische vragen van Bart 

• Pragmatisch, kent zijn/haar wereld

• In staat tot een gewoon gesprek

• Humor en zelfrelativeren

• Uit het leven gegrepen:
• De lastige leeszaalbezoeker



Wat te doen met ‘slechte’ vragen….

Te hypothetische vragen

- Een van de partners dreigt uit het project 
te stappen

- De avond voor de opening van een 
tentoonstelling, krijg je een razende 
telefoon van jouw schepen

- De burgemeester begint zich te moeien en 
schuift zijn eigen favoriet naar voren

Antwoord

Crisisscenario’s:
- geen pasklare antwoorden mogelijk
- hoofd koel houden
- hou rekening met eigen functie:  wie zijn 

de opdrachtgevers, diensthoofd, 
stakeholders?



Heb je een probleem met 
weekendwerk?

Ben je niet 
overgekwalificeerd?

Uiteraard niet, ben me 
er goed van bewust dat 
dit bij het werk hoort.

Ik heb goed nagedacht 
over deze job. Is een 
heel bewuste keuze.

Wat te doen met ‘slechte’ vragen:
retorische vragen…



Wat te doen met ‘slechte’ vragen:
te persoonlijke vragen

Woon je niet te ver?

En opnieuw: 
bewuste keuze, 
goede afspraken, 
ben flexibel

Je bent moeder van 
vier kinderen, hoe denk 
je werk en job te 
combineren? 

Bewuste keuze, goede 
afspraken gemaakt.

Vooral binnen 
erfgoed- en 
cultuursector

Solliciteer je nog 
voor andere 
functies? 
(motivatie)



Laatste vraagHeb je zelf nog een 
vraag?

oké:

• neen, alles is mij duidelijk

• hoe ziet de rest van de procedure eruit?

(zeer) oké: 

• vragen over interessante of belangrijke 
projecten

niet oké:

• onzekere vragen, bv.: hoe heb ik het gedaan?

• te open vragen, bv.: kom ik veel met politici in 
contact?



Oeps, volgende keer beter

• recht op feedback

• leerervaring + factoren die je niet in de hand 
hebt

• wervingsreserve



Netwerken en tijd!?


