
Opdracht en rollenspel: Het sollicitatiegesprek  

 
Doel:  

Het leren voorbereiden en voeren van een effectief selectiegesprek 

 

Methode: 

Vier studenten bestuderen de casus en bereiden het selectiegesprek voor. Twee studenten 

voeren het gesprek; de rol van sollicitant wordt door een acteur dan wel een andere student 

gespeeld. Andere studenten zijn waarnemers en geven na afloop verbetervoorstellen        

 

 
 

 

 
 

 

 

Beschrijving organisatie 
 

Ackie Diezzel is 10 jaar geleden vanuit Italië naar Nederland gekomen. Nadat ze in Italië de 

mode vakschool had afgerond zag ze haar toekomst in Nederland. Indertijd is ze begonnen 

met een kleine mode zaak, waarvoor ze haar kleding hoofdzakelijk zelf maakte. De eerste 

jaren heeft ze naast haar werk diverse aanvullende opleidingen gevolgd bij mode goeroe’s in 

Nederland. Het is Ackie de afgelopen jaren voor de wind gegaan en inmiddels bestaat de 

onderneming uit een keten van 14 mode zaken door Nederland; de Ackie Diezzel Company. 

De mode die zij ontwerpt mag  extravagant genoemd worden en is niet bedoeld voor de 

doorsnee burger. Haar mode wordt gedragen door bekende Nederlanders met lef. Een creatie 

van Ackie is voor de gemiddelde Nederlander ook niet betaalbaar; voor een eenvoudig 

kledingstuk moet al snel duizend Euro betaald worden. Het hoofdkantoor is in Eindhoven 

gevestigd, de omzet bedraagt inmiddels 50 miljoen Euro per jaar. In totaal heeft zij 200  

medewerkers in dienst, waarvan er 60 op het hoofdkantoor werken. De activiteiten die op het 

hoofdkantoor plaats vinden zijn; het ontwerpen van kleding, de inkoop van kleding, opslag en 

distributie, marketing en promotie, en ICT. Ondersteunende afdelingen zijn Personeelszaken, 

Financiën en het secretariaat.    

 

Directeur  

Ackie Diezzel 

Inkoop Ontwerpafdeling Opslag en distributie 

Secretariaat 

Marketing en Promotie ICT 

Personeelszaken 

Financiën 



De bedrijfscultuur 
 

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij hoofdzakelijk coördineren; medewerkers hebben 

alle vrijheid en worden uitgenodigd hun creativiteit te etaleren. Nieuwe ideeën worden met 

enthousiasme ontvangen en beloond. De gemiddelde leeftijd van de organisatie is 35 jaar. 

Zonder uitzondering in de hiërarchie tutoyeren de medewerkers elkaar. Medewerkers in de 

front office zijn tijdens hun werk verplicht de Ackie Diezzel kleding te dragen. Verder heerst 

er binnen de organisatie een sfeer waarin medewerkers hard werken, maar ook in het 

middelpunt van de belangstelling willen staan. Doorsnee gedrag is verwerpelijk en het is zaak 

extravagant te zijn. 

 

 

De toekomst van de organisatie 
 

Hoewel het bedrijf financieel gezond is de omzet de afgelopen 2 jaren gelijk gebleven. Uit 

een SWOT analyse is gebleken dat de Ackie Diezzel Company over de grenzen moet gaan 

kijken. Nederland is te klein geworden. Ackie is zich ervan bewust dat er iets moet gebeuren 

om ook de komende jaren bestaansrecht te behouden. Ze worstelt met een aantal strategische 

vraagstukken die ze met niemand echt kan bespreken. De meeste medewerkers leven in de 

waan van de dag. Er is dringend behoefte aan een manager met heldere ideeën ten aanzien van 

het commerciële beleid in de komende jaren. Ze heeft besloten voor de afdeling Marketing en 

Promotie een Commercieel Manager aan te nemen. Behalve de aansturing van de afdeling 

moet deze persoon in staat zijn met Ackie de strategische discussie te voeren en plannen te 

maken voor de expansie van de onderneming.  

 

Verder heeft Ackie onlangs haar persoonlijke secretaresse ontslagen. Zij paste vanwege haar 

vastgeroeste standpunten en overtuigingen (onder andere door haar leeftijd) niet meer in de 

cultuur van de organisatie. De nieuwe secretaresse zal in de cultuur moeten passen, maar er is 

ook behoefte aan leidinggevende kwaliteiten. Het huidige secretariaat, waar drie secretaresses 

voor de verschillende afdelingen werken, is vooral gezellig maar nauwelijks gericht op het 

leveren van prestaties. De nieuwe secretaresse krijgt de titel directiesecretaresse en wordt 

verantwoordelijk voor de aansturing van het secretariaat.        

 

De sollicitatie procedure 
 

In de telegraaf zijn de advertenties geplaatst voor beide functies. Vandaag ontvang je voor de 

secretaresse functie  mevrouw Janine Demol. 

 

Opdracht: 
 Maak een case analyse en bereid met behulp van de documenten een 

sollicitatiegesprek voor. 

 Voer het sollicitatiegesprek 

 



 
Ackie’s Fashion 

 

 

Ackies’ Fashion Company is toonaangevend op het gebied van exclusieve mode. Ons bedrijf 

heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot marktleider in Nederland en houdt zich bezig met 

het creëren en verkopen van dames kleding en aanverwante producten. Onze doelgroep zijn 

vrouwen die het lef hebben om af te wijken van het dragen van doorsnee kleding. Onze 

creaties worden dan ook alleen verkocht in onze eigen vestigingen. In Nederland hebben wij 

14 verkooppunten en op korte termijn komen hier 2 vestigingen in België bij.  In totaal zijn er 

200 medewerkers werkzaam in onze organisatie en ons hoofdkantoor is gevestigd in 

Eindhoven       

Voor ons hoofdkantoor In Eindhoven zijn wij op zoek naar een  

 

Directiesecretaresse 

 

Functieinhoud 

De (directie)secretaresse is werkzaam voor de directeur. De secretaresse is 

eindverantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning in de ruimste zin van het woord. 

Naast de eigen activiteiten, als directiesecretaresse, wordt leiding gegeven aan het secretariaat 

waar nog 3 secretaresses werken. Zij ondersteunen de afdelingshoofden van het hoofdkantoor.  

De directie secretaresse heeft de vaktechnische kennis en vaardigheden om de volgende taken 

zelfstandig uit te voeren: Het verzorgen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken en 

bij afwezigheid van de directie hiervan melding te maken. Ontvangen en verzorgen van 

bezoekers van de directie. Organiseren van evenementen en PR-activiteiten alsmede het 

bijhouden van het relatiebestand. Opstellen en verzorgen van uitgaande correspondentie. 

Bewaken van de huisstijl. Bijhouden van de agenda's en het maken van afspraken. Notuleren, 

uitwerken en verspreiden van de verslagen van vergaderingen. Op- en samenstellen van 

presentaties/selectiestukken is samenspraak met collega’s.  

 

Functie-eisen: 

De belangrijkste competentie in de functie is leiding geven, zonder als leidinggevende gezien 

te worden. Dit verwacht een charismatische aansturing in plaats van de “baas te spelen”.  

Naast vaktechnische competenties moet de (directie)secretaresse de beschikking hebben over 

specifieke vaardigheden en moet zij een bepaald gedrag in zich hebben. De belangrijkste 

vaardigheden en gedragingen, die het succes van een (directie)secretaresse bepalen zijn: 

Plannen en organiseren, klantgerichtheid, besluitvaardigheid, mondelinge en schriftelijke 

communicatie, overtuigingskracht, collegialiteit/hulpvaardigheid en stressbestendigheid. 

Omdat de informatie, waarmee de afdeling in aanraking komt vertrouwelijk kan zijn wordt 

van de directiesecretaresse verwacht dat zij hiermee om kan gaan. 

 

Dienstverband: 

Een contract voor een jaar met de intentie van een vast dienstverband 

 



Solliciteren: 

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met je uitgebreide CV! Je kunt je 

sollicitatie richten aan de heer Harrie Resources, personeelsadviseur. Voor informatie over de 

inhoud van de functie kun je terecht bij Ackie Diesel, directeur.  

 

 



Janine Demol 

Route 66 

Eindhoven 
 

 

 

Ackie’s Fashion Company 

t.a.v. Ackie Diezzel 

Postbus 112 

Eindhoven 
 

 

 

Geachte mevrouw Diezzel, 

 

Bijna automatisch werd ik getriggered door uw flitsende personeelsadvertentie in de Telegraaf van afgelopen 

zaterdag. Volgens mij ben ik degene die prima past bij uw functie van directiesecretaresse. 

 

Op korte termijn sluit het juridisch loket, waardoor ik zonder werk kom. Dit lijkt vervelend, maar eigenlijk komt 

het als geroepen; ik ben namelijk klaar voor een nieuwe uitdaging.  

 

In uw functie kan ik een aantal van mijn hobby’s combineren. Mode en schrijven zijn dingen die erg belangrijk 

zijn in mijn leven. Omdat ik daarnaast ook nog vaardigheden heb aangeleerd in vorige functies, denk ik dat ik 

goed zou kunnen functioneren in de baan van directie secretaresse.   

 

Ik zou het erg leuk vinden als u mij zou uitnodigen voor een gesprek, zodat ik u kan overtuigen dat ik de beste 

vrouw ben voor de functie. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Janine Demol 

 

 

 

 

 



CV 
Naam:    Janine Demol  

Adres:    Route 66 

Woonplaats:   Eindhoven  

Geboortedatum:   3 september 1972 

 

 

Opleidingen 

 

Opleiding tot professioneel schrijver:     afgerond in 2006 

Schoevers Opleiding voor management assistenten:    afgerond in 1995 

Modevakschool:        afgerond in 1992  

Havo:         afgerond in 1990 

Diverse Computer trainingen     permanent door de jaren heen 

 

Werkervaring 

 

Medewerkster Juridisch loket 2002 tot heden   

Vraagstukken analyseren en problemen oplossen was een van de vaardigheden waar ik veel gebruik van moest 

maken in mijn functie als leidinggevende bij de kinderopvang. Omdat ik deze kwaliteiten verdergaand wilde 

gaan gebruiken ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Deze vond ik als medewerkster van het 

Juridisch Loket.   

Taken 

- te woord staan van klanten die hun problemen komen voorleggen 

- problemen uitzoeken en klanten adviseren 

- overleg met diverse dienstverlenende instanties 

- overleg met advocaten 

 

Medewerkster/leidinggevende Kinderopvang 1996 tot 2002 

Mijn andere passie gaf mij in om te solliciteren naar een functie als medewerkster bij de kinderopvang. Al na 2 

jaar werd ik gevraagd leiding te gaan geven aan een team van medewerksters en deze functie heb ik vervolgens 6 

jaar gedaan.    

Taken: 

- Opvangen van kinderen; 

- Onderhouden van contacten met ouders/verzorgers 

- Het voeren van acquisitie gesprekken 

- Leiding geven aan 6 medewerksters 

 

Atelier “Het Gouden Knoopje”  1992 tot 1995  

Al tijdens mijn opleiding op de modevakschool ben ik als stagiaire begonnen bij “Het Gouden Knoopje” een 

bedrijf dat met formats van een paar modeontwerpers kleding maakt. Mijn motivatie kwam voort uit mijn 

interesse in mode. Omdat hier sprake was van een kleine onderneming kwam de nadruk van de activiteiten 

steeds vaker te liggen op administratieve taken. Dit bleek ik overigens erg goed te kunnen; bovendien had ik er 

erg veel lol in. Met name omdat het Gouden Knoopje steeds meer ging lijken op een productiebedrijf, zonder 

creativiteit, heb ik besloten op zoek te gaan naar een andere baan.       

Taken:  

- het maken van kleding 

- verkopen van de kleding aan klanten  

- te woord staan van vertegenwoordigers en mode ontwerpers 

- maken en verzenden van facturen 

- bijhouden van de boekhouding  

 

Hobby,s: 

Schrijven, uitgaan, maken van kleding  

 

 


