
 

Met Overtuiging Solliciteren 
 

Zoek je een nieuwe baan of functie?  

Wil je jezelf doordacht neerzetten in een gesprek? 

In vijf sessies ben je klaar om te solliciteren.  

   

  
 

 

Misschien ben je aan het solliciteren of zoek je een 
nieuwe rol? Dan vraag je je vast af hoe je op gesprek 
komt. En eenmaal daar: hoe laat je dan zien wat je waard 
bent? Je nieuwe baan vind je door met Overtuiging 
Solliciteren; in 3 maanden tijd ben je optimaal voorbereid. 
 
Voor wie is Met Overtuiging Solliciteren? 
Dit programma is voor iedereen die zelfbewust aan de 
slag wil met solliciteren. Je doorloopt een traject van 2 à 3 
maanden, met een grondige oriëntatie  
op de arbeidsmarkt en op ander werk. Zo kun je vol 
overtuigingskracht (open) sollicitaties doen. 
 
Wat kun je verwachten?  
Nadat we twee persoonlijke gesprekken hebben, doorloop 
je in een compacte groep drie bijeenkomsten. In deze 
vertrouwde setting sterken we jou in het geloof dat je past 
op de functie. We zetten je op scherp met lastige vragen 
die je in het echt ook verwachten kunt. We oefenen net zo 
lang tot je jouw onderscheidend vermogen met 
overtuiging weet te brengen. 
 
Wat brengt het je? 
Nadat je optimaal voorbereid bent op jouw sollicitatie, ga 
je met zelfvertrouwen je gesprek(ken) in. Doordat je je 
twijfels en angsten overwint, vergroot je jouw kans op 
succes. Samen zorgen we dat je uitblinkt in jouw 
sollicitatie, doordat je kunt onderbouwen wat je kwaliteiten 
zijn en waarom jij past. 
 
Wat vragen wij van jou?  
Jouw inzet is nodig voor het verkrijgen van de gewenste 
functie. Daarom is je actieve aanwezigheid en 
voorbereiding van belang. Als je met reflectie en feedback 
wilt werken aan je eigen ontwikkeling, ben je van harte 
welkom.  
 
Wat krijg je cadeau?  
Je krijgt een gratis intakegesprek. Je ontvangt drie 
vragenlijsten om je je drijfveren en werkstijl in kaart te 
brengen, gebaseerd op de BIG 5 en een persoonlijke 
analyse. Het werkboek dat je vult met je antwoorden, 
vormt jouw persoonlijke naslagwerk. Elke bijeenkomst 
serveren we een heerlijke lunch. 
 
 
 

 

Hoe gaan we te werk? 
1. Persoonlijke kennismaking en Intake: april / mei 2022 
We beginnen ons contact met een Intake. We diepen jouw 
sollicitatievraag uit en beslissen samen hoe je het best geholpen bent. 
Je voelt je gehoord en stapt met vertrouwen in. 
 
2. Ontwikkelassessment: datum naar keuze 
Voordat je gaat solliciteren is het belangrijk dat je zelfbewust bent. Met 
het ontwikkelassessment dat Mentaris inzet, kijken we naar wie je 
bent, wat je kunt en wat je wilt in je werk. Met meer zelfkennis 
vergroten we de kans dat je goed tot je recht komt in een nieuwe 
functie. Je krijgt de woorden aangereikt om uit te leggen waar je 
onderscheidend in bent. 
 
3. Masterclass Presenteren en Profileren: di 24 mei 2022 
Tijdens deze halve dag oefenen we met het kernachtig maken van je 
boodschap. Je krijgt focus om jouw verhaal voor het voetlicht te 
brengen, waarin je vertelt wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. De 
feedback van anderen brengt je verder 
 
4. Mentaris CareerXperience: di 14 juni 2022  
De CareerXperience is een positieve stap onderweg naar meer 
overtuigingskracht. Je krijgt volop ruimte voor vragen vanuit jouw 
situatie. Voor jouw sollicitatie ontvang je bruikbare tips.  
 
5. Masterclass Oriënteren en Solliciteren: di 28 juni 2022 
Met elkaar oefenen we sollicitatiegesprekken a.d.h.v. de STARR-
methode. Na afloop weet je jouw talenten en ervaring te onderbouwen 
met sterke voorbeelden. Je zelfvertrouwen groeit en je bent 
voorbereid op alle vragen van recruiters. 
 

Zoek je verdieping? 

Masterclass Energie, Drijfveren en Overtuiging: dinsdag 20 
september, 1 november, 29 november 
We brengen verdieping aan door in te gaan op jouw energiegevers en 
motivatoren. Je krijgt kennis aangereikt, we werken in groepjes en 
tussendoor kom je veel in beweging. Je vertaalt je drijfveren naar je 
CV en motivatie, waardoor je je toegevoegde waarde beseft. Of je nu 
wilt veranderen van werk of anders wilt werken; met jobcrafting 
vergroten we je kracht en overtuiging. 

1-op-1 coaching 
Het is ook mogelijk om dit pakket aan te vullen met 1-op-1 
coachgesprekken.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Investering  
De waarde van dit programma bedraagt €1822,99. Je hebt recht 
op korting en investeert €1.795,- Alle prijzen zijn excl. btw. Voor 
jouw werkgever hanteert Mentaris een ander aanbod. 
Indien je het ontwikkelassessment bij Mentaris al hebt 
gedaan, wordt de prijs van dit pakket  €990,- excl. btw 
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