
Solliciteren, da’s altijd een beetje jezelf verkopen. 
Eén van de troeven die je alvast kan uitspelen, 
is... je soft skills! Soft skills zijn superbelangrijke 
vaardigheden die je nodig hebt op de werkvloer, maar 
waar geen specifieke opleidingen of diploma’s voor 
bestaan. Denk maar aan ‘op tijd komen’ of ‘flexibiliteit’. 

Wil je weten hoe ‘t met je soft skills zit, en waar je nog 
beter kan? Doe dan zoals de 50.000 andere gebruikers, 
en surf naar TESTYOURSELFIE.EU!

S O F T     SKILLS



#welqome



‘Soft skills, die 
heb je gewoon. 
Waarom zou je  
er dan niet  
mee uitpakken?’
DOE DE TEST: TESTYOURSELFIE.EU



Soft skills, die gebruik je volop 
in je dagelijkse leven: bij 
onverwachte situaties stel je je 
flexibel op, in de winkel show je 
je mondelinge communicatie, 
je kleedt je aan voor je thuis 
vertrekt en zit dus in met je 
voorkomen, door op tijd te komen 
voor afspraken toon je dat je 
je tijd goed beheert,... Dat zijn 
stuk voor stuk vaardigheden 
waar je waarschijnlijk niet voor 
gestudeerd hebt. Je hebt ze 
gewoon. Da’s makkelijk, zou je 
denken. Waarom zou je er dan 
niet mee uitpakken? Bij een 
sollicitatiegesprek, bijvoorbeeld, 
of op het werk?
 
Dankzij Testyourselfie.eu word 
je je bewust van het belang van 
die soft skills op de werkvloer, 
en vooral hoe het eigenlijk met 
jouw soft skills gesteld is. De 
oefeningen in deze bundel gaan 
daar nog dieper op in, dus zet je 
schrap, en... testyourselfie!

1

Als er soft skills bestaan, dan bestaan er 
natuurlijk ook hard skills. Hard skills zijn de 
vaardigheden die je kan meten, en waar je 
wel een zekere opleiding voor gevolgd hebt. 
Zelfs als die opleiding niet bewust gebeurde. 
Talenkennis is bijvoorbeeld een hard skill, terwijl 
je je moedertaal al aangeleerd hebt voor je naar 
school ging. Werken met Excel, rijden met een 
heftruck, een muur metsen,... dat leer je meestal 
wél op school. Het fijne aan vaardigheden, is 
dat je ze kan aanleren. Je hebt namelijk ook ooit 
leren spreken en stappen. 
Denk eens aan je eigen vaardigheden: schrijf 3 
van je soft skills en 3 van je hard skills op!

2

In veel situaties gebruik je verschillende soft skills 
tegelijkertijd, maar soms heb je aan één soft skill 
al genoeg. Welke soft skill komt het best van pas 
in deze situaties?
• Je hebt een sollicitatiegesprek via de telefoon.
• Lap! Je gaat werken met de fiets, maar je band 

loopt leeg.
• Je collega verdrinkt in het werk.
• Je werkt als autoverkoper.

3

Gezocht: m/v met ervaring! Ervaring? Die heb 
je! Denk maar aan je hobby’s. Daar heb je 
ongetwijfeld al heel wat geleerd. Noem één ding 
dat je geleerd hebt!  
Hoe zou je die ervaring gebruiken op het werk?
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1

Superman, Wonder Woman, Batman, en… jij! 
Jij bent vast ook super in iets. De beste croque 
monsieur, snelheidsrecords in Sudoku, namen 
onthouden,… Wees maar niet bescheiden, en 
schrijf op waar jij in uitblinkt. 
Hoe kan je dat talent gebruiken op het werk?

2

En nu iets leuks… evaluaties! Nee, écht leuk 
is dat niet. Vaak krijg je tijdens een evaluatie 
enkele negatieve punten mee, en da’s niet 
altijd makkelijk om te slikken. De dingen 
waar je niet zo goed in bent, die noemen we 
‘werkpunten’. Da’s logisch, want je kan eraan 
werken, en er dus ook beter in worden. 
Wat zijn jouw werkpunten?  
En hoe werk je daar dan aan?

3

Jij bent de verantwoordelijke in een 
voedingsbedrijf, en nu is het aan jou om je 
medewerkers te evalueren. Het is de beurt 
aan Sara, die aan de verpakkingsmachine 
werkt. Sara is een fijne collega, die heel 
aangenaam is in de omgang. Bovendien is 
Sara altijd de eerste om de handen uit de 
mouwen te steken als er wat extra werk is. 
Toch heeft ze ook enkele werkpunten: Sara 
komt namelijk regelmatig te laat, en ze maakt 
regelmatig fouten, waardoor de maaltijden 
die ze verpakt niet bruikbaar zijn. 
Welke tips zou jij aan Sara geven?

Als je je zwakke punten 
kent, weet je waar je 
hulp nodig hebt of waar 
je moet aan werken. Het 
helpt ook bij het bepalen 
van hoelang je aan iets zal 
werken. Het kennen van je 
sterke punten heeft zeker 
voordelen, namelijk weten 
waar jij een bijdrage 
kan leveren, zowel voor 
collega’s (die misschien 
minder goed zijn in 
bepaalde zaken) als het 
verbeteren van de werking 
in de organisatie.

 SKILL 

Inzicht in sterke  
en zwakke punten 
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1

Zo, nu ken je de definitie! Maar misschien betekent 
flexibiliteit voor jou nog iets anders. Je kan namelijk 
flexibel zijn op het vlak van tijd, en het niet erg  
vinden om eens wat langer te werken. Je kan ook 
flexibel zijn als het op afstand of locatie aankomt, en 
dus ook eens op een andere plek willen werken.  
Er zijn zoveel manieren om je flexibel op te stellen. 
Ken jij nog manieren om te tonen dat je flexibel bent?

2

Denk nu even na over je eigen flexibiliteit. 
Heb jij je al eens flexibel moeten opstellen? 
Wat heb je toen gedaan?

3

Je kan natuurlijk niet àlles, en da’s okee. Een 
alleenstaande ouder kan misschien enkel werken 
tijdens de schooluren, iemand zonder auto kan  
niet zomaar overal geraken, en mensen met 
hoogtevrees kunnen niet als dakwerker aan de slag. 
Zijn er ook zaken waar jij niet flexibel over kan zijn? 

4

Als je gaat solliciteren, is het belangrijk om uit te 
leggen hoe flexibel je bent. Een uitzenconsulent of 
werkgever weet namelijk graag wat er allemaal  
wel en niet lukt. Het helpt als je voor jezelf opschrijft 
wat je zoal kan. Laten we hieronder beginnen:

• Tussen welke uren kan je werken?
• Op welke plaatsen kan je vlot geraken?
• Zijn er dingen die je écht niet graag doet?

Flexibiliteit is het 
vermogen om zich 
aan te passen aan de 
werkomgeving en zich 
beschikbaar op te stellen. 
Zo kan je omgaan met 
veranderingen binnen en 
buiten de organisatie. Dit 
kan te maken hebben met 
tijd, takenpakket, omgang 
met personen, …

 SKILL 

Flexibiliteit 



Benieuwd hoe het met jouw  flexibiliteit  zit?  
Doe de test op  testyourselfie.eu 

1

2

3

4



1

“You never get a second chance to make a 
first impression” 
Een sollicitatiegesprek, dat begint al zodra 
je binnenwandelt. Dan zorg je er maar beter 
voor dat die eerste indruk een voltreffer is. 
Eén van de manieren om dat te doen, is met 
je kledij. Stel je voor dat je voor je kleerkast 
staat. Welke kleren doe jij aan voor een 
sollicitatiegesprek?

2

Vandaag worden sollicitatiegesprekken ook 
vaak online gedaan. Dat klink makkelijk, want 
je hoeft er niet voor buiten te komen. Chill! 
Toch is het beter om je goed voor te bereiden 
voor zo’n online gesprek. 
Wat zou jij zoal doen om een online gesprek 
zo goed mogelijk te laten verlopen?

3

Je eerste werkdag, spannend! Je leert er niet 
alleen je werkplek kennen, maar ook je nieuwe 
collega’s. Geef je een hand? Een high five? Ga 
je bij iedereen langs om jezelf voor te stellen? 
Of wacht je liever tot zij naar je toe te komen? 
Hoe leer jij je collega’s kennen?

Een professioneel 
voorkomen gaat er om dat 
je je zo gedraagt dat je je 
beroep zo goed mogelijk 
kan uitoefenen. Dit kan 
gaan van een goede 
relatie onderhouden met 
collega’s en klanten, maar 
ook er voor zorgen dat je 
fris en uitgeslapen op je 
werk aankomt. 

 SKILL 

Professioneel voorkomen 
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1

Op tijd komen, dat klinkt makkelijk. Je vertrekt 
gewoon op tijd. Maar wat betekent ‘op tijd’ 
eigenlijk? Voor de ene persoon ben je op tijd 
als je een kwartier voor de afspraak aankomt, 
maar voor iemand anders is het prima als je 
pal op het afgesproken uur binnenwandelt. 
Verwarrend, he. 
Stel dat je morgen een afspraak hebt om 9u.  
Hoe zou jij ervoor zorgen dat je op tijd komt? 

2

Iedereen komt wel eens te laat. Da’s vooral 
niet fijn voor degene met wie je afgesproken 
hebt, want die moet dan op jou wachten. 
Neem nu dat je te laat bent op je werk, 
dan heeft je vertraging een heleboel nare 
gevolgen.  
Wat zijn volgens jou de gevolgen van te laat 
komen op je werk? 

3

Oh nee! Je merkt dat je een halfuur te laat zal 
zijn voor een sollicitatiegesprek! Je laat in dat 
geval best iets weten aan degene met wie je 
een afspraak hebt.  
Op welke manier zou jij dat doen?
• Gsm
• telefoon
• mail
En wat zou je dan zeggen?

Op tijd komen wordt 
gezien als een vorm 
van gekozen controle. 
Je ben de baas over je 
tijdsgebruik. En wie 
wil dat nu niet? Op tijd 
zijn op een afspraak 
is een vaardigheid. En 
vaardigheden kan je leren. 
Je hebt immers ook leren 
schrijven. 

 SKILL 

Op tijd komen 
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1

Je wil héél graag werken bij bedrijf X. Heel 
toevallig stap je in de lift met de CEO van bedrijf 
X. Time to shine! Je hebt 60 seconden de tijd om 
jezelf voor te stellen, en zo een job te strikken. 
Dat is een ‘elevator pitch’, en die wordt vooral 
gebruikt in verkoopsgesprekken. En omdat je in 
een sollicitatiegesprek jezelf verkoopt, komt die 
pitch hier ook van pas. In zo’n pitch zit niet alleen 
je naam, maar ook je ervaring, waar je goed in 
bent, en wat je graag wil doen. Hoe zou jouw 
elevator pitch klinken?

2

Een goede mondelinge communicatie kan 
je trouwens ook uit lastige situaties redden. 
Bijvoorbeeld om de sfeer op het werk goed te 
houden. Stel nu dat je collega slechtgezind op je 
is, maar je hebt geen flauw idee hoe dat komt, of 
wat je gedaan hebt. Hoe zou je dat aanpakken?

3

Nog een voorbeeld waarin je met goede 
communicatie het werk aangenaam kan houden, is 
door feedback te geven. Als iets je ergert, dan kan 
je eens flink vloeken, maar da’s meestal geen goed 
idee. In zo’n situatie kan je beter constructieve 
feedback geven. Constructief, dat wil zeggen dat 
je ermee wil bouwen aan verbetering. Stel nu dat 
je een collega hebt die een hele dag grappen 
loopt te maken in plaats van te werken. Hoe kan je 
dat op een constructieve manier aanpakken?

Onder mondelinge 
communicatie verstaan 
we dat je jouw meningen 
en ideeën, in begrijpelijke 
taal duidelijk kan maken 
aan anderen.

 SKILL 

Mondelinge communicatie 
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1

Eens kijken hoe het met jouw zin voor  
initiatief gesteld is. Hoe toon jij initiatief  
in de volgende situaties?
 
Situatie 1: Ik zie dat mijn collega koffie morst op 
zijn computer. Alles zit onder de koffie. Wat doe ik? 
Situatie 2: Mijn collega moet om 9u een 
presentatie geven en ik merk dat ze niet op tijd is. 
Wat doe ik? 
Situatie 3: Ik werk best snel, en ben meestal 
vroeger klaar met mijn taken. Wat kan ik nu doen?

2

Geef toe, we hebben allemaal wel een beetje last 
van uitstelgedrag. Of het nu gaat om de afwas 
doen, een belangrijk telefoontje doen, die ene 
mail versturen,… iedereen heeft wel iets dat op de 
plank blijft liggen. Tijd om daar wat aan te doen!  
Wat is iets dat je al even uitstelt? En wat zou je 
daar vandaag aan kunnen doen?

3

Zelfs tijdens het solliciteren kan je initiatief 
tonen. Neem nu dat je op sollicitatiegesprek bent 
geweest, en zit te wachten op feedback. Je wil 
natuurlijk graag weten of je de job hebt of niet. 
Tijd om initiatief te nemen! Het is immers prima 
om na een gesprek even te bellen en feedback te 
vragen. Hoe zou jij dat doen?

Onder initiatief nemen 
verstaan we dat je iets 
uit eigen beweging en 
op vrijwillige basis actie 
onderneemt of dat je iets 
in gang zet, in plaats van 
af te wachten. 

 SKILL 

Initiatief nemen 
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1

Een nieuwe taal, een TikTok-dansje, een 
app programmeren, zelf elektriciteit kunnen 
leggen,… Eigenlijk kan je een heel leven lang 
leren, als je wil. Wat heb jij altijd al willen 
leren? Hoe zou je dat doen?

2

Je snapt iets pas écht als je ‘t ook aan iemand 
kan aanleren. Je kan iemand namelijk pas 
leren zwemmen als je zelf óók kan zwemmen, 
en je kan iemand je taal pas aanleren als je 
ze zelf beheerst. Heb jij ooit iets geleerd aan 
iemand anders? Hoe heb je dat gedaan?

3

Leren gaat het beste als je je goed voelt, en 
da’s voor iedereen anders. Sommigen houden 
van theorie, en nemen graag boeken door; 
anderen houden dan weer meer van praktijk, 
en leren dus al doende. Voor de ene mag het 
snel gaan, en de andere doet het dan weer 
liever rustig. Hoe leer jij het beste?

4

Een populaire sollicitatievraag is:”Waar zie jij 
jezelf in 5 jaar?”. Denk dus even aan de job 
die je graag zou willen. Als je alles al kan dat 
je moet kunnen voor die job, dan heb je geluk, 
maar misschien moet je er nog enkele dingen 
voor leren. 
Wat zijn enkele dingen die je kan leren om de 
job te scoren die je écht wil?

Leerbereidheid gaat niet 
over hoe snel je iets bijleert, 
maar wel over je zin om 
nieuwe dingen te leren. Met 
de coronacrisis zijn er veel 
dingen verplaatst naar het 
internet: we werken vaker 
thuis, sollicitatiegesprekken 
worden online georganiseerd, 
lessen vinden online plaats,... 
Daar hebben we al een 
flinke portie leerbereidheid 
moeten tonen. Maar 
leerbereidheid gaat ook 
over je zin om te ontwikkelen 
in een job, en bijvoorbeeld 
een opleiding te volgen. 
Je kan je leerbereidheid 
ook tonen door aan je 
talenkennis te werken, of een 
heftruckattest te behalen. 
Kortom, leerbereidheid zorgt 
ervoor dat je mee kan met de 
veranderende arbeidsmarkt. 

 SKILL 

Leerbereidheid 
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