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Referenties en het controleren 
 

Vraag bij iedere elke sollicitant nadrukkelijk toestemming om informatie te mogen 
         inwinnen bij de opgegeven vorige werkgevers, scholen of andere opleidingsinstituten. 
 

Een weigering van deze toestemming kan een reden zijn om de sollicitant niet verder in  
         de procedure op te nemen, tenzij deze betrekking heeft op de huidige werkgever. 
         Deze is vaak niet op de hoogte. 
 

En verder………. 
 
• Vraag om originele getuigschriften of ontslagbrieven mee te nemen bij een eerste 

gesprek. 
• Let op lacunes in het arbeidsverleden en vraag betrokkene wat hij in die periode heeft 

gedaan. 
• Een getuigschrift dat zeer vlak van toon is geeft vaak aan dat de ervaring met de 

'sollicitant' niet optimaal is geweest. Wellicht een indicatie om bij de vorige werkgever 
te informeren (toestemming). 

• Controleer of getuigschrift op briefpapier van het betreffende bedrijf is gemaakt. Let 
daarbij met name op het KvK-nummer dat in bijna alle externe correspondentie 
vermeld zal staan. 
 

Hieronder staan een aantal voorbeeldvragen u kunt deze naar eigen wens aanpassen en wel 
of niet gebruiken. 

 
• Van wanneer tot wanneer werkte (naam) voor uw bedrijf? 

 
• Welke functies bekleedde (naam) en van wanneer tot wanneer? 

 
• Waarom is (naam) bij uw bedrijf weggegaan? 

 
• Wat was het aanvangs- en eindsalaris van (naam)? 

 
• Wat was (naam) functie? Kunt u de voornaamste werkzaamheden benoemen? 

 
• Mag ik kort de functie uitleggen waarnaar (naam) heeft gesolliciteerd? Sluit deze functie 

en de bijbehorende werkzaamheden bij de functie die (naam) bij u had? 
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• Verzuimde (naam) veel? Kwam (naam) regelmatig te laat op het werk? Waren er 
omstandigheden die het functioneren negatief beïnvloedde? 
 

• Kon (naam) goed overweg met zijn leidinggevende en/of collega’s? 
 

• Heeft (naam) promotie gemaakt terwijl hij voor uw bedrijf werkte? 
 

• Had (naam) bij uw bedrijf een leidinggevende functie? Was (naam) daarin succesvol en 
effectief? Wanneer ik zijn ondergeschikten zou spreken, hoe zouden (naam) stijl van 
leidinggeven dan benoemen? 
 

• Hoe ging (naam) om met conflicten? En hoe met werkdruk of stress? 
 

• Hebben er met (naam) beoordelingsgesprekken plaatsgevonden? Kunt u iets vertellen 
over (naam) sterke en zwakke kanten? Wat waren de noodzakelijke verbeterpunten? 
 

• Wat was (naam) grootste succes bij uw bedrijf? 
 

• Zou u (naam) opnieuw in dienst nemen wanneer deze mogelijkheid zich zou voordoen? 
 
• Wanneer ik u uitleg voor wat voor functie we iemand zoeken kunt u dan aangeven in 

welke mate u denkt dat (naam) geschikt  is voor de functie? 
 

• Vindt u (naam) een teamspeler? Kunt u aangeven welke rol (naam) binnen het team bij 
uw bedrijf vervulde? Was (naam) daarin succesvol naar uw idee/het idee van zijn collega 
teamleden? 
 

• Is er nog iets waarvan u vindt dat ik dat moet weten m.b.t. (naam)? 
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