
Help! Ik moet op 

video-sollicitatiegesprek

Tips en tricks voor 

een vlotte opstart



Drempel verlagen 

Waarom een workshop rond 

video-sollicitatiegesprekken? 

• Kennismaken met meest voorkomende tools voor videogesprekken

• The do’s and don’ts van videogesprekken

• Tips en richtlijnen geven 



Voor- en nadelen van een videogesprek

Nadelen Voordelen

• Het non-verbale is minder 

zichtbaar

• Afhankelijk van kwaliteit 

internetverbinding + omgeving

• Duur van gesprekken kan korter 

uitvallen

• Het non-verbale is minder zichtbaar

• Geen verplaatsing/filestress

• Comfort van thuis uit

• Begrip omwille van situatie



Inhoud

1. Welke applicaties bestaan er 

voor videogesprekken?

2. Voorbereiding

3. Tijdens het gesprek



Welke applicaties voor

videogesprekken bestaan er?



Veelgebruikte tools

• Werken via de app of webbrowser

• Hebben allemaal een gratis variant

• Je hoeft geen account aan te maken, kan wel

Microsoft teams



Andere mogelijkheden

Jitsi



Voorbereiding 



Checklist

A) Staat mijn computer klaar? 

• Werkt mijn audio? Werkt mijn camera? 

– Audio tip: Gebruik bij voorkeur een headset of oortjes 

– Audio: https://www.windows-helpdesk.nl/geluid-werkt-niet/

– Video: https://support.microsoft.com/nl-

be/help/17444/windows-camera-app-webcams-help

• Computer opgeladen? 

• Alle programma’s afgesloten? Gsm uit? 

• Sterke internetverbinding? 

https://www.windows-helpdesk.nl/geluid-werkt-niet/
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17444/windows-camera-app-webcams-help


Test je tool steeds op voorhand al uit

• Vraag welke tool recruiter/werkgever wilt gebruiken

• Moet je een gebruikersnaam ingeven?

• Leer de tool kennen

• Gebruik boeken, dozen, … wees creatief!

Zet je computer op ooghoogte voor het beste resultaat



Tips voor tablet of  smartphone

Wat als je geen computer hebt? 

• Zorg voor voldoende afstand met het scherm 

• Hou het scherm recht 

• Leg bij voorkeur jouw toestel tegen iets of gebruik een houdertje

– Je handen bewegen vaak ➔ bewegend beeld

• Ook hier zijn oortjes aangewezen, indien je die hebt

Hou wel rekening met volgende zaken

• Het is moeilijker om jezelf duidelijk in beeld te houden

• Je kan je handen niet gebruiken om je woorden kracht bij te zetten 



Verminder storingselementen

B) Omgeving, Omgeving, Omgeving

• Voorzie een plek waar je rustig kunt bellen

• Overleg met huisbewoners (indien mogelijk)

• Opgepast met tegenlicht of een donkere omgeving! (eventueel voor extra lichtinval zorgen)

• Zorg voor een neutrale achtergrond

– TIP: je kan in sommige tools ook de achtergrond wazig maken = “blur”

Soms zijn er zaken die je niet kan controleren, geef  dit ook aan tijdens het gesprek. 



Zo moet het dus niet…



Zo kan het beter…



Gelijkaardig aan een fysiek 

sollicitatiegesprek

C) Hoe jezelf  presenteren

• Kies voor een vlotte en professionele stijl

• Neutrale kleuren > Drukke prints/felle kleuren

• Zorg voor een volledige outfit (dus neen, geen 

jogging!)

• Subtiele make-up kan zeker

• Let ook zeker op je zithouding



Zo dus niet…



Tijdens je

videogesprek



Gelijkaardig aan een fysiek 

sollicitatiegesprek…

Tips

• Neem iets te drinken, maar eet niet

• Kom niet te laat!

• Geef aan indien je iets niet goed begrepen 

hebt

• Lees je voorbereiding niet af van een blad, dit 

is duidelijk hoorbaar



… maar let ook op enkele 

aandachtspunten eigen aan het medium!

Non-verbale communicatie valt vaak weg

of minder zichtbaar

– Benoem wat je doet

– Projecteer met je stem

– Houding is belangrijk

– Gebruik je handen



Zoals bij een ‘gewoon’ sollicitatiegesprek, 

bereid je inhoudelijk voor!

• Waarom solliciteer je?

• Houd je (papieren) cv bij de hand

• Noteer belangrijke zaken

• Stel vragen over de functie, het team, bedrijf zelf, 

normen & waarden…

• Vraag naar eventuele volgende stappen



Videogesprek etiquette

• Begin met vragen of je goed hoorbaar/zichtbaar bent

• Pauzeer kort voor je antwoordt op een vraag

• Oogcontact is belangrijk = oprechte interesse in gesprekspartner

– Kijk daarom in de camera (en niet naar jezelf!) 

– Focus je op je gesprek dus geen mails lezen, Facebook checken…

• Bedank je gesprekspartner op het einde van het gesprek

Ondanks je voorzorgen toch slechte 

kwaliteit?

Zet eventueel je camera uit

If all else fails….plan een nieuw 

gesprek



Samenvatting



?



Bedankt


