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Steeds meer bedrijven maken gebruik van een video sollicitatiegesprek om kennis te maken met een 

kandidaat. Een online/video-sollicitatiegesprek lijkt op een sollicitatiegesprek op locatie. Meestal 

worden dezelfde vragen* gesteld, waarop je je vooraf kunt voorbereiden.  

Recept voor een succesvolle videosollicitatie: 
Bereid je goed voor, kies een juiste locatie, zorg dat al je apparatuur werkt en draag geschikte kleding. 
Kijk tijdens het gesprek regelmatig in de camera, gebruik een headset met microfoon en vraag naar de 
bedrijfscultuur. Zorg dat je te allen tijde kalm blijft als de technologie je in de steek laat. Controleer na 
afloop van het gesprek of de verbinding is verbroken en vermijd chatfuncties voor een vervolgcontact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Meest gestelde vragen sollicitatiegesprek:  en bereid je (video-)pitch voor! 

• Waarom maak je nu deze beroepsswitch? Wat spreekt je aan in dit beroep/ deze functie? 

• Waarom wil je voor onze organisatie werken? 

• Wat zijn jouw sterke en zwakke punten? 

• Beschrijf eens een probleem dat je bent tegengekomen, en hoe je het hebt opgelost. 

• Wat denk je over X jaren te doen? 

• Waarom wil je bij je huidige werkgever weg? 

• Op welke prestatie van jezelf ben je erg trots? 

• Hoe zie jij jouw rol in een team? Welke rol vervul jij meestal van nature in een team? 
 

Waar let je op bij een Online/Video Sollicitatiegesprek?  
Bereid je goed voor: 

1. Test je apparatuur 

➢ Test de internet verbinding, zorg dat deze sterk en stabiel is.  
➢ Check of alles werkt op je mobiel, tablet, PC of laptop.  
➢ Zorg dat je een goede/nette/herkenbare profielfoto en naam gebruikt voor je account.  
➢ Zorg dat je programma’s en apps zoals Skype,  whatsapp, FaceTime kent en weet hoe ze 

werken. Vraag om handleiding van de tool die de werkgever gebruikt en of je tool kunt 
testen 

➢ Oefen vooraf met iemand een gesprek. Vraag hoe je overkomt, verbaal en non verbaal. 
➢ Check of je een goede/nette/herkenbare profielfoto en naam gebruikt voor je account. 

Verander dit anders z.s.m. vooraf.   
➢ Zorg dat je ruim op tijd klaar zit voor het gesprek 
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2. Kies de juiste locatie 
➢ Zorg voor een rustige plek met weinig achtergrondgeluiden en waar je niet gestoord kunt 

worden. 
➢ Stevige niet bewegende stoel ( geen verrijdbare stoel of zoiets.)  
➢ Zorg dat je hoofd centraal in het camerabeeld staat en je ogen goed te zien zijn (niet te ver 

weg).. Laat het daglicht op jouw gezicht vallen(geen licht of raam achter je). 
➢ Zet eventueel je apparatuur hoger (bijv. boeken onder laptop, statief onder smartphone) 
➢ Test de microfoon, want je moet echt goed verstaanbaar zijn, geluid is cruciaal! 
➢ Bij een webcam-/skypegesprek schakel je computerprogramma’s die je niet nodig hebt uit. 
➢ Zorg voor een rustige achtergrond en een rustige werktafel 

 
3. Besteed aandacht aan je uiterlijk 

➢ draag geschikte rustige kleding, let op de kleur en stijl en zorg voor een verzorgd uiterlijk 

➢ let qua kleurstelling bij kleding op de achtergrond ( grijs op grijs is niet heel aansprekend). 

Maar ook wat betreft jouw huidskleur, let op dat de achtergrond jou zo voordelig mogelijk 

laat uitkomen (dus geen valige kleur roomwit als jij zelf nog een erg witte kleur hebt 

bijvoorbeeld, of een kleur bruin die jouw tint ook niet versterkt) 

 

Tijdens het gesprek: 

1. Houdt bij de hand:  notitiepapier en pen, CV EN VACATURETEKST, Eigen vragen 
2. Geef aan dat je voor de 1e keer een videosollicitatie doet. Vraag wie opnieuw inbelt indien 

de verbinding wordt verbroken 
3. 1e levendige indruk: wees je hiervan bewust, net als bij binnenkomst op locatie, stelt je 

gesprekspartner binnen 30 sec. een 1e beeld over jou op.   
4. Kijk in de camera: Let erop dat je geregeld in de camera kijkt i.p.v. naar het beeldscherm. 

Wees je ervan bewust dat als jij steeds naar je eigen beeldje in de hoek van het scherm kijkt, 

dat je dan geen contact maakt met jouw gesprekspartner. Door oogcontact te maken kom je 

zelfverzekerd over en toon je interesse. 

5. Ga voor een gelijkwaardig gesprek:  
➢ Herhaal de vraag van je gesprekspartner. Neem de tijd en houd oogcontact. En antwoord 

zoals je anders ook zou doen. Inclusief STARR-voorbeelden. Gebruik niet te veel 
handgebaren!  

➢ Geef aan dat je zelf vragen hebt. Stel vervolgens je vragen. Neem ook vragen op over de 
bedrijfscultuur. Je kunt dit online natuurlijk niet voelen. De fit met de bedrijfscultuur bepaalt 
of jij goed past bij de organisatie. Het  is daarom belangrijk om tijdens het gesprek te 
achterhalen wat voor cultuur er heerst. Dit doe je door open vragen te stellen en niet direct 
naar de bedrijfscultuur te vragen.  (Bijv. Hoe zou je relatie met andere afdelingen 
omschrijven? Heeft iedereen evenveel zeggenschap tijdens een overleg? Krijg je de ruimte om 
creatief te zijn? Is het makkelijk om ideeën te opperen bij collega’s?) 
 

Handige sites videosolliciteren: 
https://www.wetalent.nl/hoe-overleef-je-een-video-sollicitatiegesprek-9-tips/ 
http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv/videosollicitatie 
https://www.monsterboard.nl/carriere-advies/artikel/video-sollicitatie 
https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_thuiswerken-social-distancing-     

sollicitatiegesprekken-activity-6645339685130379264-zTbY 

https://www.wetalent.nl/hoe-overleef-je-een-video-sollicitatiegesprek-9-tips/
http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv/videosollicitatie
https://www.monsterboard.nl/carriere-advies/artikel/video-sollicitatie
https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_thuiswerken-social-distancing-%20%20%20%20%20sollicitatiegesprekken-activity-6645339685130379264-zTbY
https://www.linkedin.com/posts/aaltjevincent_thuiswerken-social-distancing-%20%20%20%20%20sollicitatiegesprekken-activity-6645339685130379264-zTbY

