
 

 

TIPS VOOR EEN ONLINE SOLLICITATIEGESPREK 

 

Solliciteren bij Stichting BKR 

 
Het zijn bijzondere tijden met het coronavirus (COVID 19) dat het dagelijks leven sterk 

beïnvloedt. Daarom zijn we op zoek naar goede alternatieven om toch nieuwe collega’s 

te kunnen verwelkomen. In ieder geval tot en met 6 april zullen we sollicitatiegesprekken 

zoveel mogelijk digitaal doen. Dat is misschien even wennen voor beide partijen, maar 

het past tegelijkertijd ook goed bij de huidige digitale wereld. 

 

Om die gesprekken zo goed mogelijk te laten verlopen, geven we je graag een aantal 

tips mee om je voor te kunnen bereiden. 

 

Loopt het gesprek toch net even anders? Geen zorgen, onze vacaturehouders weten ook 

dat dit voor de meeste mensen (en henzelf) een nieuwe ervaring is. De eerste 5 minuten 

van het gesprek zal wellicht even wennen zijn, maar meestal vergeet je daarna dat je het 

gesprek via het scherm voert. 

 

 

Veel succes met je sollicitatie! 

 

 

Namens iedereen bij Stichting BKR, 

 

Lukas Geurts 

Recruitmentmanager 

 

 



 

 

Bereid je voor op het sollicitatiegesprek zoals je dat altijd zou doen 

Eigenlijk is een online gesprek precies hetzelfde als een gesprek op locatie, met 

hetzelfde doel, inhoud en structuur. Het is een wederzijdse kennismaking en toets of er 

een match is met de functie en de organisatie. Bedenk dus wat je graag over 

jezelf zou willen vertellen en wat je van de organisatie wilt weten. 

 

Zorg voor een rustige, ontspannen omgeving 

Het fijne van een online gesprek is dat je in een voor jou vertrouwde omgeving bent. 

Zorg er wel voor dat je een rustige plek in huis vindt, waar je niet door anderen afgeleid 

wordt. En kies bij voorkeur voor een rustige achtergrond zodat de focus echt op jou ligt. 

 

Kies de juiste hoek met je camera 

Ook hier geldt dat de eerste indruk telt! De hoek waarin je op de camera verschijnt is 

daarom heel belangrijk. Het beste werkt het als de camera op ooghoogte staat (gebruik 

bijv. een stapel boeken of een statief) en je het licht van voren laat komen om 

vervelende schaduwen te vermijden. 

 

Oefen vooraf een keertje (en gebruik oortjes) 

Videobellen werkt heel fijn, mits de techniek goed werkt. Het belangrijkste is een 

stabiele verbinding. Gebruik daarom liever een bekabelde verbinding dan een wifi 

verbinding. Meestal is het geluid goed, maar met oortjes/ headphone weet je zeker dat 

je de ander goed kunt volgen. Het advies is ook om andere programma's uit te zetten en 

er geen popups of pling geluiden voorbij komen. Oefen vooraf een keertje met iemand 

anders, om te kijken of alles werkt. Dat helpt om vertrouwen te krijgen voor het 

gesprek. 

 

Ontspan 

Mocht er toch iets niet helemaal goed gaan met de techniek of je je toch niet 

comfortabel voelen bij online 

solliciteren, maak het dan bespreekbaar. 

 



 

 

Maak een afspraak 

Zorg vooraf dat jij en de vacaturehouder beide weten wie wie belt. Zo voorkom je 

verwarring en langs elkaar heen bellen. 

 

 

Stichting BKR maakt gebruik van Facetime of Zoom voor videobellen. 

 

  Handleiding Facetime (Apple iPhone, iPad, Macbook, iMac) 

 

 Handleiding Zoom (web based voor achter je PC, Mac, Laptop) 

 

Bij het inplannen van jouw sollicitatiegesprek zal onze recruitment manager je een 

gerichtere uitleg e-mailen.  

https://www.appletips.nl/facetime-inschakelen/
https://www.appletips.nl/facetime-inschakelen/
https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/how-to-zo-kun-je-videobellen-met-zoom/

