
 

Video sollicitatie 
 
 
Video sollicitatie. 

In deze Vreemde tijd worden sollicitaties soms noodgedwongen via een videoverbinding gedaan. 
Zeker de eerste gesprekken. Als je nu uitgenodigd wordt voor een videogesprek betekent dit dat ze 
jou graag willen anders zou de nieuwe werkgever deze moeite niet doen! Gefeliciteerd dus. Toch is 
een gesprek via een videoverbinding of zelf opgenomen boodschap even wennen. Hier een aantal 
tips om dat gesprek zo goed mogelijk te voeren. 

Voorbereiding: 

Waarschijnlijk laat de nieuwe werkgever je weten dat ze de sollicitatie met behulp van video willen 
gaan doen. Vraag dan direct welke tool zij daarvoor willen gebruiken. Skype? Zoom? Google duo? Of 
nog iets anders?  En vraag of ze je een handleiding kunnen sturen zodat je weet hoe de tool werkt en 
je je goed kunt voorbereiden. Vraag ook met hoeveel mensen je het gesprek gaat voeren. 

Bekijk je uitnodiging goed. Is er sprake van een live interview, waarbij je een direct gesprek voert met 
de werkgever, of ben je uitgenodigd om een video pitch te maken of een “automated interview” te 
beantwoorden? (asynchronous interview) In het laatste geval krijg jij één of meerdere vooraf 
opgestelde vragen (in tekst of video). Je kunt dan jouw antwoorden opnemen op het moment dat 
het jou het beste uitkomt.  

Oefen met het programma dat gebruikt gaat worden. Thuis, met vrienden of met je mentor of 
dekaan zodat je je vertrouwd voelt met het programma en goede opnames maakt of hierover niet 
zenuwachtig hoeft te zijn bij het gesprek zelf. 

 

Of je nu een life gesprek hebt of een uitnodiging krijgt zelf een video op te sturen in beide gevallen 
een aantal tips.  

Techniek bij het gesprek: 

• Zorg voor een goed werkende laptop of PC of mobiel of tablet 
• Zorg voor een optimale wifi.   
• Zorg voor een volle batterij of leg je apparaat aan de lader.  
• Zet andere programma’s en meldingen allemaal uit en zorg dat er geen popups of pling-

geluiden komen. 
• Test vooraf het geluid en het beeld van je laptop of PC nog even uit.  

Omgeving tijdens het gesprek: 

• Zorg dat je laptop of PC op ooghoogte staat. Bij een smartphone kun je een statief gebruiken. 
Hierdoor kun je tijdens het gesprek oogcontact maken. 



 
• Zorg ervoor dat er daglicht op je gezicht valt. Of laat een lamp in je gezicht schijnen, maar 

niet achter je. Dan krijg je hele nare schaduweffecten. 
• Zorg voor een rustige omgeving zodat alle aandacht naar jou gaat dus 

o geen radio aan 
o geen andere mensen die door het beeld lopen 
o geen dieren in de omgeving 
o achtergrond rustig (geen uitbundige schilderijen e.d liefst een lege muur) 
o aan een rustige lege tafel zitten, evt met een bos bloemen of iets dergelijks in een 

hoek 
• Trek je nette sollicitatie kleding aan maar zorg dat het geen druk dessin heeft, draag het liefst 

1 kleur anders leidt dit te veel af en kom je te onrustig over. 
• Als je tijdens het gesprek aantekeningen maakt doe dat dan op een kladblok en ga niet zitten 

typen. Dat geluid is hinderlijk." 
• Zit op het puntje van je stoel, dan kom je het actiefst over. 

 

Het asynchronous interview  

• Lees de uitnodiging zorgvuldig door, waarschijnlijk staat hierin aangegeven welke browser 
het beste werkt. 

• Wanneer je het interview start, zal worden aangegeven hoeveel opnames je hebt per vraag 
(aantal kansen). Dit kan er maar eentje zijn, maar de werkgever kan er ook voor kiezen 
meerdere opnames toe te staan. Onthoud goed dat de laatste opname altijd geldt (je kunt 
niet een eerder gegeven antwoord inzenden) 

• Kijk goed hoeveel antwoordtijd je hebt. Dit kan variëren van 30 seconden tot 10 minuten. Pas 
je antwoord hier enigszins op aan en zorg ervoor dat jouw antwoord in ieder geval niet te 
lang is  

• Lukt het niet je antwoord op te nemen? Neem dan contact op met de provider van de 
interviewtechnologie. Vaak kan dit via een live chatfunctionaliteit in jouw scherm 
 

Het gesprek online: 

• Kijk in de lens en in de camera, maak oogcontact! 
• Geef aan dat je blij bent dat je op deze manier toch kunt solliciteren. 
• Je kunt rustig zeggen dat dit de eerste keer is dat je solliciteert via een videogesprek. Daar 

heeft de nieuwe werkgever begrip voor. Iedereen zit nu in hetzelfde schuitje en misschien is 
het voor de werkgever ook de eerste keer. 

• Maak het gesprek net zoals een sollicitatiegesprek gelijkwaardig, dus stel ook je eigen vragen 
(die je op een briefje op tafel hebt liggen) 

• Gebruik je handen als ondersteunend maar niet te veel, probeer ook niet te veel aan je 
gezicht te zitten. 

• Herhaal de vraag die je krijgt neem je tijd om te antwoorden (Door de vraag te herhalen kun 
je jezelf meer focussen en geef je jezelf de tijd)  

• Blijf in de camera kijken als je de vragen beantwoord. 
• Blijf ook je eigen vragen stellen en geef aan dat jij nu graag een vraag wilt stellen. 

 



 

De inhoud van het gesprek of de video boodschap: 

Ook al vindt het gesprek plaats in je eigen huis het blijft een serieus en inhoudelijk gesprek dat 
misschien je toekomst bepaalt. Je wilt door naar de volgende ronde. Geef antwoord zoals je bij een 
gesprek bij het bedrijf ook zou doen. Bereid je net zo voor als tijdens een sollicitatiegesprek op het 
bedrijf. Maak hierbij gebruik van alles wat je hierover geleerd hebt over solliciteren op school.   

Het vervolg: 

Voor een eerste gesprek is een videocall prima. Maar voor verdere gesprekken, is het wel prettig om 
echt bij elkaar te komen. Stuur daar als sollicitant ook op aan, ook als de werkgever haast heeft. Je 
wilt weten waar je terecht komt. Pas bij een bezoek aan een bedrijf, weet je of het goed voelt en hoe 
de sfeer is. Neem daarvoor de tijd en de ruimte. 

 
Succes met je opnames of met het gesprek! 
 


