
Checklist videosollicitatiegesprekken voor werkgevers / selecteurs 
Heeft u binnenkort een of meerdere sollicitatiegesprekken, dan is dat in deze tijd van corona extra 
spannend. Zowel voor u als voor de sollicitant. Waarschijnlijk zal het gesprek via een online 
videoverbinding verlopen. Om u daar zo goed mogelijk op voor te bereiden, vindt u hier een aantal 
praktische tips en tricks. 

 

Algemene tips vooraf 

 Vermeld in tijden van corona de speciale procedure bij de vacature. Geef aan wat de 
mogelijkheden zijn. 

 Als u een sollicitatiegesprek heeft ingepland in de periode tot (…..) of u wilt een gesprek 
inplannen, neem dan contact op met de sollicitant en stem af hoe de sollicitant het gesprek wil 
voeren.  

 Geef aan dat het mogelijk is het gesprek te voeren via videobellen. Mocht de sollicitant toch 
liever een persoonlijk gesprek willen, geef dan een datum aan tot wanneer het gesprek 
sowieso wordt uitgesteld. 

 Gespreksronde 2 of het gesprek over arbeidsvoorwaarden kunt u ook via deze manier 
afstemmen. 

 

Tips ter voorbereiding op de gesprekken 

 Zorg voor software dat AVG-proof is 
 Regel een duidelijke handleiding (stap voor stap) hoe je de software kunt installeren/gebruiken 
 Zorg dat u de software van tevoren test 
 Mail de handleiding mee met de bevestiging van het gesprek 
 Geef de kandidaat de mogelijkheid om de techniek vooraf te testen en wijs daarvoor een 

contactpersoon aan binnen de organisatie 
 Maak heldere afspraken met de sollicitant wat de procedure is als de verbinding wegvalt. Wie 

belt opnieuw in? 

 

Tips tijdens de gesprekken 

 Stel de kandidaat gerust. Geef ook aan dat het voor u eerste keer is dat u 
sollicitatiegesprekken moet voeren via videogesprek 

 Zorg voor een rustige omgeving waar u het gesprek kunt voeren 
 Zorg voor een goede verbinding via (4G) netwerk, of een wifi-verbinding 
 Sluit alle programma’s op uw laptop/telefoon af 
 Zorg dat uw telefoon of laptop goed is opgeladen 
 Zorg ervoor dat uw gezicht centraal in beeld is 
 Test vooraf het geluid 
 Zet uw telefoon op stil als u videobelt via de laptop 

 

Software voor videobellen 

Zoom, Facetime, Jitsi.org, Talky, Cammio, Microsoft Teams, Whatsapp, Google Duo, Google 
Hangouts, Google Teams, Skype, Whereby of Pexip 

 

 


