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Net toen jij had besloten om op zoek te gaan naar dé baan met toekomstperspectief, zag de wereld er 
ineens heel anders uit. Net klaar met je studie, een tijdelijke opdracht afgerond of gewoon weer helemaal 
beschikbaar voor de arbeidsmarkt…. En toen was daar corona. Waar je in het verleden door de bomen het 
bos niet zag op de diverse jobboards, is het aanbod van vacatures op dit moment een stuk magerder. 
Bovendien merk je dat uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek ineens niet meer vanzelfsprekend 
is. Maar als dan ineens die ene vacature voorbij komt, die uitdagende functie bij dat gave bedrijf, dan wil 
je er natuurlijk alles aan doen om uitgenodigd te worden aan de (virtuele) tafel voor een sollicitatiege-
sprek! Wij als Trend People helpen je graag bij een optimale voorbereiding om je sollicitatieproces zo goed 
mogelijk te doorlopen. 

Loopbaanadvies 
Vind je deze andere manier van solliciteren lastig of heb je ineens zeeën van tijd, maar weet je niet waar je moet begin-
nen? Wij helpen je graag in jouw zoektocht naar een nieuwe baan. En dat begint met het ontdekken van hoe deze job 
er voor jou uit moet zien. De medewerkers van onze vestigingen zijn nog steeds telefonisch en per e-mail bereikbaar. 
En al kunnen we nu niet letterlijk samen om de tafel, we hebben wel de mogelijkheid om via (beeld-) bellen jouw 
wensen door te spreken. Alleen zetten we nu allebei onze eigen koffie of thee. 

CV en sollicitatiebrief 
Alles begint bij je cv, oftewel: jouw visitekaartje. Misschien is het een goed moment om deze weer eens onder de loep 
te nemen. Vind je dit lastig, dan helpen wij je graag. Bekijk ook eens  onze online cv wijzer! En neem ook gelijk je moti-
vatiebrief eens kritisch onder de loep. Ben jij in staat om jezelf goed te presenteren in je brief? Is de match tussen jou 
en de functie duidelijk? Schrijf je ook echt iets, of verval je in lege begrippen? De eerste paar regels zijn van groot 
belang, omdat je hiermee de lezer weet te boeien, of juist laat afhaken. 

LinkedIn en andere social media 
Heb je wel eens je eigen naam gegoogeld? Verrassend wat je allemaal tegenkomt. Wees je ervan bewust dat een 
potentiele werkgever dat ook doet. LinkedIn is het zakelijke platform bij uitstek. Hoe ziet jouw profiel eruit? Is het 
inzichtelijk wat je allemaal hebt gedaan? Wordt je onderschreven door mensen uit je netwerk en ben je in het bezit van 
referenties van oud werkgevers, die jou liever niet zagen vertrekken? Allemaal waardevolle onderdelen om jouw profiel 
nog interessanter te maken. 

Heb je meer privégerichte kanalen niet afgeschermd? Werp hier dan eens een kritische blik op. Ziet jouw potentiele 
werkgever jou vooral flink feestend op festivals? Dan is het misschien een goed moment om je af te vragen of jij wel 
wil dat dit voor iedereen inzichtelijk is.

Online sollicitatiegesprek 
En dan valt ineens dat positieve bericht in jouw mailbox! Jij wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Alleen niet 
op kantoor, maar online via Skype, ZOOM of een van de vele andere mogelijkheden. Anders dan je gewend bent en 
daardoor misschien extra spannend. Waar moet je rekening mee houden? 

Op de achterkant vind je een aantal tips om jouw online 
sollicitatiegesprek zo goed mogelijk te laten verlopen. 
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Voorbereidingen
Kies een rustige ruimte waar je het gesprek gaat voeren. Niet 
gestoord door een thuiswerkende partner, spelende kinderen 
of een blaffende hond. En is er iemand anders in huis die 
bijvoorbeeld kan open doen als de deurbel gaat? 

Bekijk hoe jouw achtergrond eruit ziet. Realiseer je dat je 
gesprekspartner meteen een kijkje neemt in jouw privéleven, 
wat gelijk een indruk geeft van wie jij bent. Kies dus een neu-
trale, opgeruimde plek. 

Zorg dat de techniek goed werkt en controleer je internetverbinding. Voer eerst een test uit met een bekende, zo 
weet je zeker dat alles soepel verloopt en je straks goed in beeld bent. 

Ook bij een online gesprek is het belangrijk om na te denken over je kleding. Ondanks dat je gesprekspartner alleen 
de bovenkant ziet, is het aan te raden om alle aandacht te besteden aan je hele outfit. Zie je er top uit? Dat geeft 
zelfvertrouwen waardoor je automatisch zakelijker en zekerder overkomt. 

And last but not least: neem het gesprek net zo serieus als een ‘normaal’ gesprek en bereid je dus ook op dezelfde 
manier voor. De manier waarop het gesprek wordt gevoerd, verandert niets aan de inhoud (en het mogelijke 
vervolg)! 

“The moment of truth”: het gesprek begint
Waar je normaal nog even plaatsneemt in de ontvangstruimte, over koetjes en kalfjes praat tijdens de korte wande-
ling naar de spreekruimte gaat het gesprek nu meteen van start zodra je elkaar online treft. Bedenk daarom alvast 
een ‘ijsbreker’ voordat jullie het gesprek officieel van start gaan. 

Een stevige handdruk, een helder oogcontact; belangrijke eerste indrukken die nu wegvallen. Bedenk daarom hoe 
jouw eerste indruk online overkomt. Hoe presenteer jij jezelf? Het voelt misschien ongemakkelijk, maar vergeet niet 
om geregeld in de camera te kijken. Tijdens een regulier gesprek maak je immers ook oogcontact met je gespreks-
partner.

Uiteraard kun je ook gewoon aantekeningen maken of wat naslagwerk op tafel hebben liggen. Zorg wel dat je daar-
door niet te veel omlaag kijkt of je blik afwendt. 

Het allerbelangrijkste is…. Wees jezelf! Zorg voor een goede voorbereiding en neem een online sollicitatiegesprek 
net zo serieus als een ‘normaal’ gesprek. Dit biedt de grootste kans op een succesvolle afloop!

Wist je dat Trend ook trainingen aanbiedt om jou een 
handje te helpen? Onze training “solliciteren doe je zo!” 
wordt in deze tijd ook online gegeven. Met allerlei tips en 
adviezen hoe jij je het beste kunt voorbereiden op het 
sollicitatieproces van A-Z. 

Wil je hier meer informatie over ontvangen? Neem dan 
contact op met één van onze vestigingen! 


