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5 Het gesprek
Als het gesprek door (technische) problemen of
zenuwen niet soepel loopt, voel je dan vrij om dit aan
te geven. Want er is niets zo vervelend om met een
ontevreden gevoel het kennismakingsgesprek te
beëindigen. 

TIPS VOOR
JOUW 
ONLINE
SOLLICITATIE
GESPREK

Techniek, check!
Een goede voorbereiding helpt bij een ontspannen
start! Controleer daarom altijd ruim van te voren de
techniek: wifi, webcam, microfoon en MS Teams. Je
kunt vooraf je verbinding testen door de link naar de
MS Teams afspraak te openen. 

Spotlight
Tijdens het kennismakingsgesprek sta jij in de spotlight.
Zorg er daarom voor dat je goed in beeld bent en
beschikt over een rustige, neutrale achtergrond. Je
toekomstige collega’s willen jou natuurlijk goed zien,
een niet al te felle lichtbron van voren werkt hierbij het
beste.

Outfit 
Stropdas of mantelrokje? Blijf lekker jezelf! Maar net
zoals een fysiek gesprek is het óók bij een digitaal
gesprek belangrijk om netjes gekleed te gaan. Kies
kleding die past bij jezelf en de functie waar je op
solliciteert. Effen kleding of kleding met een neutrale
kleur leiden het minste af en werken het beste op
beeld. 

Voorbereiding 
Weet jij met wie je het gesprek aan gaat? En heb je
vragen over de functie of organisatie? Zet je vragen
alvast op papier! Denk van te voren ook goed na
over je motivatie om te werken voor de Gemeente
Helmond.

VRAGEN? STUUR EEN MAIL NAAR
RECRUITMENT@HELMOND.NL

Bij de Gemeente Helmond kiezen we er soms voor om het
kennismakingsgesprek digitaal te voeren. Waarom? Het is
agenda vriendelijk, efficiënt, persoonlijk en vooral: altijd in
je eigen, veilige en vertrouwde omgeving. En alhoewel we
steeds digitaler worden is een kennismakingsgesprek via
MS Teams voor veel mensen nieuw of spannend. Om die
reden hebben we een aantal tips op een rij gezet om
zelfverzekerd het digitale kennismakingsgesprek aan te
gaan.

Samengevat; blijf tijdens het digitale
kennismakingsgesprek vooral jezelf,
maar bedenk dat het wel om een
sollicitatiegesprek gaat, je kunt een
eerste indruk maar één keer
achterlaten.


