
Handleiding Wonder Me 

Deze Banenmarkt is online via de LinkedIngroep en het platform Wonder.Me en gedeeltelijk offline. 

Wonder.Me is een interactief platform waar werkzoekenden, werkgevers en intermediairs met 

elkaar in gesprek gaan. Accountmanagers en adviseurs zijn zowel op platform wonder.me als 

LinkedIn virtueel aanwezig om alles tijdens de banenmarkt in goede banen te leiden.  

 

Hoe werkt het?  

• Zorg dat je een PC/Laptop met camera en geluid hebt.  

• Zorg dat je internetbrowser Chrome of Microsoft Edge is.  

• Heb je MS Teams open staan? Sluit die dan af.  

Starten  

1. Plak de link: https://bit.ly/DeOnlineBanenmarkt in je adresbalk.  

2. Geef Wonder.Me toestemming voor microfoon én camera.  

3. Ben je werkzoekende? Voer dan je naam in. Ben je werkgever? Voer dan het woord 

WERKGEVER + je bedrijfsnaam in.  

4. Maak een foto van jezelf. Deze kun je later aanpassen. Ben je werkgever? Dan pas je deze 

foto aan in je bedrijfslogo. Klik vervolgens op ‘next’.  

5. Je komt nu op het platform. Er staan een aantal vakken in het veld, dat zijn vakken per 

branche. Ben je werkzoekende, dan navigeer je je avatar (bolletje) naar de room: ‘Welkom’.  

6. Als de bijeenkomst start, start een filmpje waarin iedereen welkom wordt geheten. Ben je 

werkgever, dan ga je met je avatar in het vak van jouw branche staan. Daar blijf je het hele 

event.  

7. Als je naast een persoon staat, dan vormt er een bubbel en kun je elkaar zien en spreken.  

8. Wil je niet dat meer mensen tijdens jouw gesprek inbreken? Dan gebruik je het slotje van je 

bubbel.  

9. Heb je vragen? Vraag iemand met ORGANISATIE voor zijn naam om hulp of stel je vraag in de 

algemene chat aan de rechterkant van het scherm.  

10. Wil je gegevens uitwisselen? Doe dit dan in een privé-chat (selecteer boven je chatbericht 

voor wie het bestemd is).  

11. Ben je werkzoekende en weet je even niet waar je heen moet? Ga dan terug naar het vak 

‘Welkom’, daar is altijd iemand van de organisatie die je kan helpen.  

Belangrijk  

• Net als bij een offline banenmarkt is het de bedoeling dat je even kort contact hebt. Zo krijgt 

iedereen een kans om in gesprek te gaan. Wil je langer met elkaar in gesprek, wissel dan 

gegevens uit.  

• Zorg ervoor dat je op tijd inlogt. We starten altijd met een welkomstboodschap voor 

iedereen.  

• Ben je werkgever? Zorg er dan voor dat je een kwartier voor starttijd inlogt. We starten 

vooraf met informatie voor werkgevers.  

• Alvast een kijkje nemen? Kijk op: https://bit.ly/DeOnlineBanenmarkt 


