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Medefinanciering door

¡ Laatste workshop in groep
¡ Individueel gesprek: feedback, verdere planning
¡ Afspraak met bemiddelaar

Op zoek naar een job die bij mij
past…

¡ Nadien (verder) aan de slag met de inhoud van de
workshops?

Agenda
¡ Beroepsinteresses (RIASOC model)
¡ Op zoek naar een vacature
¡ Opdracht: Hoe weet ik dat deze job bij me past?
¡ Kort: zelfmanagement

Beroepsinteresses

¡ Afsluiter m.b.t. kwaliteiten

Waarom stilstaan bij
beroepsinteresses?

Hoe beroepsinteresses
concreet maken?

¡ Wat wil je qua werk uitvoeren? Wat zou je graag doen qua
werk?

¡ Je bemiddelaar kan vragenlijsten inzetten om jouw
beroepsinteresses in kaart te brengen

¡ Interesse bepaalt of je je aangetrokken voelt tot een job,
welk werk je graag zou willen doen

¡ Op de VDAB-website kan je een oriënterende test invullen:
https://www.vdab.be/beroepsorientatie

¡ Bepaalt mee of je gelukkig zal zijn in een bepaalde job, er
voldoening kan uithalen

Algemeen van belang, maar als je chronische pijn
en/of lichamelijke klachten hebt, kan het op
moeilijke momenten helpen dat je een job hebt die
je interessant vindt.

¡ Op de website van www.onderwijskiezer.be vind je ook een
beroepenzoeker via interesse
¡ Je kan een collage maken o.b.v. artikels in de krant,
tijdschriften, vacatures die jou aanspreken. Verzamel
thema’s die jou aanspreken.
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HZO-vragenlijst

RIASOC?

¡ Hollands Zelfonderzoek voor Beroeps- en
Loopbaankeuzes (Hogrefe Uitgevers)

¡ Zes “Holland Codes”: persoonlijkheidstypes die dr. Holland
in de jaren zeventig ontwikkelde.

¡ O.b.v. RIASOC-model (J.L. Holland)

¡ Mensen leveren best werk in een werkomgeving die past
bij hun voorkeuren.

¡ Mensen: persoonlijkheidstypen
¡ Maar ook werkomgevingen en beroepen: indeling in
types

¡ Om tot de meest optimale combinatie te komen, kunnen
mensen en werkomgevingen best op elkaar afgestemd
worden.

¡ Doel: werkomgeving en beroep vinden dat aansluit bij
jouw persoonlijkheid

¡ De meeste mensen zijn een combinatie van twee of drie
van de Holland persoonlijkheidskenmerken. Deze twee of
drie eigenschappen vormen jouw “Holland Code”.

Realistisch type (R)

Intellectueel type (I)

¡ praktische activiteiten
¡ Omgaan met dingen: planten, dieren, gereedschap, machines,
materialen,...
¡ Veel van deze beroepen vinden buiten plaats.
¡ weinig papierwerk of nauwe samenwerking met anderen nodig.

¡ ideeën en grote hoeveelheden denkwerk.
¡ zoeken naar feiten en het mentaal oplossen van problemen.
¡ Natuurkundige, biologische, culturele onderwerpen
¡ analytisch, intellectueel, wetenschappelijk, onderzoekend,
denker

¡ Vaak goed technisch inzicht
¡ samengevat: praktisch, lichaamskracht, concreet,
praktijkgericht, machines en gereedschap

Artistiek type (A)

Sociaal type (S)

¡ vormen, ontwerpen en patronen

¡ Centraal: omgaan met …

¡ Media, grafisch en tekst

¡ Communiceren, werken met en het onderwijzen van mensen.

¡ Weinig stramien of regels, weinig nood aan structuur

¡ Sociale beroepen richten zich vaak op het verlenen van hulp
of diensten.

¡ Belangrijk om zich te kunnen uiten
¡ Samengevat: creatief, origineel, onafhankelijk, chaotisch,
nieuwe zaken,…

¡ Samengevat: samenwerken, ondersteunend, helpend,
helend/verzorgend, onderwijzend
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Ondernemend type (O)

Conventioneel type (C)

¡ Bijv. opstarten en uitvoeren van projecten

¡ vaak duidelijke procedures/richtlijnen en routines.

¡ aansturen van mensen en beslissingen maken

¡ Bijv. werken met gegevens en details eerder dan met
ideeën.

¡ Leiding geven en anderen overtuigen
¡ Soms risico nemen

¡ Het is vaak helder wie de leiding heeft en naar wie er
geluisterd dient te worden.

¡ Centraal: leiderschap, overtuigend

¡ Samengevat: gericht op detail, organiserend, geordend

/ Intellectueel

Welk type ben jij?
¡ Aan de slag met de HZO-vragenlijst…
¡ Herken je jezelf in de Holland code?

Herhaling: via welke
kanalen zoeken naar een
job?
1. Oude media
Personeelsadvertenties van de weekendkranten bijvoorbeeld
‘Job@’ en ‘Vacature‘.
Streekkranten, ook op de radio en televisie
2. Familie en vrienden

Op zoek naar een passende
vacature…

familie- en kennissenkring = één van de belangrijkste kanalen
om een job te vinden m.a.w. Spreek erover!
‘networking‘, of “ het doelbewust uitbouwen van contacten”.
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3. VDAB

5. Solliciteren bij de overheid

Op de jobcomputers (vroeger WIS-computer)

Europese overheid: Vlaams Europees Verbindingsagentschap

vernieuwde VDAB-website.

4. Interim- en selectiebureaus

(VLEVA) en Europees bureau voor personeelsselectie (EPSO)

Federale overheid: Selor

Inschrijven bij meerdere bureaus
Interimkantoren: diversiteitsverklaring

Vlaamse overheid, provinciebesturen, steden en gemeenten, OCMW’s en
intercommunales: Jobpunt Vlaanderen

Selectiebureaus gaan op zoek naar geschikte kandidaten.

Autonome overheidsbedrijven: Belgacom, De Lijn, De Post, NMBS, VRT

6. Vacatures van ngo‘s
Vacatures van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
en de social profitsector

7. Jobsites: Careerbuilder, Huur een student,
Indeed, Jobat, Monster, Moveup, Stepstone,
Vacature,…

Meer info over mogelijke jobs,
beroepen

www.onderwijskiezer.be
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Een korte beweegpauze. Sta even
recht, beweeg wat in de ruimte,
strek je rug of plooi door de
knieën of …

Bron: www.vdab.be

Stap 1: vacature grondig
bekijken
¡ Noteren van +, -, ?
¡ “Bril” om naar vacature te kijken: lichamelijk, emotioneel,
cognitief
¡ Kleurencode: taken, verwachtingen van de job: groen,
oranje, rood
¡ Overzichtsblad Compaan gebruiken om vacature goed te
lezen

Hoe weet ik of een vacature bij mij past
en een realistisch/haalbaar jobdoelwit is?

¡ Sluit vacature aan bij je Holland code (beroepsinteresse)?

Stap 2: Ga na of het
jobdoelwit haalbaar is
¡ Gebruik hiervoor het document van GTB uit de
Start2work-sessies

!
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Vacature eisen

Bedrijf? Functie?

Wat de organisatie wil:

Wat ik te bieden heb:

Invloed van mijn beperking:

Over het bedrijf
Opleiding(sniveau):

Naam van het bedrijf:
In welke sector is het bedrijf
actief?, Waar houdt het zich
mee bezig?

Werkervaring:

Wat je moet kunnen
(bv. machine besturen, handeling
uitvoeren):

Verdere informatie over het
bedrijf (historiek, grootte, positie
op de markt,….):

Wat je moet kennen
(bv. talen, computer, …):

Over de functie
Naam van de functie:
Persoonlijke eigenschappen
(bv. doorzettingsvermogen, flexibiliteit,
…):

Belangrijkste taken:

Rijbewijs:

Extra info over de functie:

Andere:

Besluit

Arbeidsvoorwaarden
Wat de organisatie wil:

Wat ik te bieden heb:

Dit bevalt me aan de functie, omdat:

Invloed van mijn beperking:

Dit bevalt me niet aan de functie, omdat:

Loopbaanmogelijkheden
(carrière):
Opleidingsmogelijkheden:

Aan deze eisen voldoe ik:

Soort contract
(tijdelijk, vast, …):

Ik kan bewijzen dat ik aan deze eisen voldoe:
(Noteer de naam van een attest dat dit k an bewijzen, of geef een voorbeeld van een situatie
waaruit blijk t dat je aan de eisen voldoet.)

Uurrooster
(voltijds, deeltijds, ploegen,…):
Plaats van tewerkstelling?
Vlot bereikbaar (bus, auto, …)?
Tewerkstellingsmaatregel
(bv. Activa, Startbaan, WEP+):

Wil ik met de vacature doorgaan?
¨
Ja, ik ga solliciteren (kijk verder bij *)
¨
Misschien, ik zoek meer informatie
¨
Neen, omdat:
………………………………………… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… ……
*Hoe ga ik contact opnemen met het bedrijf? Wat staat hierover in de vacature?
(Bijvoorbeeld: brief, cv, telefonisch contact, email)

Tips
¡ Haalbaarheid job?
¡ Wat wil de werkgever?
¡ Wat heb ik te bieden?
¡ Nadenken over invloed beperking

¡ Nadenken over stappen die je kan nemen om dit jobdoelwit
te bereiken bijv. Opleiding?
¡ Voorbereiding = belangrijk!
¡ Bespreek dit met je bemiddelaar, hou “dagboek” bij van
interessante vacatures
¡ Indien haalbaar doelwit, durf zelfzeker te zijn!

¡ Kijk op de website van het bedrijf. Je vindt er bijna altijd
informatie die voor jou nuttig kan zijn.
¡ Lees altijd de volledige vacature.
¡ Laat je niet afschrikken door de naam van de functie.
¡ Ervaring soms belangrijker dan diploma’s.
¡ Durf te solliciteren als je aan 2/3 van de vacature-eisen voldoet.

Maak gebruik van de opdrachten.
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Opdracht: kies een vacature uit
die je aanspreek en ga na of
deze voor jou haalbaar is.
¡ Lukt het je om dit schema in te vullen voor de
gezochte vacature?
¡ Wat gaat vlot, wat is moeilijker?

Stap 3: Solliciteren of niet?
En hoe?
¡ Vooraf bellen voor meer info? Nadien
bellen voor opvolging
à durf bellen, maar bereid je voor
¡ Online solliciteren

¡ Bedenkingen?

¡ Per brief, mail
¡ Sociale media: Linkedin, Facebook,
Twitter

CV = maatwerk!

Bron: www.dewerkbank.be

Een korte beweegpauze. Sta even
recht, beweeg wat in de ruimte,
strek je rug of plooi door de
knieën of …
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Sollicitatiebrief
¡

Niet uit beleefdheid of gewoonte

¡

3 functies:

Sollicitatiebrief

1.
2.

Interesse opwekken
Elementen uit jouw cv in de verf zetten

3.

Antwoorden op vragen:
• ‘Waarom ben ik gemotiveerd’?
•

‘Waarom ik en niemand anders’?

1 doel :

¡
¡

Een gesprek binnenhalen!

Te vermelden in je
sollicitatiebrief
¡ Waarom moeten ze jou uitnodigen op een gesprek?`
¡ Wat heb je gedaan in je vroeger werk, stage, school,
vrije tijd of thuis dat je in deze nieuwe job kan
gebruiken? Heb je kennis of vaardigheden die je wil
gebruiken?
¡ Wat motiveert jou om voor de vacature te solliciteren?
Waarom spreekt deze jou aan?

Deze antwoorden vermelden in je sollicitatiebrief

Inhoud van mijn brief

Checklist SOLLICITATIEBRIEF
¡ Kijk je sollicitatiebrief na a.d.h.v. de checklist op
de VDAB-website
¡ Zet een kruisje bij elk kenmerk waaraan je brief
voldoet.
¡ Pas je brief aan waar nodig.
¡ Gebruik geen standaard sollicitatiebrief

¡ o
Ik overtuig in mijn brief de werkgever op een originele manier
dat ik ‘gemaakt ben’ voor de job.
¡ o
Ik schrijf in mijn brief waarom ik geïnteresseerd ben in de job,
(dus niet: ‘ik zag uw advertentie en het leek me interessant’).
¡ o
In mijn brief staat enkel informatie over mezelf die belangrijk is
voor de job waarvoor ik solliciteer.
¡ o
Mijn brief vermeldt realisaties en kwaliteiten. Mijn zwakke punten
en teleurstellingen vermeld ik niet.
¡ o

Ik stel geen eisen (bijvoorbeeld looneisen) in mijn brief.

Bron: www.vdab.be
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Stijl van mijn brief

De brief past bij mijn persoonlijkheid.

¡ o

¡ o
Mijn brief bestaat uit korte zinnen. Ik gebruik voor iedere nieuwe
gedachte een nieuwe zin.

Mijn brief is niet langer dan 1 bladzijde.

¡ o
De inhoud van mijn brief is mooi verdeeld over de ganse
bladzijde. Ik gebruik waar nodig extra witregels tussen de verschillende
rubrieken in mijn brief.
¡ o
In mijn brief staan hoofdletters en leestekens op de plaatsen
waar dit nodig is.
¡ o
Mijn brief is bondig, sober en zakelijk maar heeft ook duidelijk
een persoonlijke stijl.

¡ o

Ik let op voor taalfouten of ongebruikelijke afkortingen.

¡ o
In mijn brief staan ‘actieve’ zinnen, bijvoorbeeld: ‘ik werkte als’,
niet: ‘ik werd tewerkgesteld als …’.
¡ o
Mijn brief staat in een gewoon en zakelijk lettertype (Times New
Roman, Arial, …). Ik schrijf mijn brief enkel met de hand als de
werkgever dit in de vacature vraagt.
¡ o

Mijn brief oogt netjes.

¡ o

De lay-out en de stijl van de brief en cv passen bij elkaar.

Bron: www.vdab.be

Bron: www.vdab.be

Solliciteren via e-mail

¡ Algemeen
¡ o

Mijn brief is nagelezen door iemand anders.

¡ o

Ik verstuur mijn brief samen met mijn cv naar de werkgever.

¡ Gebruik een neutraal e-mailadres
¡ Vermeld in het onderwerpveld duidelijk de vacature en eventueel het
nummer uit de advertentie.

¡ Wees jezelf: maak jezelf en je toekomstige werkgever niets wijs. Schrijf
in je brief geen kwaliteiten en eigenschappen die je niet hebt.
¡ Bewaar altijd een kopie van je brief en neem die, samen met de
vacature en jouw cv, mee naar het sollicitatiegesprek. Zo kan je nog
eens nakijken wat je juist geschreven hebt aan de werkgever.

¡ Vermeld in het e-mailbericht voor welke functie in het bedrijf je
solliciteert en verwijs naar jouw brief en cv in bijlage. Vermeld ook
duidelijk je naam. Let erop dat je e-mail formeel is. Geen smiley’s, en
afkortingen!
¡ Verstuur je brief als bijlage in de e-mail. Geef dit document een
duidelijke naam, bijvoorbeeld ‘Sollicitatiebrief x’
¡ Verstuur nooit je één e-mail naar verschillende bedrijven.

Bron: www.vdab.be
Bron: www.vdab.be

Voorbeelden ter inspiratie
¡ Plaats jezelf in BCC (Blind Carbon Copy) zodat je kunt zien
of alles goed is verstuurd en aangekomen.
¡ Controleer regelmatig je mails zodat je snel kunt reageren
als een werkgever je een e-mail stuurt.
¡ Als je antwoordt op een e-mail, zorg er dan voor dat je
eerste mail (het originele bericht) nog in de mail onderaan
te lezen is en dat het onderwerp van de mail nog klopt. Zo
weet de werkgever direct waarover de e-mail gaat.

¡ Inleiding als je solliciteert op een vacature:
¡ Via de site van de VDAB heb ik de vacature voor xxx gevonden en was
onmiddellijk geïnteresseerd. Graag wil ik mij kandidaat stellen voor deze job.
¡ Bij het lezen van de Streekkrant werd mijn aandacht getrokken door de
advertentie waarin u op zoek bent naar een gemotiveerde xxx. Aangezien
deze functie mij erg interesseert, stel ik mij graag kandidaat.
¡ Uit uw vacature blijkt dat de functie veel afwisseling biedt. Zelf ben ik
iemand die zich flexibel opstelt en drukte aankan.

Bron: www.vdab.be
Bron: www.vdab.be
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Inleiding als je spontaan
solliciteert:

Midden van het emailbericht

¡ In bijlage vindt u mijn curriculum vitae en
sollicitatiebrief waarmee ik me graag aan u wil
voorstellen.
¡ Graag stel ik langs deze weg spontaan mijn
kandidatuur als xxx.

¡ Momenteel volg ik een opleiding als xxx bij de VDAB te Heverlee. Naast
kennis van xxx, ken ik ook nog xxx.

¡ Graag wil ik me aan u voorstellen…
¡ Vandaag werd mij door de Heer xxx medegedeeld
dat u een vacature heeft openstaan voor xxx.
Graag wens ik mij hiervoor kandidaat te stellen.

¡ Een grondige kennis van xxx, technisch inzicht alsook
doorzettingsvermogen, zorgen ervoor dat ik mijn opdrachten met succes
afmaak.

Initiatief nemen, technisch inzicht en doorzettingsvermogen zijn
vaardigheden die ik beheers. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn
sollicitatiebrief en curriculum vitae in bijlage.

¡ Werken in een “dynamische” onderneming als xxx spreekt mij zeker aan.
¡ Het takenpakket dat u beschrijft sluit nauw aan met mijn opleiding en heeft
een boeiende inhoud.

Bron: www.vdab.be

¡ Klantvriendelijkheid, nauwkeurigheid, stressbestendigheid en
doorzettingsvermogen. Dit zijn de kenmerken die het meest bij mijn
persoonlijkheid passen.

Slot van het e-mailbericht
¡ Graag licht ik mijn kandidatuur verder toe in een
persoonlijk gesprek.
¡ Gezien mijn grote interesse zou ik graag mijn sollicitatie in
een persoonlijk gesprek verder willen toelichten.
¡ Uiteraard kom ik u graag overtuigen van mijn
enthousiasme en motivatie tijdens een gesprek.
¡ Mocht u op basis van mijn korte voorstelling benieuwd zijn
naar meer, dan kom ik graag wat meer uitleg geven in
een persoonlijk gesprek.

Sollicitatiegesprek

¡ Wilt u mijn kandidatuur verder overwegen? Dan kom ik
graag eens langs voor een persoonlijk gesprek om meer
informatie te geven.

Bron: www.vdab.be

Tips!
Zelfspraak
¡ Gedachten hebben gaat samen met tegen
jezelf praten = zelfspraak.
¡ ‘het zal zelf weer niets worden’
¡ ‘ik heb zoveel aan mijn hoofd’
¡ ‘het interim kantoor is niet te vertrouwen’

¡ Komen vaak op nog voor dat je over de situatie
hebt nagedacht.
¡ Bepalen het verder verloop van de situatie!
¡ Kan ook uitmonden in piekeren.

¡ Denk gestructureerd!
¡ Zoek naar positieve elementen!
¡ ‘Het is normaal dat ik gespannen ben’
¡ ‘Ik ga dit doen lukken’
¡ Evalueer jezelf!
¡ Ben je tevreden over de manier waarop je bent te werk
gegaan. ‘Is het de andere zijn schuld ?’
¡ Maak een onderscheid tussen
Waar heb ik controle over ?
Waar niet ?
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Mogelijke (moeilijke?)
vragen
¡
¡

Waarom heb je het niet gezegd in je brief?
Waarom die gaten in jouw CV?

¡
Wat is een VOP?

Opdracht: Beantwoorden van moeilijke
vragen

¡
Waarom krijg je begeleiding van GTB?
¡
Wat is GTB?
¡

We bespreken deze vragen in kleine
groepjes (3 tot 4 personen). Sta hierbij
recht of wissel af met zitten

Mogelijke (moeilijke?)
vragen

Mogelijke (moeilijke?)
vragen

¡

¡

¡

Ga je deze job wel aankunnen?
Welke aanpassingen moet ik doen op de werkvloer?

¡

Vanwaar dat gat in jouw CV ? hoe komt dat ?
Hoe is het gesteld met jouw gezondheid?

¡
Is er iets aan de job dat moeilijk zal zijn voor jou? Hoe
ga je dat goed maken?

¡

¡

Ik weet niet of de collega’s dat gaan zien zitten. Ze
gaan het niet eerlijk vinden.

Vertel eens iets over je handicap.
¡
Zal uw tewerkstelling extra kosten met zich
meebrengen?

¡

http://www.zelfmanagement.com/patienten/patientenfilm/

Zelfmanagement in een traject
richting werk…

Bekijk dit filmpje al staand.
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Bron: www.zelfmanagement.com

Bron: www.zelfmanagement.com

Bron: www.zelfmanagement.com

Bron: www.zelfmanagement.com

Opdracht
¡ Probeer drie zaken te bedenken die je zelf meer
in handen zou kunnen nemen om de weg naar
werk te vinden?
Voorbeelden
¡ ‘Ik zou misschien kunnen…”
¡ ‘Mocht ik nu eens …’
¡ Wat als ik xx zou proberen…’

Bron: www.zelfmanagement.com
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Drie zaken die ik zou kunnen
doen om de weg naar werk te
vinden

Zelfzorg en terug aan het
werk gaan?

¡ 1:
¡ Solliciteren = vaak zwaar, verloopt moeizaam, anders dan
verwacht,…
¡ Solliciteren vraagt zelfvertrouwen
¡ 2:

¡ Solliciteren vraagt uithoudingsvermogen
¡ Daarom aandacht besteden aan zelfzorg!

¡ 3:

Bekijk het filmpje “Afwijzingen zijn lastig”,
maar doe dit staand om afwisseling in
houding te bekomen: https://www.youtube.com/
watch?v=CkqW9A2TrCQ

Zelfzorg: hoe?
¡ Dingen doen die je leuk vindt, waar je plezier in
hebt
¡ Nadenken over afwijzingen: wat leert je dit?
¡ Gedachten over succes toelaten
¡ Luisteren naar emotionele en fysieke behoeften
¡ Steun vragen bijv. Bij partner, vrienden of indien
nodig professionele hulp

Afsluiter: Benoem van kwaliteiten van je
buurvrouw/man

¡ …

Hoe?

Tips

¡ A.d.h.v. Kwaliteitenspel

¡ Noteer deze kwaliteiten!

¡ Kaartjes verspreid over tafel

¡ Ga na of je deze kwaliteiten reeds vermeldt in je CV

¡ Zoek voor jouw buurman/-vrouw twee tot drie kwaliteiten
die hem of haar typeren

¡ Kan je jezelf herkennen in deze kwaliteiten?
¡ Indien je je hierin kan vinden, gebruik deze in je CV,
sollicitatiebrief of tijdens het gesprek
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Toegekende kwaliteiten

Bronnen

¡ Kwaliteit 1

¡ HZO. Hollands Zelfonderzoek voor Beroeps- en
Loopbaankeuzes. Platteel & Uterwijk. Hogrefe Uitgevers
¡ GTB start 2 work bundel.

¡ Kwaliteit 2

¡ Compaan module solliciteren
¡ www.zelfmanagement.com

¡ Kwaliteit 3
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