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Medefinanciering door

Doelen
¡ Nadenken over :
¡ Belangrijke doelen
¡ persoonlijke betekenis van werk
¡ motivatie om terug te gaan werken
¡ Zelfbeeld
¡ Kwaliteiten en minpunten

Betekenis van werk

¡ Vooral een doe-sessie

Opdracht: Huidige
situatie in beeld
¡ Verschillende levensdomeinen (zie spinnenweb)
¡ Geef een score per levensdomein:
¡ 1= ik ben helemaal niet tevreden / ik maak me hier veel zorgen over
¡ 5 = ik ben zeer tevreden / ik maak me hier totaal geen zorgen over

¡ Verbind alle punten met elkaar.

Huidige situatie – Belangrijke doelen

¡ Duid vervolgens aan in welk domein je graag eerst verandering
zou willen door dit te omcirkelen.

werk
5
sociale contacten

4

gezondheid

3

¡ Gezondheid: energie, slaap, levensstijl, ervaren hinder,
invloed pijn en fysieke klachten op je leven

2
1
familie/gezin

0

Levensdomeinen

persoonlijke ontwikkeling

¡ Persoonlijke ontwikkeling: tijd voor jezelf, weten wat je wil,
jezelf aanvaarden, mogelijkheden zien om vooruit te raken
¡ Gevoelsleven: gelukkig zijn, ontspannen, niet eenzaam, …

thuissituatie

gevoelsleven

¡ Financiën: voldoende geld om van te leven, kunnen sparen,
iets extra’s kopen, geen zorgen over geld

financiën
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¡ Thuissituatie: woning, huishoudelijke taken, comfort thuis
¡ Familie/gezin: tijd voor familie, goede relatie met familie/
gezin, steun van familie
¡ Sociale contacten: voldoende vrienden, steun, plezier/
ontspanning met vrienden
¡ Werk: weten welk werk je graag zou doen, vertrouwen dat je
werk zal vinden, zicht op eigen mogelijkheden,…

Persoonlijke betekenis van werk

Hebben van werk /
werken…
¡ Kan volgende met zich mee brengen:

¡ Maar ook?

¡ Structuur in dagen

¡ Kinderen minder naar school brengen

¡ Sociale contacten

¡ Minder kunnen rusten

¡ Hoger inkomen

¡ Meer spanning door combinatie werk met
huishouden/gezin

¡ Betekenisvolle invulling dagen
¡ Deel van maatschappij

¡ …

¡ Voldoening
¡ …

¡ Wat is het belang van werken voor je persoonlijke
identiteit? Verschilt van mens tot mens
¡ Nagaan voor jezelf!

Wat kan je winnen door opnieuw
aan het werk te gaan? Ook iets
verliezen?
Winnen

Verliezen

Wat betekent (opnieuw) werken –
voor mij?
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Motivatie om terug
aan het werk te gaan

Wordt (mee)bepaald
door…
¡ Algemeen functioneren (lichamelijk, emotioneel, cognitief)
¡ Persoonlijke betekenis van werk
¡ Factoren/domeinen in “spinnenweb”

Motivatie?
Het verlangen en de bereidheid om zich in te
zetten voor een doel dat je belangrijk vindt

¡ Randvoorwaarden voldaan?
¡ Kinderopvang
¡ Eigen vervoer
¡ Op anderen kunnen terugvallen bij problemen
¡ Thuis: evenwicht bereikt in uit te voeren taken
¡ Andere

¡ Directe omgeving bijv. Steun partner, gezin of ouders
¡ Geloof in eigen kunnen/mogelijkheden ondanks
lichamelijke klachten en/of pijn.

¡ Belangrijk om stil te staan bij je persoonlijke motivatie (hoe
zit dit in jouw persoonlijke situatie?)
¡ Dit helpt de bemiddelaar/begeleider om in kaart te
brengen wat je kan helpen
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Invloed van ziekte en/of
ongeval?
¡ Ziekte en/of ongeval kan de persoonlijke betekenis van
werken hebben veranderd.
¡ “Bril” om naar de wereld te kijken, kan anders zijn.
¡ Stilstaan bij waarden: wat is voor mij belangrijkst?

Zelfbeeld

¡ Bespreek met je bemiddelaar indien je dit merkt!

Zelfbeeld?
¡ Hoe denk ik?
¡ Wat houdt mij bezig?
¡ Hoe gedraag ik mij tov mezelf en anderen?
¡ Welke persoonlijkheidskenmerken heb ik?
¡ Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn minpunten?
¡ …

¡ = Beeld dat je van jezelf hebt
¡ Komt niet altijd overeen met werkelijkheid

Waarom is zelfbeeld belangrijk
in een traject richting werk?

Zelfbeeld bij solliciteren

¡ Beperking kan je zelfbeeld beïnvloeden of bepalen

¡ Wie ben ik?

¡ Zelfbeeld heeft een invloed op ons gedrag bijv. Al of niet
zelfzeker zijn in een sollicitatiegesprek

¡ Wat kan ik?

¡ Solliciteren houdt praten over jezelf in en vraagt dat je
jezelf “verkoopt” als ideale kandidaat voor de job

¡ Wat wil ik?

¡ Daarom belangrijk om stil te staan bij je zelfbeeld
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Wie ben ik?

¡ Probeer dit te vertellen als een gesprek in de lift
(“elevator pitch”)
¡ Je hebt slechts 30 tot 60 seconden om te vertellen wie
je bent.

Kwaliteiten
¡ Eigenschappen, persoonskenmerken die los staan van wat
we hebben aangeleerd
¡ Kenmerkend voor jezelf en maakt dat je verschilt van
anderen
¡ Iets waarvoor je aanleg hebt & dat je verder kan
ontwikkelen

Persoonlijke kwaliteiten
Waar ben ik goed in?
Wat kan ik?

Hoe herken je kwaliteiten bij
jezelf?
¡ Je kijkt uit naar de activiteit
¡ Je geniet terwijl je bezig bent
¡ Anderen zeggen dat je er goed in bent
¡ Je verliest de tijd uit het oog als je dit doet
¡ Je voelt pas nadien vermoeidheid

¡ Talent

¡ Je voelt je gelukkig na activiteit

¡ Iets waar je uit jezelf goed in bent

¡ Je kan het ook als je moe bent of stress hebt
¡ …

Waarom stilstaan bij
persoonlijke kwaliteiten?

Opdracht: Mijn kwaliteiten?

¡ Kennen van je kwaliteiten maakt dat je ook weet in welke
richting je een job kan/moet zoeken

¡ Kies uit de kaartjes met persoonskenmerken drie
kaartjes best jouw kwaliteiten weergeven

¡ Vaak gestelde vraag in een sollicitatiegesprek

¡ Noteer deze ook op het antwoordformulier,
zodat je deze later kan gebruiken.

¡ Kwaliteiten uitspelen tijdens sollicitatiegesprek
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Kwaliteit 2

Kwaliteit 1

Voorbeelden geven…
Kwaliteit 3

¡ In een sollicitatiegesprek wordt vaak gevraagd of je een
voorbeeld kan geven van een situatie waaruit deze
persoonlijke kwaliteit blijkt.
¡ Om een werkgever dit duidelijk te maken, is een concreet
voorbeeld belangrijk
¡ Hulpmiddel = STAR-methode

Kwaliteit 5

Kwaliteit 4

Zoek voor jouw kwaliteiten
een voorbeeld
¡ Kwaliteit 1:
Hoe?

Vertel…

Situatie
Taken
Activiteiten (hoe heb je het
aangepakt?)

Bron: www.jobat.be: verover je droomjob met de STAR methode

Resultaat (wat heeft het
opgeleverd? Wat was het
resultaat?)

Valkuilen?
¡ Kwaliteiten kunnen ook een mogelijke valkuil
vormen
¡ Voorbeeld: doorzetter à kan maken dat iemand
blijft doorgaan met een activiteit ook al is deze
te zwaar
¡ Belangrijk om hierbij stil te staan
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Minpunten
¡ Andere veel voorkomende vraag tijdens sollicitatiegesprek:
wat zijn je minpunten? Wat is je grootste minpunt?
¡ Iedereen heeft werkpunten!
¡ Belangrijk om deze vraag voor te bereiden

Minpunten – zwakke kanten

Tips
¡ Beschrijf een minpunt dat niet belangrijk is voor de job
¡ Beschrijf wat je al gedaan hebt om dit te verminderen/
verbeteren (zwak punt met positieve evolutie)
¡ Vermeld zwak punt dat je kan ombuigen in een positieve
eigenschap (bijv. Koppig à doorzetter)

¡ Enkel zwakke punten vermelden als werkgever erom
vraagt
¡ Zwak punt kiezen dat al gekend is bijv o.b.v. CV (bijv.
Geen rijbewijs)
¡ Sommige zwakke punten worden beter niet gezegd

¡ Vind je bij de kaartjes ook één of meerdere
minpunten?
¡ Zo ja, dewelke?
¡ Denk na of je dit minpunt kan ombuigen in een
positieve eigenschap!

Werkplek: belang van goede “match”
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¡ Persoonlijke kenmerken van jezelf, maar ook werkomgeving
heeft kenmerken!
¡ Belangrijk dat persoonlijke kenmerken ook aansluiten/
matchen bij de kenmerken van je werkomgeving
¡ Organisatiecultuur?
¡ Wat is belangrijk voor jouw werk(plek)?

Bij zoeken naar job
¡ Belangrijk om deze zaken te bekijken
¡ Verduidelijkt wat je al of niet zoekt in een job
¡ Bij bepaalde vacature nagaan of dit aan je wensen
beantwoordt

Bronnen
¡ Compaan. Werkboekje Vacature – CV – Sollicitatiebrief`
¡ Opdracht spinnenweb (huidige situatie in beeld)
¡ Opdracht motivatie om te werken

¡ Compaan. Sessie startmodule: arbeidsmarkt
¡ GTB. Opdracht “Kwaliteiten en valkuilen”
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