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Doel
Met deze opdracht wordt inzicht verkregen in de beroepswensen van de klant.
Bespreking van de antwoorden is van groot belang omdat dit zicht geeft op de persoon
o.a. zelfbeeld, toegeefbereidheid, arbeidsoriëntatie,… en verdere invulling van het
bemiddelingstraject.

Materiaal
Invulformulier matrix

Instructies
Vul de verschillende delen van deze matrix in met concrete jobs of beroepswensen. Hou
hierbij rekening met je school- en beroepsloopbaan, je sterktes, je interesses,
mogelijkheden op vlak van lichamelijke belastbaarheid (draagkracht), maar durf ook
dromen bij het invullen van deze matrix.
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Tips bij (na)bespreking

Bij de (na)bespreking wordt gestart met kwadrant 1 (dit wil ik en dit kan ik nog).

KWADRANT I: DIT WIL IK EN DIT KAN IK NOG
Bij de jobs vermeld in dit kwadrant, is het belangrijk om de haalbaarheid van de
beroepswensen na te gaan.
Indien de inschatting realistisch wordt geacht door zowel de begeleider als de klant, kan
worden bekeken welke stap nodig is om de klant te versterken in het bereiken van het
trajectdoel bijv. opleiding/herscholing, vacaturegerichte stage, toegelaten arbeid, …
Indien de begeleider inschat dat de beroepswens niet realistisch is, is het belangrijk om
de argumentatie voor dit advies grondig te bespreken. Er kan worden gesteld dat de
draagkracht onvoldoende is om deze beroepswens te realiseren (totaalbeeld,
belastbaarheid zowel op fysiek, emotioneel als cognitief vlak). Er kan ook worden
bekeken of er beroepswensen zijn die aansluiten bij de vermelde job, maar die wel
binnen de mogelijkheden van de klant liggen. De begeleider dient hiervoor voldoende
tijd te voorzien, zodat de klant ook een gelijkaardige inschatting als de begeleider kan
maken. Bijv. soms hebben klanten geen juist beeld van een bepaalde job, dan kan er
gewerkt worden met de beroepenfilm of beroepenfiche op de VDAB-website om dit te
concretiseren of kunnen vacatures bekeken worden i.f.v. profielvereisten. Andere jobs
zijn dan weer zeer moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt en houden een zeer lage kans
op tewerkstelling in. Dergelijke argumenten moeten voldoende plaats krijgen in de
gesprekken.
Indien er geen of zeer weinig beroepswensen in dit kwadrant vermeld zijn, is het
belangrijk om zicht te krijgen op de oorzaak hiervoor. Soms heeft de klant onvoldoende
kennis m.b.t. beroepen en wordt geadviseerd gebruik te maken van de
beroepeninformatie
op
de
VDAB-website
(www.vdab.be)
of
onderwijskiezer
(www.onderwijskiezer.be). De klant kan na het bekijken van deze informatie gevraagd
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worden om de opdracht opnieuw uit te voeren. Een andere mogelijkheid is dat de klant
vacatures zoekt en deze in de passende kwadranten plaatst.
Indien er geen of weinig beroepswensen in dit kwadrant vermeld zijn omdat de klant de
eigen mogelijkheden en sterktes onderschat, wordt geadviseerd om stil te staan bij het
(professioneel) zelfbeeld en dit om te buigen in een positief zelfbeeld door het inzetten
van diverse tools (bijv. opdracht kwaliteiten benoemen).

KWADRANT II: DIT WIL IK EN DIT KAN IK NIET (MEER)
Bij klanten met een fysieke beperking en/of chronische pijn is vaak sprake van noodzaak
tot heroriëntatie. Voorheen uitgeoefende beroepen zijn vaak niet meer haalbaar
vanwege een te hoge fysieke belasting (te zware fysieke taakeisen die de huidige
mogelijkheden overschrijden). Maak ruimte voor het bespreken van deze
verlieservaring, maar probeer ook na te gaan of deze verlieservaring de klant gesterkt
heeft op één of andere manier (cfr. opdracht verliesverwerking) en de resterende of
huidige mogelijkheden centraal te zetten in de verdere begeleiding.
Algemeen is het belangrijk om te bespreken waarom iemand een job in deze categorie
plaatst bijv. omwille van fysieke redenen? niet meer haalbaar met de pijnklachten? niet
gedeeltelijk uitvoerbaar? niet mogelijk omdat de klant het juiste diploma niet heeft? De
motivering is van belang omdat dit zicht geeft of er oplossingsgericht kan worden
gewerkt bijv. Klant beschikt niet over het juiste diploma en plaatst deze job in dit
kwadrant. Indien een bijscholing wordt gevolgd, kan deze job mogelijk wel een
realistisch trajectdoel zijn.
Bij de jobs of beroepswensen die in dit kwadrant vermeld staan, dient te worden
besproken of dit ook aansluit bij de inschatting door andere actoren. Zo is het mogelijk
dat de adviserend geneesheer meent dat – onder een aantal voorwaarden – een
welbepaalde job toch haalbaar is, terwijl de klant zelf dit anders inschat. Indien hier
uiteenlopende visies zijn, is het belangrijk om het waarom hiervan te bespreken: bijv.
wel haalbaar, maar dan scholing vereist? wel haalbaar mits geleidelijke opbouw? geen
goedkeuring voor het volgen van een herscholing en reden hiervoor?
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Bij klanten die zichzelf onderschatten, kan de begeleider aanmoedigen om te durven
dromen en te bekijken of er jobs/beroepswensen zijn die beter in kwadrant I worden
geplaatst.

KWADRANT III: DIT KAN IK NOG MAAR DIT WIL IK NIET (MEER)
Hier worden jobs vermeld die de klant kan doen (bijv. jobs die haalbaar zijn ondanks de
fysieke beperking en/of chronische pijn) maar die de klant niet wil omwille van diverse
redenen bijv. financiële redenen, werken in weekends en/of feestdagen, graag buiten
i.p.v. binnen werken. Het is belangrijk om met de klant te bespreken dat deze jobs ook
dienen te worden meegenomen in het zoeken naar een passende functie. Andere
actoren kunnen deze jobs immers wel als een doeltraject beschouwen, terwijl de klant
hier anders over denkt. Deze verschillen in beoordeling dienen voldoende te worden
besproken. Er wordt ook geadviseerd voldoende te communiceren met deze andere
actoren in het traject om een gemeenschappelijke doelstelling te kunnen vooropstellen.
Uiteraard wordt gestreefd naar een job die betrokkene interessant vindt en graag wil
doen, maar hier kan het waardevol zijn om stil te staan bij de motivatie van de klant en
de betekenis van werk (cfr. opdracht winnen en verliezen).

KWADRANT IV: DIT WIL IK NIET EN DIT KAN IK NIET (MEER)
In dit kwadrant worden algemeen geen of weinig jobs geplaatst. Ook hier is het
belangrijk om te bespreken waarom iemand een bepaalde job of beroepswens in deze
categorie plaatst om na te gaan of deze beroepswens in het passende kwadrant wordt
geplaatst.

Opmerkingen
Indien de klant deze matrix als huiswerkopdracht invult, kan deze gebruik maken van de
vacatures die hij via verschillende wegen vindt (bijv. regionale krant, VDAB-site). Aldus
wordt de klant aangemoedigd om passende vacatures te vinden, maar breidt hij ook zijn
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kennis van mogelijke beroepen uit. De klant kan de vacatures bijhouden of deze op het
invulformulier noteren of kleven.
Tijdens de groepsmodule wordt ook gewerkt met beroepenkaartjes die de klant kan
gebruiken om deze in het passende kwadrant te plaatsen. Er wordt bij het beëindigen
van de opdracht een foto getrokken van de ingevulde matrix.

Matrix als vertrekpunt
De antwoorden en de bespreking geven zicht op verder te nemen acties (op welke
domeinen dient de klant te worden versterkt?). We willen vooral focussen op zaken die
wel nog of opnieuw lukken voor de klanten i.p.v. op de beperkingen, zaken die niet meer
lukken. We werken met deze opdracht om zicht te krijgen op welke manier de klant
versterkt moet worden om in zijn arbeidsmogelijkheden te geloven en in te zetten op
realistische doelen.

Bronnen
De matrix “willen en kunnen” is gebaseerd op Tijken H. (2012). Aan het werk! Over
trajectbegeleiding en re-integratie. Boom Lemma Uitgevers Den Haag
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Invulformulier

Dit WIL ik maar dit KAN ik niet
(meer)

Dit WIL ik niet en dit KAN ik niet
(meer)

Dit WIL ik en dit KAN ik
nog

Dit KAN ik nog maar dit WIL ik
niet (meer)

	
  

