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Medefinanciering door

Doelen
¡ Hoe en waar vind ik een passende vacature?
¡ Hoe kies ik een passende vacature
¡ Hoe maak ik een CV dat werkt?
¡ Hoe maak ik een sollicitatiebrief waarmee ik eruit spring?

Solliciteren met chronische pijn en/of
aanhoudende lichamelijke klachten:
CV en motivatiebrief

Vacature vinden…
¡ VDAB site (vernieuwd!)
¡ Papieren media (Streekkrant, krant, …)
¡ Websites bedrijven, met luik “jobs/vacatures”

Hoe en waar vind ik een passende
vacature?

Waar?
¡ Vacature databanken (bijv. Monster, job@,
Vacature.com...)
¡ Sociale media
¡ Facebook: bedrijven volgen – ‘vind ik leuk’ bv Ikea –
zelf vraag posten
¡ Linked-in: bedrijven volgen – profiel
¡ Twitter: bedrijven volgen – gericht tweeten

¡ Via via
¡ …

Job zoeken via VDAB-website
www.vdab.be

1	
  

15/01/16	
  

Job zoeken
• O.b.v. trefwoord, functie,

Mogelijkheden VDAB
website

Bedrijf

¡ Vacatures zoeken a.d.h.v. trefwoord VOP

• Advies: wekelijks tot 2 keer
per week zoeken
Filter: recentste vacatures
• Ook andere selectie-criteria:
• Nadenken wat
belangrijkst is voor jou – dit
eerst ingeven!

¡ Ook zoeken op ander trefwoord (bijv. IBO,
arbeidshandicap)
¡ Welbepaalde jobinhoud
¡ …

¡ Tip: bewaar resultaten zoekopdracht

Herhalingsfilmpje: vind een
job via VDAB.BE

Tips bij zoeken naar
vacature

¡ http://vdab.tv/film/343

¡ Bekijk een “brede waaier” van vacatures:
¡ Breed qua diploma
¡ Breed m.b.t. Ervaring
¡ Voltijds/deeltijds : Deeltijds varieert (niet altijd halftijds)

¡ Functietitel soms misleidend, ook functieomschrijving lezen!
¡ Werkgever contacteren bij twijfel of bij nood aan extra
informatie:
¡ Meer informatie vragen om zicht te krijgen op inhoud of
haalbaarheid takenpakket
¡ Eerste indruk via telefoon
¡ Gesprek voorbereiden
¡ Reeds onderdeel van solliciteren

Vragen die je je kan stellen
¡ Jobinhoud: wat zijn de taken en deeltaken?
¡ Ook nadenken over lichamelijke taakeisen met verdeling van
taken volgens kleur:
¡ Rood
¡ Oranje

Hoe kies ik een passende vacature?

¡ Groen

¡ Naast lichamelijke taakeisen, ook cognitieve en emotionele
taakeisen
¡ Zo haalbaarheid van vacature nagaan!

2	
  

15/01/16	
  

Andere methode om
vacature te bekijken

Andere methodes om
vacature te bekijken?
¡ Maak hiervoor gebruik van de opdrachten

¡ + : positieve aspecten aan job, zeker haalbaar of verwachting
haalbaar
¡ - : negatieve aspecten aan job, minder of niet haalbaar
¡ ? : meer nood aan informatie

Hou interessante vacatures bij en bespreek deze met
je bemiddelaar: Verdere aanpak? Mogelijkheden start
traject?

Om het zitten te onderbreken, staan we
even recht.
Maak van de gelegenheid gebruik om je
even uit te strekken, door de knieën te
buigen,…

“Maak een CV dat werkt”

CV?
¡ = Curriculum Vitae
¡ Levensloop – overzicht van je loopbaan
¡ Wat moet erin?
¡ ‘droge feiten’ – objectieve gegevens
¡ Werkgever komt zo te weten wat je reeds deed en deels wie je
bent

¡ O.b.v. CV keuze van werkgever om je al of niet uit te
nodigen voor gesprek

Rubrieken in CV
¡ Persoonlijke gegevens
¡ Naam
¡ Adres
¡ Geboortedatum (+plaats)
¡ Tel/GSM
¡ E-mailadres
¡ Nationaliteit
¡ Burgerlijke stand
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¡ Opleiding
¡ School
¡ Hoger onderwijs, beroepsonderwijs, richting
¡ Avondschool
¡ Andere relevante cursussen, bijscholingen,
avondonderwijs,…

¡ Ervaring (als overkoepelende term)
¡ Tewerkstellingen
¡ Relevante stages
¡ Interimwerk
¡ Vrijwilligerswerk, PWA, …
=> Werkgever kan motivatie voor job hieruit afleiden

¡ Duur ervaringen
¡ Vermelden bijv. Van 2008 tot 2014 (zonder maanden te
vermelden)

Vaardigheden?
¡ Vaardigheden (welke, wat kan/ken ik)
¡
¡
¡
¡

Technische vaardigheden
Pc vaardigheden
Talenkennis (spreken, schrijven, begrijpen)
Persoonlijke vaardigheden/eigenschappen (bijv. Stressbestendig)

¡ Referenties
¡ Bijkomende info
¡
¡
¡
¡

Beschikbaarheid
Tewerkstellingsondersteunende maatregelen
Rijbewijs
Hobby’s (indien belangrijk voor job …)

Mogelijkheden VDAB
website benutten

¡ “Ik kan …”
¡ Alles wat je kan aanvullen bij deze zin
¡ Nadenken wat belangrijk is voor de job en deze
vaardigheden vermelden (indien je hierover beschikt)
¡ Zo concreet mogelijk bijv. technische vaardigheden
(overkoepelend) maar duidelijker uitleggen over welke
vaardigheden het gaat

Tips CV
¡ Inhoud: rubrieken verplaatsen naargelang job waarvoor je
solliciteert
¡ Schrijfstijl: opletten met afkortingen, termen die niet
gekend zijn door nieuwe werkgever, opletten voor
taalfouten
¡ Gebruik checklist om na te gaan of je CV aan alle
voorwaarden voldoet
¡ Laat deze nalezen door iemand uit je omgeving of een
sollicitatiecoach
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! CV = maatwerk
¡ Zaken die belangrijk zijn voor de job, extra in de verf
zetten
¡ CV aanpassen naargelang vacature:
¡ Bijv. Volgorde rubrieken veranderen

Aanvullend voor personen met een
arbeidshandicap?

Pas je CV aan aan de vacature
waarvoor je solliciteert.

Tewerkstellingsondersteunende
maatregelen vermelden in CV

Stages, (G)IBO vermelden in
CV

¡ Concretiseren, “hapklaar” maken voor de werkgever

¡ Vermelden in CV bij bijkomende informatie

¡ Verwijzen naar website waarop maatregelen staan toegelicht

¡ “ Ik kan me inwerken via een stage”. “ik kan de job leren
via een Gespecialiseerde IBO…”

¡ Niet met afkortingen werken: Vlaamse OndersteuningsPremie
i.p.v. VOP
¡ Kort inhoud beschrijven van maatregelen
¡ ACTIVA-kaart (bedragen vermelden)

¡ Contactgegevens bemiddelaar vermelden zodat
werkgever contact kan opnemen bij verdere vragen.
¡ Website vermelden waarop werkgever meer uitleg kan
vinden

¡ “Mijn werkgever kan rekenen op … “
www.vdab.be/arbeidshandicap

Wat met gaten in CV?
¡ O.b.v. “gat” in CV kan werkgever zich vragen stellen
¡ Duidelijk maken dat je opnieuw arbeidsgeschikt bent, positieve
stappen aan het zetten bent
¡ Bij grotere periode werkloosheid nadenken hoe je die periode
kan invullen
¡ Opleidingen vermelden
¡ Opvolging door trajectbegeleider vermelden
¡ Vrijwilligerswerk
¡ Andere?

Wat met pijn, ziekte,
beperking…?
¡ Advies VDAB:
Heb je een lange periode niet gewerkt? Lieg hier niet
over! Heb je voor je kinderen gezorgd? Ben je ziek
geweest? Ben je op reis geweest? Heb je moeten zoeken
naar de volgende stap in je carrière? Vul de leegte in je
cv op met die informatie. Maar denk eraan dat je jezelf
moet verkopen, dus vermeld het op een positieve
manier.

Bron: www.vdab.be
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Je VDAB-dossier
¡ http://vdabtv.im002.be/film/344

Sollicitatiebrief
“Spring eruit met je brief”

Sollicitatiebrief
¡ = motivatie brief: waarom ben jij de geknipte persoon voor
die job, in dat specifiek bedrijf?
¡ Schrijf zodanig dat werkgevers je naam/ je verhaal
onthouden!
¡ Inhoud brief moet belangrijk zijn voor de job waarvoor je
solliciteert.
¡ Geen algemene brief voor verschillende vacatures

¡ Troeven benadrukken
¡ Verkoop jezelf zonder te overdrijven, maar ook
niet te bescheiden
¡ Filmpje: Hoe schrijf je de perfecte sollicitatiebrief?
Vacature.com:
https://www.youtube.com/watch?
v=JAHX1Q3E32A

¡ Bijkomende info (geen herhaling van CV)
¡ Spontane sollicitatie

Mogelijkheden VDABwebsite benutten

Speciaal voor personen met
arbeidshandicap?
¡ “Klaar zijn” voor job benadrukken (‘arbeidsklaar
zijn’ )
¡ Vermeld eventuele financiële
tegemoetkomingen
¡ Denk na hoe je “een gat” in je CV kan opvullen
& vermeld dit
¡ Vormingen
¡ vrijwilligerswerk
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Wat met pijn, ziekte,
beperking…?
¡ Vermelden of niet?
¡ Arbeidshandicap vermelden of niet?
¡ Hangt af van je persoonlijk gevoel
¡ Hangt ervan of er gevolgen zijn voor
¡ Volledigheidshalve…
¡ Eerlijkheidshalve…
¡ Zoals u merkt…

¡ Indien wél invloed op werk

¡ Hoe vermelden?
¡ Volledigheidshalve…
¡ Eerlijkheidshalve…
¡ Zoals u merkt…

¡ Zwakke punten of teleurstellingen niet in brief vermelden, in
gesprek meer mogelijkheid om dit toe te lichten
¡ Na keuze om voor job te solliciteren: geloof in jezelf en je
mogelijkheden voor de job! Laat dit blijken uit je brief

Tips VDAB
solliciteren met
arbeidsbeperking
Enkele ideetjes om wat te bewegen
tijdens of/en na langdurig zitten…

¡ Algemene sollicitatietips via website vdab

Maar ook:

https://www.youtube.com/watch?v=QwSqZRbXfjo

¡ http://www.vdab.be/arbeidshandicap/tips.shtml

Opdracht: Schrijf je eigen
verhaal
¡ Apart profiel, naast brief en CV:
Wie ben je, wat moet WG zeker nog over je
weten?

Tip!
¡ Kort formuleren, 1 minuut
¡ Vooral stilstaan bij wat en hoe het wel lukt…

Wat komt je allemaal ten goede:
positieve weetjes die geen plek vonden op je CV of brief
Maar je moet ook weten dat…
je ‘vertaalde’ medische situatie
Wat eigenlijk wil zeggen dat…
Gevolgen van je medische situatie
Maar op deze manier lukt het wel:
‘voorgekauwde’ oplossingen
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Ondersteuning?
¡ VDAB: voorbeelden op de site
http://www.vdab.be/solliciteren
tips voor CV’s, brief en gesprek

Mogelijke opdrachten
tegen workshop solliciteren
deel II
¡ CV maken
¡ ‘verhaal’ schrijven

¡ VDAB online coach
http://www.vdab.be/werkzoeken/e-coaching.shtml
¡ VDAB, GTB of GOB bemiddeling
¡ VDAB dossier à wizard maakt CV op
¡ http://vlaamspatientenplatform.be/lijst/publicaties

Meer lezen?

Bronnen

¡ “Je hebt een chronische aandoening en je zoekt werk”.
Gratis te downloaden via:
www.werkenmeteenbeperking.nl

¡ www.vdab.be

¡ Wat nu gedaan? Solliciteren met een chronische ziekte of
aandoening. Brochure Vlaams Patiëntenplatform. Gratis te
downloaden via: www.vlaamspatientenplatform.be

¡ “Je hebt een chronische aandoening en je zoekt werk”.
Gratis te downloaden via:
www.werkenmeteenbeperking.nl
¡ Wat nu gedaan? Solliciteren met een chronische ziekte of
aandoening. Brochure Vlaams Patiëntenplatform. Gratis te
downloaden via: www.vlaamspatientenplatform.be
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