23/12/15	
  

Medefinanciering door

Wat gaan we doen
vandaag?
¡ Opfrissing: Back@work?
¡ Praktische afspraken
¡ Kennismaking (ijsbreker)
¡ Trajectboekje

Startsessie Back@work

¡ Vragenlijsten
¡ Vragenronde

Doelstelling Back@work
¡ Mensen die chronische pijn en/of fysieke beperkingen
hebben, ondersteunen in hun zoektocht om een geschikte job
te vinden EN deze job te houden
¡ Ondersteunen d.w.z. mogelijkheden om dit zelf aan te pakken
versterken
¡ Ondersteuning op verschillende manieren: deel theorie, deel
praktijk

Back@work groepsprogramma

Back@work traject

Back@work

¡ Verschillende workshops om

¡ 2*3 uur sessie gedurende 6 weken

¡ Kennis te vergroten
¡ Inzicht te verhogen in eigen functioneren

¡ Verschillende thema’s

¡ Aantal vaardigheden te trainen

¡ Coachen om doelstelling (d.i. opnieuw werken
met huidige pijnklachten en/of fysieke
moeilijkheden) te bereiken
¡ Geen kant- en klare oplossing
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Wanneer & Waar?
¡ Lijst met data: zie folder
¡ Voormiddag of namiddag:
¡ 9u30 -12u30
¡ 14u-17u00

¡ Lokaal in VAC gebouw

Praktische afspraken

¡ Geen vast lokaal
¡ Afspraak om iedereen op te halen bij start-uur aan
onthaal werkwinkel
¡ Gelieve op tijd te komen

Aanwezigheid

Belangrijk

¡ Bij elke sessie aanwezigheidslijst te tekenen

¡ Elke persoon binnen deze groep heeft zijn eigen
uniek ‘levensverhaal’

¡ Afwezigheid: vraag om alle sessies bij te wonen ;
bij afwezigheid verwittigen

¡ Verschillende medische problematieken
¡ gemeenschappelijk binnen deze groep:

¡ Koffie & water: gratis

verlies van gezondheid als gevolg van een
chronische ziekte of ongeval
Doel: (opnieuw) aan het werk gaan

Centraal: de 5 V’s

Verdraagzaamheid!

Vrijheid!
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Vertrouwen!

Verantwoordelijkheid!

Veiligheid!

Kennismaking

“Stel jezelf eens voor…”

Nabespreking

¡ Stel: wij zijn werkgever en je wil jezelf voorstellen

¡ Praten over medische problemen bij deze vraag (bijv. “Ik heb
een rugprobleem en mag geen zwaar werk meer doen”)

¡ Klassieke openingsvraag bij zo’n gesprek is vaak: “Stel
jezelf eens voor”

¡ Benadruk wat wel nog lukt (als we een auto verkopen,
benadrukken we positieve eigenschappen van de auto)

¡ Wat is belangrijk dat we van jou weten?
¡ Wat zou je zeker over jezelf vertellen?

¡ Komt aan bod in workshops over solliciteren met chronische
pijn en/of aanhoudende lichamelijke klachten

¡ Wat moet een werkgever (zeker) over je weten?

¡

Praten over problemen creëert problemen – praten over
oplossingen creëert oplossingen (Steven de Shazer)
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Enkele tips voor deze
populaire opener
¡ Begin bij het begin: naam, leeftijd, woonplaats
¡ Gebruik je CV als leidraad
¡ Geef extra informatie bovenop je CV (‘kruid bij’)
¡ Hou het kort
¡ Verzorg je houding
¡ Oefen luidop

Trajectboekje
Bron: www.vdab.be

Deel 1: persoonlijk netwerk
Hoe gebruiken?

¡ Overzicht thuis bekijken en – waar mogelijk
– reeds invullen

¡ Twee delen
¡ Deel 1: persoonlijke netwerk in kaart gebracht
¡ Deel 2: workshops (verschillende thema’s)
¡ jij bent “regisseur” van jouw traject en dit boekje
¡ Verantwoordelijkheid om dit mee te brengen naar
de verschillende workshops
¡ Verantwoordelijkheid om dit in je verder traject te
gebruiken en mee te nemen naar verschillende
afspraken

Deel 2: Workshops

¡ Komt aan bod in workshops:
¡ Belangrijke personen in mijn Back@work traject
¡ VDAB en gespecialiseerd netwerk`

¡ Doelstellingen:
¡ Personen kunnen snel overleggen met elkaar
¡ Voor jezelf duidelijker wie welke rol opneemt
¡ Je netwerk “zichtbaar” maken

¡ Per workshop: aantal
vragen die helpen om
inhoud toe te passen op je
eigen situatie
¡ Overzicht van opdrachten/
vragen voor verschillende
workshops
¡ Nuttig na afronden
back@work traject
¡ Omvat interessante
informatie voor
bemiddelaar bij VDAB/GTB/
GOB
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Waarom?
¡ In kaart brengen huidige situatie (vertrekpunt)
¡ Verwerking anoniem, enkel uitspraken op groepsniveau
¡ Mogelijke verandering in kaart brengen
¡ Invloed op aantal domeinen bekijken

Vragenlijst bij start

Wat?
¡ Kwaliteit van leven
¡ Deelname aan dagelijks leven
¡ Geloof in eigen kunnen i.v.m. zoeken van een job
¡ Jobzoekgedrag
¡ Intentie tot jobzoekgedrag
¡ Zelfwaardering

Jouw mening telt!

Geef je mening na elke
workshop!
¡ Korte evaluatie
¡ Bruikbaar/waardevol?
¡ Wat zeker behouden?
¡ Wat kan beter?
¡ Tips voor volgende keer?
¡ Helpt dit jou in je zoektocht naar een geschikte
functie?

¡ O.b.v. Jullie mening: al of niet aanpassen inhoud
modules

Groepsgesprek
verwachtingen - vragen
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Vragen
¡ Welke vragen wil je zeker beantwoord zien aan
het einde van dit back@work traject?

¡ Wat hoop/wil je met deelname aan dit
back@work traject te bereiken?

¡ Wat zou je willen dat er gebeurt?

Opdracht:
In kaart brengen waar je nu staat en
waar je naar toe wil

Noteer de antwoorden in je trajectboekje

Waar wil je naartoe?
Wat kan (nog) beter?

Wat kan je hierbij helpen?

Waar sta ik nu?

Wat heb je hiervoor al
gedaan?
…

¡ Noteer alles wat bij het horen/lezen van deze
vraag in je opkomt
Zijn er obstakels die je moet
overwinnen om dichter bij je
doel te komen?
Zijn er zaken die je (af)
remmen?

¡ Je mag ook zaken noteren die niet met werk te
maken hebben.
¡ Wat gaat er op dit moment wel (nog) goed?
¡ Zijn er momenten waarop je minder problemen

ervaart?

Waar sta je nu?
Wat gaat er nog goed?

Wat kan mij hierbij helpen?
Wat heb ik hiervoor al gedaan?

Waar wil ik naartoe?
¡ Wat hoop je te kunnen doen op werkvlak?
Waar hoop je binnen zes maanden te
staan?

¡ Wat kan maken dat je een stap dichter komt bij wat
je graag wil?

¡ Waar droom je van?

¡ Wat kan je hiervoor zelf doen?

¡ Wat zijn jouw ambities?

¡ Wat heb je hiervoor al gedaan?

¡ Wat hoop je (opnieuw) te kunnen?

¡ Zijn er anderen die jou hierbij helpen of steunen?

¡ Wat stel jij als doel voorop?

¡ Wat heeft je al geholpen hierbij?

¡ Welk verschil zal dit maken voor jou?
¡ Wat wil je graag anders?

Probeer dit concreet te
maken
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Zijn er obstakels die je moet
overwinnen?
¡ Wat zal/kan een stapje in de goede richting
zijn?

¡ Zijn er obstakels die je moet overwinnen om
dichter bij de gewenste situatie te raken?

¡ Wat zal een teken van vooruitgang zijn?

¡ Zoja, welke?

¡ Hoe heb je voor elkaar gekregen dat iets gelukt
is?

¡ Zijn er zaken die je (af)remmen?

¡ Welke persoonlijke bronnen of krachten kan jij
inzetten om dichter bij je doel te raken?

Het is begrijpelijk dat er soms zaken zijn die je eerder afremmen
i.p.v. vooruit duwen om een bepaald doel te bereiken. Deze
factoren benoemen in het gesprek is wel belangrijk om te
kunnen komen tot doelen die zowel jij als je je bemiddelaar/
begeleider belangrijk vindt.

Invulblad voor deze opdracht
¡ Noteer de antwoorden in je trajectboekje.
¡ Je kan de antwoorden in de loop van het back@work traject
nalezen of deze opdracht opnieuw maken.

Huiswerkopdracht:
Matrix van willen en
kunnen
’

Uit: Aan het werk! Over trajectbegeleiding en re-integratie. Tijken, H. (2012)

WIL ik

Hoe?

Dit
maar

Dit
en

dit

dit

KAN ik niet (meer)

WIL ik

¡ Vul de verschillende delen van de matrix in

KAN ik nog

¡ Je kan hiervoor gebruik maken van vacatures die je
terugvindt op bijv. VDAB-website, maar ook in de krant.
¡ Plaats de jobs die je vroeger al hebt uitgevoerd of
waarvoor je gestudeerd hebt ook in één van de
kwadranten.

Dit
en
dit

WIL ik niet
KAN ik niet (meer)

KAN ik nog

Dit
maar
Dit

¡ In de nabespreking kunnen we erbij stilstaan waarom je
een welbepaalde job in één van de vier kwadranten
plaatst.

WIL ik niet (meer)
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Bronnen
¡ Breng de ingevulde matrix mee naar de volgende workshop

¡ Startmodule Compaan.

¡ Is er voor jou sprake van een “droomjob”?

¡ Aan het werk! Over trajectbegeleiding en reintegratie. Tijken, H. (2012)

¡ We werken tijdens het back@work traject met deze matrix
verder en komen hier nog op terug!

¡ Kennismakingsopdracht UCBO.
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