ARBEIDSMARKT
PROOF

TIJDEN Arbeidsmarktpro
VERANDEREN
VERANDER JIJ MEE?
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De omgeving verandert in een steeds hoger tempo. Oudere (ervaren)
werknemers stromen de komende jaren uit en arbeidsrelaties
wijzigen van vast naar meer flexibel.
Hoe kijkt de gemeente Uden
hiernaar?

Arbeidsmarktproof
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De organisatie en haar werknemers staan
voor de uitdaging in te spelen op deze continue
aanwezige ontwikkelingen en veranderingen.
Vooral omdat we niet weten wat de toekomst
ons gaat brengen. Daarom is het van groot
belang dat onze medewerkers duurzaam
inzetbaar worden, zijn en blijven. Oftewel
arbeidsmarktproof. Hierbij vinden wij het
belangrijk dat werknemers zelf regie voeren
over hun inzetbaarheid en daar bewust mee
omgaan. Kansen creëren en pakken.
Wij willen dat vooral stimuleren en ondersteunen. Daarnaast vinden we het belangrijk om
het beste uit onze mensen te halen en gebruik
te maken van jullie talent. Dat betekent dat wij
als werkgever de verantwoordelijkheid hebben
om jullie bewust te maken van (jullie eigen)
ontwikkelingen en jullie zo goed mogelijk
voor te bereiden op de toekomst. De uitdaging
waar we samen voor staan, is om voorbereid
te zijn op alle toekomstige interne en externe
ontwikkelingen.

...en duurzame inzetbaarheid

Hoe gaan we dat doen?

Duurzame inzetbaarheid is een begrip dat je steeds vaker hoort. Niet gek als je je
bedenkt dat we met z’n allen steeds langer moeten blijven werken. Maar wat houdt
het eigenlijk in? Vanuit de werknemer wordt verwacht dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt om, binnen eigen mogelijkheden, kennis en competenties op peil te
houden en daarmee de opties voor (huidig en toekomstig) werk open te houden.
Voor de werkgever de taak om hiertoe voorwaarden te scheppen, zodat de werknemer
zich binnen het werk kan ontwikkelen en competenties binnen het bedrijf kan inzetten.
(Van der Klink et al., 2011)

We hebben binnen onze organisatie al veel
producten en diensten waar je gebruik van
kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan onze
workshops en opleidingen van de Uden Academie, het online assessmentcenter Online
Talent Manager en de inzet van de loopbaancoach. De vraag die vaak gesteld wordt is welk
product of dienst zet je wanneer in? Waar
moet ik nog aan werken en wat heb ik al helemaal op orde? Hoe arbeidsmarktproof ben ik

eigenlijk? In de jaarlijkse gesprekken (start-,
voortgangs- en beoordelingsgesprek) met je
leidinggevende is jouw ontwikkeling een vast
onderwerp van gesprek. Daarnaast wordt er
op www.werkeninnoordoostbrabant.nl een
hele nieuwe module toegevoegd waarin je in
een oogopslag kunt zien hoe je ervoor staat.
Op deze manier hou je regie over je loopbaan
en werk je aan je ontwikkeling waardoor je
arbeidsmarktproof wordt, bent en blijft!

Arbeidsmarktproof
Nu denk je misschien: arbeidsmarktproof,
moet ik dan de arbeidsmarkt op?
Nee, niet per se! Maar je bent het toch
waard om het beste uit jezelf te halen? Dus,
investeer in jezelf en beweeg mee naar de
toekomst, wat die ook brengt.
Wat betekent arbeidsmarktproof
nou concreet?
1.	Je beschikt over actuele functionele
vaardigheden (kennis, opleiding en
ervaring is recent).
2.	Je presentatie, houding en gedrag is van
deze tijd.
3.	Je kent jouw drijfveren, passies en talenten.
4.	Je bent je bewust van je valkuilen
en werkt aan je ontwikkelpunten.

Inspiratie filmpje:
Scan de code voor een inspirerend filmpje
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INHOUDSOPGAVE

Arbeidsmarktproof:
Wat vindt de OR ervan?

Tips and tricks voor je
Curriculum vitae p.6

DO’s
DONT’s
Doe je voordeel met ons
aanbod in Trainingen p.8
Medewerkerservaringen p.17
en p.24

BoekEN tips
p.22 en p. 36

Mogelijkheden en
bijscholing in
Mobiliteit p.26

Project ‘schoon/veilig’ gemeentewerf
Invulling tijdelijke functie p.24

Ook de Ondernemingsraad
(OR) vindt het belangrijk
dat medewerkers goed zijn
voorbereid op de veranderingen
waar de gemeente Uden,
zowel intern als extern,
mee wordt geconfronteerd.
Veranderingen zijn tegenwoordig vanzelfsprekend. Bereid je hierop voor. Hoe ga jij om
met veranderingen die op je afkomen? Soms
heb je invloed op die veranderingen, soms niet.
Zorg daarom dat je zelf de regie houdt over je
werkzaamheden, dat je bij blijft op je vakgebied,
de nodige competenties en vaardigheden
verwerft, dat je weet wat je
wilt en waar je talenten liggen.
Dan ben je arbeidsmarktproof en klaar voor
zowel de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Udense medezeggenschap
Sinds een aantal jaar kennen we een nieuwe
vorm van medezeggenschap. Deze nieuwe
vorm, de Udense medezeggenschap, gaat
uit van de kracht van de medewerkers zelf.
Bij de Udense medezeggenschap worden
medewerkers actief betrokken bij de keuzes
die gemaakt worden in de organisatie. De OR
stimuleert medewerkers om mee te doen
en te denken bij veranderprocessen en de
inrichting van hun eigen werk. Ook stimuleert
ze medewerkers om zoveel mogelijk zelf
hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun
eigen positie en toekomst. De gemeente Uden
geeft medewerkers kansen op het gebied
van opleidingen, workshops en cursussen om
arbeidsmarktproof te blijven of te worden.
De OR wil medewerkers stimuleren om mee
te doen aan deze mogelijkheden.
Op deze manier kun je jezelf op verschillende
manieren ontwikkelen en blijf je gewild op de
arbeidsmarkt.

Opleidingen
en bijscholing
in Loopbaanadvies p.28

EVC en EVP
Wat heb jij nu al in je?
p.31
Een gesprek met onze
werk- en loopbaancoach p.34
4

5

Do’s, hier scoor je punten mee!

Dont’s, wat je echt niet moet opnemen in je CV.

Start met een aansprekende opening
Wees jezelf, maak je cv persoonlijk
Maak je cv niet te lang. Wel kort, bondig en volledig
Gebruik een duidelijk lettertype
Gebruik een mooie template
Vermeld professionele referenties
Pas je cv aan op de vacature waar je op solliciteert, gebruik 			
sleutelwoorden uit de vacature
Vermeld je kernkwaliteiten

Een ‘grappig’ e-mailadres zoals 007@hotmail.com,
liekeislief@gmail.com
Een fout in je contactgegevens
Uitbundige lettertypen en symbolen
Inhoudsloze woorden gebruiken zoals teamplayer,
flexibel en sociaal
Expliciet vermelden van al je studieresultaten
(een 8 of hoger voor je afstudeerscriptie of
je diploma cum laude gehaald is wel interessant)
Je zwem- en strikdiploma vermelden
Te veel informatie geven
De reden van vertrek bij je vorige werkgever vermelden
Liegen op je cv
Een ‘foute’ foto toevoegen zoals een vakantiefoto in bikini of
zwembroek of een foto met iemand anders er half afgeknipt
Salarisgegevens vermelden
Irrelevante (privé)informatie. Prima om persoonlijke interesses
weer te geven maar een cv is er om je professionele kant weer te
geven. Vermeld dus geen lengte, gewicht, burgerservicenummer,
religieuze of politieke voorkeur.

Tips and tricks voor je
Curriculum Vitae

DO
6

DON’T
7

Maak werk van je jaargesprek
In deze workshop krijg je zicht op de spelregels en de inhoud van de jaargesprekken.
We staan stil bij competenties, ontwikkelafspraken, randvoorwaarden en het benoemen van persoonlijke ambities en talenten.
Daarnaast gaat het om gespreksvaardigheden,
zodat je als gelijkwaardige gesprekspartner
aan je jaargesprekken begint. Je leert op
welke manier je als medewerker jouw eigen
verantwoordelijkheid kunt nemen en hoe je
invloed kunt uitoefenen.
Dit geeft je tevens handvatten voor tussentijdse gespreksmomenten met je leidinggevende.
In deze workshop doorloop je alle stappen van
een effectief jaargesprek, van voorbereiding
tot en met uitvoering.

Voor wie?

Doe je voordeel met ons
aanbod in Trainingen
In de regio worden verschillende cursussen, workshops en trainingen georganiseerd
waaraan je kunt deelnemen. Kijk voor de actuele data in de trainingskalender op
www.werkeninnoordoostbrabant.nl.
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Voor medewerkers die willen leren om actief
te luisteren, feedback te ontvangen, afspraken vast te leggen en afspraken betekenis te
geven.

Duur?
Workshop van 1 dagdeel

sollicitatie? Ze komen allemaal aan de orde.
De nadruk in deze training ligt op je eigen rol
als professional en hoe je eigen gedrag van
solliciteren de effectiviteit beïnvloedt.

Voor wie?
Voor alle medewerkers die weten welke
functie ze zoeken en klaar zijn om stappen te
zetten op de arbeidsmarkt.

Werkwijze
Deze training wordt vooral veel doen en
ervaren waarbij we rekenen op jouw actieve
inzet. Aan de hand van je CV, je sollicitatiebrief
en jouw zoekprofiel ga je aan de slag met je
persoonlijke presentatie onder andere in het
sollicitatiegesprek.

Huiswerk
Voordat je aan de training deel kunt nemen
is het de bedoeling dat je weet op welke
functies je wilt solliciteren. Verder heb je je
CV up-to-date en doe je van te voren een korte
test waarin je werkstijl wordt vastgesteld. We
bespreken dit met je in een
intakegesprek.

Training arbeidsmarkt
presentatie

Duur

Je wilt gaan solliciteren. Na een periode van
verkennen van je talent kom je tot besluit:
“Ik ga op zoek naar die ene baan”. Dit is een
intensieve, spannende maar ook vreemde
periode. De training Arbeidsmarktpresentatie
gaat je bij deze zoektocht helpen.
Vragen als: Hoe spot ik de juiste vacature?
Hoe houd ik de regie in het sollicitatiegesprek?
Maar ook: Hoe ga ik aan de slag met een open

Workshop “Solliciteren kun
je leren”

De training duurt 2 dagen. Tussen de twee
trainingsdagen zit ongeveer een week.

Tijdens de workshop kijken we naar je
Curriculum Vitae, je brief en je (digitale)
presentatie. Je krijgt praktische tips voor het
verbeteren van je CV en brief en daarnaast leer
je jezelf te presenteren!
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We geven je praktische tips voor het schrijven
van brieven en je krijgt informatie over
(digitaal) solliciteren.

Voor wie?
Voor alle medewerkers die al langere tijd geen
sollicitatie activiteiten hebben ondernomen
of moeite hebben met bepaalde aspecten van
het solliciteren en die interesse hebben in een
andere functie of projectopdracht.

Werkwijze
Tijdens de workshop worden alle fases van
het solliciteren doorgenomen en geoefend.
Er wordt geleerd vanuit de praktijk waarbij
de individuele leervragen van de deelnemers
leidend zijn.

sprekken’ leert jou en jouw collega’s gevoelige
kwesties bespreekbaar te maken. Oprecht en
met gevoeld respect voor elkaars mening.
Er ontstaat dan een positieve verandering,
zowel op persoonlijk niveau als binnen je team
en in je organisatie.
‘Cruciale gesprekken’ leert je de vaardigheden
om deze moeilijke gesprekken op de juiste
manier te voeren. Gesprekken die je al langere
tijd vermijdt, leer je doelgericht en professioneel te voeren, met behoud van een goede
relatie.

Voor wie?
Voor medewerkers die de echt moeilijke en
belangrijke gesprekken goed willen voeren en
daarbij een voorbeeldfunctie willen zijn voor
hun collega’s.

Duur
Het betreft 3 bijeenkomsten van 2 uur.

Duur

Crucial Conversations

Het betreft een intensieve training van
2 dagen.

Vaardigheden voor gesprekken die er echt
toe doen. Heb je dit wel eens meegemaakt?
Tijdens een belangrijk, goed voorbereid
gesprek laaien de emoties zo hoog op dat je
geen stap verder komt. Het lijkt alsof praten
geen enkele zin heeft. Pas later denk je:
“Ik had dát moeten zeggen.”
Sommige gesprekken zijn zo belangrijk dat ze
je persoonlijke toekomst bepalen. Denk aan je
carrière, de samenwerking met collega’s, je
positie binnen een team, of zelfs persoonlijke
relaties.
Een cruciaal gesprek is een gesprek waarbij
veel op het spel staat, de meningen tegenstrijdig zijn en de emoties hoog kunnen oplopen.
Vaak vluchten we voor zo’n cruciaal gesprek.
En als de bom dan uiteindelijk toch barst,
wordt het vechten. De training ‘Cruciale ge-
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Terugkomdag
Crucial Conversations
Heb jij de training Crucial Conversations
gevolgd? Heb je behoefte aan een opfrissing
zodat je met hernieuwde inzichten de
organisatie kunt versterken? Dan is er voor jou
een terugkomdag.
Om deze dag zo zinvol mogelijk te maken
voor iedereen, wordt geïnventariseerd waar
de behoefte ligt. Het programma wordt zoveel
mogelijk afgestemd op de vragen van de
deelnemers. Dus als je je aanmeldt voor een
terugkomdag, verwachten we van jou ook
input over waar je aan wil werken die dag.

Voor wie?

Intensieve training van 2 dagen.

klap: ‘O ja, morgen niet vergeten om.... Echt
ontspannen komt er dus nauwelijks van. Je
inbox puilt uit. Aan het einde van de werkdag
heb je het gevoel dat je nauwelijks iets hebt
gedaan, terwijl je echt heel druk bent geweest.
Je hebt overal to-do lijstjes voor en die worden
alleen maar langer. Je probeert digitaler te
werken, maar daarmee raken je losse eindjes
nog makkelijker uit beeld. Het goede nieuws
is: dat is allemaal op te lossen. Je krijgt alle
handvatten om het overzicht weer terug te
krijgen, je productiviteit een boost te geven
en je doelen en ambities sneller te bereiken!
En het allermooiste: je kunt iedere dag een
lege inbox en een leeg hoofd hebben. Op die
manier ontstaat er energie voor concentratie
en creativiteit.
De Flow-training is gebaseerd op het Getting
Things Done systeem van David Allen, het verreweg meest populaire timemanagementsysteem ter wereld. Dat heeft maar één reden:
HET WERKT. Tijdens de training wordt het
systeem stap voor stap uitgelegd en krijg je
oefeningen om het direct te kunnen toepassen
op jouw werkpraktijk. Na het eerste dagdeel
krijg je een opdracht mee. Tussen de twee
trainingsmomenten houd je een dag vrij om
deze opdracht uit te voeren. Dat klinkt als een
grote investering (en dat is het ook) maar dat
zal het meer dan waard zijn!

Werken in flow

Voor wie?

Voor iedereen die deelgenomen heeft aan de
training Crucial Conversations en de opgedane
kennis wil opfrissen en verdiepen.

Duur
Eén dag.

Toepassen van Mediationvaardigheden
“Drama, heb ik weer! De klant krijgt niet wat
hij vraagt en nu moet ik hem dat vertellen. Hij
zal het er wel niet mee eens zijn. En als hij een
bezwaar of klacht indient, word ik meegesleurd in het juridische moeras.”
Herkenbaar? De inzet van mediationvaardigheden werkt vooral bij telefonisch contact
én gesprekken waar nog geen sprake is van
escalatie. Later voorkom je hiermee extra
werk, doordat de klant bijvoorbeeld zijn klacht,
bezwaar of beroep laat voor wat het is.

Voor wie
Alle medewerkers die regelmatig met
aanvragen, klachten, zienswijzen en bezwaren
van burgers en bedrijven te maken hebben.

Duur

Wil jij grip op je mail? Meer doen in minder
tijd? Een compleet overzicht hebben van wat je
allemaal nog wilt of moet doen?
Zowel thuis als op het werk vaker ‘in flow’ bezig zijn? Dan is de Flow-training iets voor jou.
Een of meerdere dingen herkenbaar? Zodra je
probeert te ontspannen denk je om de haver-

Voor medewerkers die meer uit hun dag willen
halen.

Duur en aantal deelnemers
Training van 2 maal een dagdeel. De groep
bestaat uit 5 tot 8 deelnemers.
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Durf-te-vragen

Verken je talent

De sleutel tot succes is de juiste vraag te
stellen. Durf-te-vragen gaat over het creëren
en genereren van ideeën, antwoorden krijgen,
out of the box denken, mensen verbinden,
samenwerken en een proces verankeren in
een organisatie.
De basis van durf-te-vragen is gebaseerd op
een aantal principes:
• Mensen vinden het leuk om een ander te
helpen.
• Groei begint met geven.
• Het stellen van de juiste vraag levert het
beste resultaat.
• Waarden uitwisselen genereert zijn eigen
energie.

Vragen over werk en leven zijn vaak gerelateerd aan de specifieke levensfase waarin
medewerkers verkeren. Tijdens deze training
krijg je hier inzicht in. Ook leer je je dromen
te verwoorden en om te zetten in concrete
acties en loopbaanstappen die passen bij jouw
ambities en levensfase.

Voor wie?
Voor iedereen die deze vaardigheden wil inzetten tijdens zijn werk, bijvoorbeeld voor een
(team)overleg, een bijeenkomst met inwoners.
Kortom mogelijkheden te over.

Werkwijze
Tijdens de workshop ga je aan de slag met
elkaars vragen en wensen. Aan het eind van
deze workshop ga je naar huis met een berg
tips, trucs, ideeën en contacten.

Duur
1,5 tot 2 uur.

Training ‘Baas in eigen
Loopbaan’

Wandelworkshop ‘Haal meer
energie uit je werk’
Wil je ook dat werken je meer energie oplevert
dan het kost? Wil je ruimte voelen om ‘ja’ te
blijven zeggen tegen nieuwe kansen en uitdagingen? En wil je energie van je werk krijgen,
én energie overhouden om thuis leuke dingen
te doen? Dan is de wandelworkshop ‘Haal
meer energie uit je werk’ een aanrader. Alleen
loop je sneller, samen loop je verder.

Deze training is bedoeld voor medewerkers
die zich willen oriënteren op de mogelijkheden
die zij hebben om hun eigen loopbaan verder
inhoud en vorm te geven. Aan de training gaat
een intake vooraf. Qua thema zijn Verken je
Talent en Baas in eigen loopbaan gelijk. De
vorm is anders. Bij de intake kijken we welke
training het beste bij jou past.

Gebruik jij al jouw talenten? Of zit er meer in
het vat en wil je dat ontdekken?
Of verandert jouw werk of afdeling en wil je
nadenken over wat dat voor jou betekent? En
wat voor jou een volgende stap zou kunnen
zijn? Tijdens de training werk je – met een
trainer en je collega’s – aan de volgende
vragen:
• Wat is mijn kracht?
• Wat wil ik?
• Wat ga je doen?
• Hoe realiseer ik resultaat?

Werkwijze

Voor wie?

Deelnemers gaan zich actief bezinnen op
huidige kwaliteit van werk en loopbaan en het
maken van persoonlijke keuzes in de huidige levensfase. Door middel van zelftoetsing
bepalen deelnemers hoe talenten, drijfveren
en waarden verband houden met de keuzes in
hun loopbaan. Tot slot probeert men een antwoord te vinden op vragen als: “ Wat wil ik ten
aanzien van mijn loopbaan? Welke mogelijkheden heb ik? Welke keuzes kan ik maken?
Hoe ga ik dat aanpakken?” Het doel is om persoonlijke groei te bevorderen en inzicht te krijgen in eigen mogelijkheden en groeipotentieel.
Juist door dit te doen in een groep ontstaat er
onderlinge herkenning. De inzichten worden
verwoord in een persoonlijk actieplan.

Deze training is gericht op medewerkers van
bijvoorbeeld de buitendienst, frontoffice en
catering. Aan de training gaat een
intake vooraf. Qua thema zijn Baas in eigen
loopbaan en Verken je Talent gelijk. De vorm is
anders. Bij de intake kijken we welke training
het beste past.

In een groep van maximaal 8 mensen ontdek
je wat jouw belangrijkste energiebronnen
zijn en hoe je deze (vaker) kunt toepassen in
je werk. Lopen is ook een metafoor voor je
loopbaan; je gaat ergens van weg en bent op
weg ergens anders naartoe. Onderweg wordt
je route helder. Om in je loopbaan in beweging
te komen en blijven, helpt het om ook letterlijk
te bewegen. Al lopend breng je beweging in
vastgelopen situaties.

Werkwijze

Duur

Er wordt gewerkt in kleine subgroepen waarbij
veel aandacht is voor het individuele loopbaantraject van de deelnemers.

Eén ochtend of middag.

Voor wie?

Duur
De cursus bestaat uit twee aaneengesloten
dagen en een terugkomdag na vier weken.

12

Vooraf krijgt iedere deelnemer huiswerk
toegestuurd.

Duur
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van
een halve dag. Daarnaast vinden er twee individuele gesprekken met de trainer plaats.

Voor wie?
Voor iedereen die meer energie uit werk wil
halen. Als je je gedachten wilt ordenen en je
eigen antwoorden wilt vinden.

Werkwijze

Zelfmanagement voor
55-plussers
Als 55-plusser zit je in een fase van je leven
waarin bewust gelukkig zijn, zowel privé als
ook in het werk, echt belangrijk voor je is.
Een deel van de 55-plussers denkt al voorzichtig na over voorbereiding op het pensioen, voor
anderen is de eigen baan juist een belangrijk
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stuk levensvervulling waarin de opgebouwde
ervaring ten nutte gemaakt wordt.
Vaak is het een periode waarin een andere
balans privé-werk en andere taakverdelingen binnen het werk gewenst zijn. Ervaring,
overdracht en begeleiding van anderen komen
steeds centraler te staan. Je bent in deze fase
ook kritisch. Tenslotte ken jij jezelf als professional en als mens en weet jij heel goed wat
je energie geeft en wat niet. Wanneer je daar
eerlijk over kunt zijn en wanneer je daar begrip voor weet te krijgen, blijft het werk goed
aansluiten, blijft jouw baan voor jou een waardevolle tijdsbesteding en blijf jij de komende
tijd een belangrijke pijler voor de organisatie.

Tijdens beide trainingsdagen wordt er ruim
aandacht besteed aan de concrete vertaalslag
hiervan naar jouw dagelijkse praktijk.
Want ten slotte beïnvloedt jouw werkwijze
en gedrag ook het gedrag van je collega’s en
medewerkers, familie en vrienden!
En omdat jij meer en bewuster grip krijgt op je
eigen reacties en resultaten, krijg je ook meer
lol en energie in je werk!

De training is voor iedereen die effectiever en
met meer plezier wil functioneren en meer
persoonlijk leiderschap wil ontwikkelen.

Duur

Voor wie?
Voor 55 plussers.

Omgaan met krachtenvelden

Duur

Je bent dagelijks bezig met het realiseren
van projecten, voorstellen en plannen. Je wilt
daarbij je slagkracht vergroten door meer
zicht te krijgen op politiek gedrag en steviger
grip te krijgen op krachtenvelden zowel binnen
je eigen afdeling als in relatie tot andere organisaties. Dit vraagt om strategisch denken!

Leven en werken vanuit vuur en
passie
Persoonlijk leiderschap. Mensen die leven en
werken vanuit vuur en passie zijn meer gedreven, authentieker, gelukkiger en leveren
vaak een waardevollere bijdrage aan de eigen
organisatie.
Dit uitgebalanceerde trainingsprogramma ondersteunt jouw zoektocht naar je eigen diepere
drijfveren en leert je positief kritisch te kijken
naar je eigen huidige grondhouding, gedrag en
principes. Dit alles helpt je in het maken van
belangrijke keuzes, het behalen van jouw doelstellingen, versterkt je relaties en verbetert
zo je totale functioneren, zakelijk en privé.
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Voor wie?
Medewerkers die effectiever en efficiënter
willen werken en hun netwerk willen versterken en inzicht willen in het krachtenveld van
hun omgeving.

Voor wie?

Training van 2 dagen.

Training duurt 1 hele dag en 2 dagdelen.

ontstaan dan strategische antwoorden
op irrationele besluitvormingsprocessen waar
verschillen in (en verschuivingen van…) belangen aan de orde van de dag zijn.

De basis hiervoor is een goede actorenanalyse
waardoor je ontdekt wie er allemaal bij betrokken zijn of kunnen worden en wat er echt
speelt in jouw professionele wereld. Je leert
informele opinion leaders en onzichtbare actoren vroegtijdig te detecteren om beter op het
bestaande krachtenveld in te kunnen spelen.
In deze training ga je ontdekken dat omgaan
met politiek gedrag niet eng is maar juist een
inspirerend spel. Vanuit de juiste
grondhouding, met de nodige sensitiviteit,
het juiste invloedgedrag en de juiste timing

Duur
Training van 2 dagen.

Onderhandelen
We onderhandelen steeds meer op basis van
win-win, onderling respect en het afstemmen
van belangen. In het dagelijks werk krijgen
we te maken met externe of interne partijen,
waarmee de oplossing voor een bepaalde
kwestie niet direct voor de hand ligt. We
zullen daarom in de afhandeling van zaken
een flexibele, toegankelijke en zakelijke sfeer
moeten creëren. De balans tussen zakelijkheid
en relatiegerichtheid is belangrijk. Onderhandelingsruimte? Ben stevig en helder! Het
brengen van slecht nieuws is een kunst, de
techniek en het stimuleren van een creatief
onderhandelingsproces moet je in de vingers
hebben. Probeer gevoelens en emoties te
sturen.

Training Leren Faciliteren
De training heeft betrekking op alle situaties
waarin je een groep ondersteunt om het doel
dat ze zich gesteld hebben te bereiken.
Dat kan zijn een sessie waarin je een oplossing
zoekt voor een probleem, een (grote of kleine)
groep die je actief aan het werk wilt zetten met
een vraag, maar ook een vergadering waarin
een andere aanpak nodig is om het doel te
bereiken.
Tijdens de tweedaagse training ervaar je wat
faciliteren inhoudt. Er is vooral veel ruimte
om te oefenen, elkaar feedback te geven en
reflectie.
Belangrijke onderwerpen van deze tweedaagse training zijn:
1.	Het intakegesprek: via een intakegesprek
met je opdrachtgever het doel en de context
van de vraag achterhalen.
2.	Het programma: het bouwen van een
effectief programma voor een door jou te
faciliteren bijeenkomst.
3.	Jij als persoon: ontdekken van je sterke
kanten en valkuilen; hoe die jou kunnen
helpen bij het faciliteren; waar liggen
persoonlijke uitdagingen.

Voor wie?
Medewerkers die onderhandelingen voeren
met in- en externe partijen en die creatief
onderhandelen in de vingers willen krijgen.

Duur
Training van 2 dagen.
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Verken jezelf als ondernemer

Crucial accountability

Ben je ervan overtuigd dat het ondernemerschap iets voor jou is? Overweeg je al langer
om (gedeeltelijk) als zelfstandige (ZZP/ZPPer) aan de slag te gaan? Wil je je graag eerst
verder oriënteren? Wil je graag advies en
begeleiding bij het starten als zelfstandige?
Dan is de training Verken jezelf als ondernemer vast iets voor jou.

De training Verken jezelf als ondernemer
bevat verschillende onderdelen die hier vrij
beknopt worden beschreven. Meer informatie
kun je opvragen bij P&O.
•	Verkenning van jezelf als zelfstandige
professional: wat heb je te bieden als
professional?
•	Verkenning hoe je jezelf als zelfstandig
professional in de markt zet: hoe ga je je
profileren?
•	Durf te vragen bijeenkomsten:
beantwoorden alle vragen die door
deelnemers ingebracht worden op weg
naar het zelfstandig ondernemerschap
•	3 Coaching gesprekken van 1,5 uur
gedurende het half jaar na het afronden
van het eerste trainingsblok.
•	Themabijeenkomsten: o.a. morgen binnen
Belastingen - VAR/BGL.

De training Crucial accountability gaat over de
ander aanspreken op gedrag, over afspraken
die zijn gemaakt over gewenst gedrag in taak,
rol of functie. Iemand aanspreken op gedrag
is een vaardigheid, want de boodschap komt
vaak niet goed over, omdat de ander zich aangevallen, onveilig of onzeker voelt.
Door iemand goed aan te spreken kun je
iemand er toe brengen dat hij of zij zich wil en
kan verantwoorden voor wat hij of zij doet. Dus
niet iemand confronteren met slecht nieuws of
een negatief oordeel, maar iemand verleiden
tot accountability, verantwoording nemen,
iemand de kans geven zich te verantwoorden.
In de training Crucial Accountability leer je
vaardigheden om:
•	iedereen duidelijk en respectvol op
verantwoordelijkheden aan te spreken;
•	ergernissen op een constructieve en rustige
manier bespreekbaar te maken;
• werkrelaties te verbeteren;
•	anderen te motiveren zonder daarbij macht
uit te oefenen, door duidelijk feedback te
geven, de gevolgen uit te leggen en een
oplossing aan te bieden;
•	projecten op schema te houden zonder ze
over te nemen, door anderen te helpen zich
aan afspraken te houden;
• actie- en resultaatgericht samen te werken.

Voor wie?

Voor wie?

Als je ervan overtuigd bent dat het
ondernemerschap iets voor jou is en je echt
als (gedeeltelijk) zelfstandige (ZZP/ZPP-er)
aan de slag wilt gaan.

•	Als je in de samenwerking afhankelijk bent
van de inspanning van anderen;
•	Iedereen die samenwerkt en de samenwerking binnen het team wil versterken.

Duur

Duur
1 of 2-daagse verschillende varianten mogelijk.

Opbouw programma

Totaal 13 dagdelen, kan ook modulair gevolgd worden.
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Detachering van gemeente
Bernheze naar gemeente Uden:
Abdelkader Barkane
(formeel projectleider Ruimtelijke
Ordening bij Bernheze)
werkt al 7,5 jaar voor de gemeente Bernheze
en is nu sinds januari 2015 voor 3 jaar gedetacheerd naar de gemeente Uden, in de functie
van projectleider op de afdeling Ruimte voor
ruimtelijke projecten, voornamelijk woningbouwprojecten.
‘’Deze vacature kwam voorbij op
werkeninnoordoostbrabant.nl en ik was toe
aan iets anders. Ik wilde graag eens werken
in een andere omgeving. Mijn ervaring is
tot nu toe erg positief. Ik ben blij dat ik deze
kans heb gekregen. Wat me is opgevallen, is
dat de processen binnen beide gemeenten
gelijk lopen, maar dat er op bepaalde
onderdelen een andere werkwijze is. Over
mijn ontwikkeling gesproken, draagt de
verandering van de omgeving daar vooral
aan bij. Ik word namelijk weer bewust van
mijn werkwijze en de omgang met mensen.
Veel dagelijkse werkzaamheden doe je op
de automatische piloot, vooral als je al lang
werkzaam bent binnen een organisatie. Je
hebt dan een soort blinde vlek gecreëerd. Ik
word in deze nieuwe omgeving, met nieuwe
mensen, weer extra getriggerd om ‘nieuwe
energie’ te leveren. Ik zou anderen daarom
ook zeker aanbevelen om zo’n kans te pakken
en in het kader van mobiliteit eens wat anders
te proberen.”

Inspiratie buiten
Uden
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Oud-collega Erik Arians over
zijn leven als ondernemer na
de gemeente Uden
“Al voordat ik bij de gemeente Uden kwam
werken was ik actief in mijn eenmanszaak
Beoordelings- & adviesbureau Riool EnZo.
Een bedrijf dat zich bezig houdt met het
Beheer en Onderhoud van Rioleringsstelsels
in de breedste zin. De gemeente Uden stond
hier positief tegenover en gaf mij de ruimte
om mijzelf en mijn bedrijf te ontwikkelen.
Regelmatig bespraken we de belangrijke
ontwikkelingen met elkaar.
Ik werkte in het begin 4 dagen per week bij de
gemeente Uden, maar dat ging al snel terug
naar 3 dagen. Ik mocht mijn uren redelijk
flexibel invullen, zolang mijn werkzaamheden
bij de gemeente Uden natuurlijk niet in het
gedrang kwamen. Veel collega’s moesten wel
even wennen aan deze constructie, aangezien
dit nog niet veel voorkwam binnen de afdeling.
In oktober 2013 maakte mijn bedrijf een
sprong voorwaarts en veranderde ik mijn
eenmanszaak in een BV.
De opdrachten begonnen flink toe te nemen.
Ik kreeg de werkzaamheden niet meer
gecombineerd en heb uiteindelijk in 2015 de
grote stap gezet volledig zelfstandig te gaan.
Ook bij deze keuze is er veelvuldig contact
geweest met de gemeente Uden.”
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“Het zelfstandig werken geeft mij enorme
energie, flexibiliteit en uitdaging. Elke dag is
anders, elke dag ben ik op een andere locatie.
Mijn werk is dus zeer afwisselend en ik kom
met veel verschillende mensen in aanraking.
Het opzetten van een eigen bedrijf (en met
name een BV) is een mooie leerschool.
Er zijn zoveel facetten die komen kijken bij
het zelfstandig ondernemen. De ene keer
ben je bezig om je bonnetjes te organiseren
en het volgende moment zit je in een
contractbespreking.
Deze stap heeft mijn persoonlijke ontwikkeling
een enorme boost gegeven. Nu kan ik er
helemaal voor gaan. Hoe zorg ik ervoor dat ik
zo efficiënt mogelijk werk? Hoe blijft er brood
op de plank komen? Wat wordt de volgende
stap? Hoe kan ik mij onderscheiden van de
rest? Ik ben van een bureau op de zolderkamer
naar een bedrijfspand op het industrieterrein
gegroeid. Soms moeten er beslissingen
genomen worden waar je erg goed over
moet nadenken en als je een grote opdracht
binnensleept na een aantal intensieve sessies,
dan geeft je dat een enorme kick!
Mocht je een droom hebben om voor jezelf
te gaan beginnen, zorg er dan voor dat je
rustig begint. Kijk om je heen en verken de
markt. Breng je werkgever op de hoogte en
speel open kaart. Op deze wijze kunnen ze je
begeleiden in de stap naar zelfstandigheid.
Mocht er een ZZP’er in je schuil gaan,
‘onderneem’ dan iets. Bekijk de mogelijkheden, maar zorg ervoor dat je geen spijt
krijgt van dingen die je nog had willen doen,
maar niet hebt gedaan!”

Perfecte combinatie:
parttimer en een
eigen onderneming
Judith Vermeulen
Als kind had ze al de droom om aan merken te
bouwen. Nadat ze jaren als creatief ontwerper
en Art director op een reclamebureau had
gewerkt, kwam ze per toeval bij de gemeente
te werken. Wat eerst leek als een vreemde
zijstap, bleek voor haar een ideale basis om
aan haar droom te werken. Naast haar werk
als grafisch ontwerper en bedenker van
creatieve communicatie concepten bij
gemeente Uden, heeft ze een eenmansreclamebureau gericht op merkbeleving
genaamd; Admosfeer.
‘’Het ZZP brengt mij vrijheid. Ik kies voor het
bouwen aan een onderneming en creatieve
opdrachten. Doe dat waar mijn passie ligt:
op een creatieve manier effectieve communicatieoplossingen bedenken.
Wat ik echt een voordeel vind, is dat je niet de
stress hebt van het moeten om brood op de
plank te krijgen. Maar dat je iets voor jezelf
opbouwt en kiest vanuit je hart. Ik kan dus
naar hartelust werken aan leuke opdrachten,
houd mijn vakkennis bij omdat daar ook mijn
passie ligt. Dus ook buiten de gemeente.
En soms kan ik tijd investeren aan bijzondere
projecten, puur omdat ik ze leuk vind om mee
te maken.
Ik zou het iedereen, die ook de drijfveer heeft
om wat te willen opbouwen en ondernemend
aangelegd is, aanraden om naast het werken
bij de gemeente Uden voor zichzelf iets op
te starten. Je kunt daarin vorm geven aan je
persoonlijk ondernemerschap.’’
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Tijdelijke detachering
naar gemeente Heumen
Renske Meijers
“Mijn CV was bekend bij de gemeente Heumen. Op een zonnige dag in mijn zomervakantie ging de telefoon en vroeg een vriendelijke
HR adviseur of ze mijn CV mochten bewaren
en zei dat het afdelingshoofd Sociale Leefbaarheid (zeg onze Maatschappelijke Dienstverlening) alvast kennis met me wilde maken.
Zo kwam het, dat ik de ochtend erop naar het
gemeentehuis van Heumen fietste en ik het
aanbod kreeg om tijdelijk twee dagen in de
week als projectleider aan de gang te gaan.
Ik wist dat onze HR afdeling detachering
faciliteert en aanmoedigt, dus op die manier
kon het ook nog eens eenvoudig georganiseerd
worden. Heumen heeft een snelle oplossing voor de ziektevervanging, kan mij leren
kennen, ik kan eens ergens anders kijken en
Heumen leren kennen, en in Uden kunnen
mijn uren ook weer op een andere manier
worden ingezet.

drachtgeverschap en regionale samenwerking.
Goed, vol goede moed op pad, eens kijken
wat er gebeurt. We begonnen de dag met wat
kennismaking hier en daar.
Hoewel ik vriendelijk wegwijs werd gemaakt,
ervoer ik toch een hectiek en druk. ‘Ja dat
klopt, de noodopvang van asielzoekers op
Heumensoord wordt ingericht. Dat besluit
is genomen vorige week, Nijmegen neemt
het voortouw en heeft de organisatie al goed
bemenst klaarstaan. Wij moeten aansluiten,
ons nog beter organiseren, en zijn verantwoordelijk voor het afgeven van de vergunningen
omdat het op Heumens grondgebied is’.
Even later werd ik voorgesteld aan de
gemeentesecretaris, die mij ‘meer dan welkom heette’. Dat voelde goed.
Even overlegde hij met het afdelingshoofd en
al gauw was de conclusie ‘ze zou zich met
opdrachtgeverschap bezig houden, maar misschien hebben wij wel een urgentere klus op
het moment’. Zo kwam het dat ik binnen een
paar uur tot overall projectleider noodopvang
Heumensoord werd gebombardeerd.

Websites inspiratie
www.meesterinjewerk.nl
Een loopbaansite voor ambtenaren voor
ondersteuning bij vraagstukken op het gebied
van ontwikkeling, loopbaan en vakmanschap.
Dankzij de input van collega-ambtenaren, is
Meesterinjewerk.nl een platform die door en
voor ambtenaren is ontwikkeld. De site inspireert, informeert en zet voor jou alle middelen
bij elkaar om na te denken over én te werken
aan je loopbaan en vakmanschap.
Op Meesterinjewerk.nl kun je verschillende zelftesten doen, waaronder Big 5 Self
Assesment, CarrièreKracht, Teamrollen en de
Beroepenverkenner. Ook vind je op de site cursussen, trainingen en opleidingen die passen
bij jouw doelen en niveau. Via de Vacaturezoeker kun je vacatures uit het hele land bekijken, binnen en buiten de overheid. En ook vind
je er regionale mobiliteitsnetwerken bij jou in
de buurt.

Wat ik hoopte
Na bijna 15 jaar trouwe dienst in Uden was ik
zo toe aan verruiming van mijn blik. Verder
kijken, mijn ervaring ergens anders inzetten,
dichterbij huis werken en op de fiets kunnen…
Meer leren over wat er nog meer te doen is in
mijn werkveld. Spannend wel, want alles wordt
nieuw: van de mensen tot het vinden van je
weg. Maar ik keek er vooral erg naar uit.

Wat er gebeurde
Vorige week maandag fietste ik erheen. Ik
wist niet waar de fietsenstalling was, waar de
koffie staat, ik ken niemand en wist nog maar
globaal wat ik zou gaan doen. Ik zou me bezig
gaan houden met een vraagstuk rondom op-
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Een krent in de pap van een ambtenaar
En op mijn lijf geschreven: urgent, geen klip en
klare antwoorden, grote belangen en veel
hectiek. Kom maar op. Ineens zit ik aan tafel
met ambtenaren uit Nijmegen, met de brandweer, de politie, de Provincie, Vitens, ambtenaren uit Heumen, in een raadsavond met het
COA. Mijn mailbox stroomt vol, de telefoon
gaat en mensen staan aan mijn bureau… ik
ben nog nooit zo snel ingewerkt ergens! Dit
had ik niet verwacht. Het is een geweldige
ervaring, nu al, en ik ben dankbaar voor het
vertrouwen dat ik krijg om hierin een spilfuntie
te vervullen. Ik kan het iedereen aanraden:
durf je horizon te verbreden.”

www.acewerkt.nl
Op ACEwerkt.nl kun je informatie vinden over
arbeidsmarkttrends, onderwijsaanbod, relevante informatie, self-assessments, vacatures
en tips.
www.werkeninnoordoostbrabant.nl
Heb jij je ideale baan al gevonden of denk je
dat er meer is? Ben je op zoek naar een nieuwe job, een tijdelijke klus of een stage?
Maak je profiel aan en bekijk het aanbod van
vacatures en klussen. Daarnaast kun je op
deze website de actuele trainingskalender
vinden van alle cursussen, workshops en trainingen die in de regio gegeven worden én kun

je zien hoe arbeidsmarktproof je bent.
www.samregiopool.nl
De SAM Regiopool ondersteunt actief de matching van medewerkers binnen verschillende
sectoren. Of het gaat om loopbaankandidaten
dan wel om boventalligheid, of om medewerkers dichter bij hun woonplaats te laten
werken. De aangesloten werkgevers krijgen de
mogelijkheid om vacatures, tijdelijke klussen,
werkervaringsplaatsen en kandidaten in te
brengen. Medewerkers kunnen zich inschrijven ter verbetering van hun loopbaanperspectief.
www.cv-voorbeeld.nl
www.sollicitatielab.nl/cv-jaar-2014
Leuke websites over cv’s en solliciteren.
www.gewooncommandeur.nl/solliciteren-zo-kan-het-ook
Een inspirerende blog over solliciteren.
www.indeed.nl
Vacatures zoeken met Indeed. Eén klik: alle
vacatures. Indeed geeft werkzoekenden gratis
toegang tot miljoenen vacatures van duizenden
bedrijven en banensites.
www.leren.nl
Wat wil jij leren? Op Leren.nl vind je gratis online cursussen en andere kennisbronnen over
allerlei onderwerpen.
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BoekEN

tips

De Fred factor door Mark Sanborn
Van sleur naar passie in werk en leven
In De Fred factor vertelt Mark Sanborn het waargebeurde verhaal
van zijn postbode Fred, die zoveel van zijn werk houdt dat hij altijd
iets extra’s doet voor de mensen bij wie hij post bezorgt. Hij houdt
bijvoorbeeld een oogje in het zeil over iemands huis en treedt iedereen als vriend tegemoet. Fred is een voorbeeld van klantvriendelijkheid. Wat is het geheim van Fred, wat is nu die Fred-factor? Sanborn
zet de vier basisprincipes uiteen waarmee we nieuwe energie en
creativiteit in ons werk en ons leven kunnen brengen. Door ze, net
als Fred, in praktijk te brengen, iedere dag opnieuw, kunnen we
leven en werken op een manier die voldoening schenkt aan jezelf en
aan anderen.
MARK SANBORN is directeur van een adviesbureau voor leiderschapontwikkeling. Jaarlijks verzorgt hij zo’n honderd presentaties
over leiderschap, team building, customer service en veranderingsprocessen in bedrijven. De Fred-factor was in Amerika direct een
bestseller op de lijst van Wall Street Journal en Business Week.

Beren op de weg, spinsels in je hoofd door Theo IJzermans
en Coen Dirkx
Omgaan met emoties op het werk: de rationele effectiviteits training
Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat
over de ‘Rationele Effectiviteits Training’ (RET), een veel gebruikte
methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte
sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf; een
groot deel van de narigheid veroorzaken we zelf. De RET-methode
leert je grip te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die
niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat je minder
presteert dan je kunt.

Effectief social media gebruiken

door
Webwijs
Dit boekje helpt lezers een keuze te maken uit de
verschillende onderdelen van het moderne internet.
Het leert je hoe je voor je eigen doelstelling de juiste
mix van social media (Facebook, Twitter, LinkedIn
e.d.) kiest. En hoe je daar vervolgens effectief gebruik
van maakt. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.
persoonlijke of zakelijke profilering, slim samenwerken, uitbreiden van je netwerk, online klanten of werk
vinden, (micro)bloggen, online contentsharing, podcasting & vodcasting en het veilig gebruik van het web.

Overtuigend presenteren door
Mark Pluymaekers
Een presentatie is pas succesvol als de toehoorders
na afloop iets doen met de informatie die ze gekregen
hebben. Overtuigend presenteren beschrijft hoe je van
je presentatie een succes maakt. De auteur behandelt
verschillende technieken die je kunt gebruiken om iets
teweeg te brengen bij je publiek. Denk hierbij aan het
gebruiken van een herkenbaar plot, het verwerken van
emotie in je verhaal of het inzetten van de expertise van je publiek. Je leert hoe je de aandacht van je
toehoorders vasthoudt, hoe je ze meer kunt laten
onthouden en hoe je ze kunt aansporen tot actie.

Creatieve loopbaanplanning door Alien Verhoef
Onder ‘creatief’ verstaat de auteur: het gebruikmaken van het onderbewuste, het openstaan voor de intuïtie en het gebruikmaken van
creativiteit in de vorm van teken- en schrijfopdrachten. Dit zijn onder
andere visualisatie, meditatie, tekenen, schrijven en het erkennen
van het kind in jezelf. De persoonlijke verhalen van mensen over hun
loopbaan en de analyse hiervan geven aan hoe je methoden in de
praktijk kunt gebruiken.
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Inspiratie binnen
Uden
Project ‘schoon/veilig’ gemeentewerf
In dit project willen we de mensen uit het Participatiewet-bestand (mensen met
een uitkering) activeren met als doel om ze daar duurzaam uit te laten stromen.
We ontwikkelen activiteiten voor deze groep om ze te laten integreren. Er wordt
werk verricht wat ten goede komt aan de gemeenschap van Uden en wat ook
zichtbaar is voor onze inwoners. De doelgroep doet werkervaring op, waardoor
ze eerder door kunnen stromen naar een betaalde baan.

Moukhtar Soury (medewerker uitvoering buitendienst)
Voor dit project is een tijdelijke vacature voor meewerkend voorman gepubliceerd
op werkeninnoordoostbrabant.nl. Moukhtar heeft gesolliciteerd op de vacature
en heeft dit project toegewezen gekregen.
‘’Dit project is voor mij uitdagend en leerzaam. Ik vind het een succesvol project.
Ik leer graag en dit is dan ook een kans voor mij om mezelf te ontwikkelen.
Voorheen keek ik altijd op naar de meewerkende voorman en nu ben ik dit zelf.
Ik moet nu de verantwoordelijkheid pakken binnen dit team. Deze rol geeft me
meer zelfvertrouwen en ik heb me verder kunnen ontwikkelen in mijn werk. Als
mijn collega’s de kans krijgen om een project als dit te mogen begeleiden, zou
ik ze zeker aanraden om deze kans te grijpen! Je leert van elkaar, jij leert de
‘jongens’ dingen, maar zelf leer je ook weer van de ‘jongens’ en het draagt veel
bij aan je eigen ontwikkeling.’’
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Abeidsmarktproof,
check-list voor een
gezonde professionele
toekomst

Twee banen bij één
werkgever, het is
mogelijk

Tineke Kemperman

Els Pimenau

“Arbeidsmarktproof zijn is niet voor
niets een thema dat in de start- en
voortgangsgesprekken steeds aan bod komt.
Vaak lijkt het een ver-van-mijn-bed-show
omdat medewerkers vinden dat ze goed op
hun plek zitten en geen concrete wensen
hebben. Ik heb echter al meerdere keren
meegemaakt dat arbeidsmarktproof zijn toch
wel een thema is dat dichtbij kan komen.

“Ik ben voor 20 uur geswitcht van baan. Ik
ben van 36 uur werkzaam zijn op het KCC bij
Publiekszaken overgegaan voor 20 uur naar
de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.
Voor 16 uur ben ik nog werkzaam op het KCC.

In het traject rond de samenvoeging van de
drie ruimtelijke afdelingen tot de nieuwe
afdeling Ruimte werd het heel concreet.
Aan het eind van het ontwikkeltraject kwam
het plaatsingsproces aan bod. De meeste
functies kwamen in dezelfde vorm terug,
maar er kwamen ook nieuwe functies.
Daarnaast ontstonden er kansen om in te
stromen op al bestaande functies. Als die
kansen zich aandienen, moet je daar wel
klaar voor zijn. Het is belangrijk dat je dan
al opleidingen gevolgd hebt, weet waar je
kwaliteiten liggen en weet waar je je nog
verder kunt ontwikkelen. Want daar vraagt
de plaatsingscommissie naar. De commissie
adviseerde daarom ook om medewerkers
meer bewust te maken van het tijdig zetten
van stappen om de kansen op een nieuwe
baan te vergroten. Maar dat geldt niet alleen
bij grotere organisatieveranderingen. Ook voor
interne vacatures. En die kunnen op ieder
willekeurig moment voorbij komen.
Alle reden om tijdens de HRM-gesprekken
samen met je leidinggevende stil te staan bij
het thema arbeidsmarktproof zijn of worden.”

Na een periode van ziek zijn en herstel heb ik
gesolliciteerd naar deze baan om wat rust in
mijn werkzaamheden te krijgen. De functie is
in principe voor 2 jaar. Ik heb in het verleden
ook gewerkt aan de balie voor Sociale Zaken,
maar sinds de nieuwe participatiewet gebeurt
dit niet meer aan de balie.
Ik vind het dus leuk om dit weer op deze
manier op te pakken en me daar weer in te
verdiepen en deze kennis weer mee te nemen
in de werkzaamheden op het KCC. Deze baan
heeft meer administratieve taken. Een heel
ander gevoel dan dagelijks met cliënten in
de weer te zijn.
Ik raad mensen zeker aan om eens te
switchen als de mogelijkheid zich voor doet.
Het geeft een stukje rust en voldoening om op
deze manier toch mobiel te blijven. De 16 uur
die ik op het KCC nog werk zijn fijn, omdat de
werkzaamheden daar ook zeer leuk zijn en ik
toch binding blijf houden met het werk, alle
vernieuwingen en de collega’s.”
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Mogelijkheden en bijscholing
in Mobiliteit
Inschrijving in de kandidatenbank
Het is belangrijk dat je een profiel met wensen aanmaakt en je CV vult. Op die manier kom
je namelijk in de kandidatenbank. Als medewerker van de deelnemende organisaties krijg je
als eerste nieuwe vacatures, klussen en stages te zien. Pas daarna gaat een vacature of klus
extern. Ook heb je toegang tot interne vacatures, klussen en stages van andere deelnemende
organisaties. Wil je een melding voor een specifieke vacature? Dan kun je dat aangeven via de
emailservice. Én je kunt aangeven voor welke organisatie je zichtbaar wilt zijn en welke niet.
Zelfs als je niet actief zoekt is inschrijven de moeite waard!
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Mobiliteit

Selectie-assessment

Werkervaring opdoen bij een andere organisatie? Kijken hoe ze daar werken op jouw
vakgebied? Of meelopen op een andere plek
binnen je eigen organisatie?
Wil je je verder ontwikkelen op een ander
gebied, maar eerst ervaren of het bij je past?
Dan is een stage of een detachering wellicht
iets voor jou. Als je je verder wilt ontwikkelen en ervaring op wilt doen bij een andere
organisatie dan is er veel mogelijk: taak- of
job-roulatie, functieruil, stages, detacheringen
of wellicht een definitieve stap naar een andere organisatie. Jouw adviseur zorgt voor de
bemiddeling. Het doel is om een ideale match
te maken tussen jou en je nieuwe (tijdelijke)
opdrachtgever.

Een selectie-assessment vindt plaats in het
kader van een sollicitatieprocedure. De primaire doelstelling van een selectie-assessment is
te achterhalen welke kans op succesvol
functioneren je hebt in de betreffende functie.
Deels zullen de ‘harde’ functie-eisen getest
worden (bijvoorbeeld werk- en denkniveau),
deels de zachte functie-eisen (de persoonlijkheid en de communicatieve vaardigheden).

Oriënterend gesprek

Werkwijze

Voor wie?
Een selectie-assessment is ontwikkeld voor
een medewerker die solliciteert naar een
nieuwe functie. De werkgever bepaalt voor
welke functies een selectie-assessment aan
de orde is.

Iedereen die een zetje nodig heeft in zijn ontwikkeling.

Je wordt uitgenodigd voor een assessmentdag.
De dag bestaat uit een competentiegericht
interview, capaciteitstesten, een simulatie met
1 tot 3 rollenspellen, verschillende vragenlijsten, soms aanvullende opdrachten en een
tweede interview met terugkoppeling.
Zowel jij als jouw leidinggevende (na toestemming van jou) ontvangen een uitgebreide rapportage. Voorafgaand aan de dag, krijg je een
toelichting op de inhoud van de assessment
dag toegestuurd.

Werkwijze

Duur/ looptijd

Het gesprek bestaat uit een consult van een
uur. Als er sprake is van een vervolgtraject,
dan wordt dit vooraf overlegd met jouw leidinggevende. Het initiatief om een oriënterend
gesprek aan te gaan, kan zowel bij jou als bij je
leidinggevende liggen.

Een dag.

Je kunt een oriënterend gesprek aanvragen
als je bijvoorbeeld vragen hebt over je huidige
functie, als je feedback wil over werkgerelateerde zaken, als je hulp nodig hebt bij het
zoeken naar een opleiding of als je je talenten
of kwaliteiten beter in beeld wil krijgen.

Voor wie?

Door wie?
Het assessment wordt afgenomen door een
extern bureau.
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A+O Talentspiegel

Coachingstraject

De A+O Talentspiegel is een handig hulpmiddel
om stil te staan bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wat zijn jouw ambities?
Welke kwaliteiten kun je nog ontwikkelen? En
wat zou een passende loopbaanstap zijn binnen of buiten je huidige functie? De uitkomsten
van de Talentspiegel helpen je bij de oriëntatie
op nieuwe mogelijkheden binnen je loopbaan.
De vragen ‘Wie ben ik?’ ‘Wat wil ik?’, ‘Wat
kan ik?’ staan centraal. Met de Talentspiegel
krijg je inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en
ontwikkelpunten. Het is een goede basis voor
een gesprek met je leidinggevende of voor een
loopbaantraject.

Wil je jezelf op het diepste niveau bevragen?
Een coachingstraject geeft je ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn jouw ambities en dromen voor de toekomst en welke
belemmeringen zijn er? Wat geeft je energie
en wat kost je energie? Welke obstakels wil je
overwinnen? Niet vanuit wat je denkt of dacht
te moeten, maar vanuit jouw eigen kracht. Het
resultaat is inzicht, zelfreflectie, een betere
balans en handvatten voor een andere aanpak
of een nieuwe koers.

Voor wie?

Opleidingen en bijscholing
in Loopbaanadvies
Online Talent Manager
Bij de Online Talent Manager wordt gebruik
gemaakt van verschillende digitale tests. De
tests geven een goede analyse van je persoonlijkheid, motivatie, leer- en werkstijlen,
talenten en ontwikkelpunten.
De Online Talent Manager gebruiken we ook
t.b.v. teamontwikkeling.

Voor wie?
Medewerkers die inzicht willen krijgen in

hun loopbaanmogelijkheden.

Werkwijze
Online Talent Manager is een online tool
die uit een aantal vragenlijsten bestaat en
die je gemakkelijk thuis of op het werk kunt
invullen. Daarna worden de testresultaten
verwerkt in een rapport. Dit rapport wordt
in een gesprek tussen medewerker en P&O
adviseur/loopbaancoach toegelicht. De
resultaten geven aanknopingspunten voor
verdere loopbaanstappen.

Voor medewerkers die zich graag verder willen
ontwikkelen, benieuwd zijn naar hun eigen
kwaliteiten en ontwikkelpunten, en overwegen
om een stap te zetten naar een nieuwe functie
binnen of buiten de organisatie. Na afronding
genereert de scan automatisch een individuele
rapportage. Vervolgens bespreekt de medewerker de resultaten met een loopbaancoach.

Werkwijze
De A+O Talentspiegel is een online tool die uit
een aantal vragenlijsten bestaat en die je makkelijk thuis of op het werk kunt invullen op de
website www.meesterinjewerk.nl.

Voor wie?
Medewerkers die al lange tijd nadenken over
hun loopbaan en/of vastlopen in hun huidige
werkzaamheden. Er moet in ieder geval
een duidelijke coachvraag zijn.

Werkwijze
Een coachingstraject start met een intake.
In dit eerste gesprek wordt gekeken of jouw
coachvraag zich leent voor een coachingstraject. Als je jouw coachvraag nog niet
duidelijk hebt, zal deze in dit eerste gesprek
aangescherpt worden. Jouw coachvraag vormt
het uitgangspunt voor het coachtraject. Het
coachingstraject zelf zal vervolgens bestaan
uit een aantal gesprekken. In deze gesprekken
worden ook opdrachten gegeven om thuis en
op het werk mee aan de slag te gaan. Een mogelijkheid is het doen van een koersonderzoek.
Dit is voor medewerkers die de diepte in willen
gaan over wat hen werkelijk motiveert. Een
koersonderzoek bestaat uit een 6-tal gesprekken van 2 uur.

Looptijd
Ongeveer drie tot zes maanden.
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Ontwikkelassessment

Verandering, hoe ga ik er mee om?

Wil je inzicht krijgen in jouw kwaliteiten en
valkuilen? Dan is een ontwikkelassessment
wellicht iets voor jou. Het doel van het
onderzoek is om een betrouwbaar beeld te
krijgen van jouw vermogens en aandachtspunten, waardoor je gericht kunt toewerken
naar (nieuwe) functie-eisen.

Hoe je met verandering omgaat is voor iedereen verschillend. Het is belangrijk en waardevol om hier bij stil te staan. Wat doet een
verandering met jou en met anderen.
Vanuit bewustwording ontstaat herkenning, en
daarmee ook begrip. Herkenning van je eigen
gedrag en begrip voor elkaar.
Op deze manier sta je sterker om vanuit je
kracht te gaan werken. Eigenaarschap over de
manier waarop jij omgaat met veranderingen.
Verandering is niet het probleem - onze weerstand tegen veranderingen is het probleem.
In elke verandering zit ook een voordeel. Zie
verandering niet als een straf, maar als een
kans. Wat is het beste dat je kan overkomen?
Deze training vergroot je inzicht in de wijze
waarop je om kunt gaan met je ontwikkeling
en mobiliteit.
Tijdens een programma van een dag krijg je
tips en tools, zodat mogelijk ook jij
veranderingen kan zien als een kans.

Voor wie?
Het ontwikkelassessment is ontwikkeld voor
medewerkers die wellicht een nieuwe stap
gaan maken of die zich willen ontwikkelen
naar een gewenste functie.

Werkwijze
Je wordt uitgenodigd voor een assessmentdag.
De dag bestaat uit een competentiegericht
interview, capaciteitstesten, een simulatie met
1 tot 3 rollen-spellen, verschillende vragenlijsten, soms aanvullende opdrachten en een
tweede interview met terugkoppeling.
Zowel jij als jouw leidinggevende (na toestemming van jou) ontvangen een uitgebreide
rapportage. Voorafgaand aan de dag krijg je
een toelichting op de inhoud van de
assessmentdag toegestuurd.

Voor wie?

Door wie?

Iedereen die moeite heeft met veranderingen en daar wat luchtiger mee om zou
willen gaan. Als je inzicht wil krijgen in je
natuurlijke reactie en patronen bij
veranderingen. Als je veranderingen eerlijk
onder ogen wil zien. Als je veranderingsbereidheid wil ontwikkelen. Maximaal twaalf
deelnemers.

Het assessment wordt afgenomen door een
extern bureau.

Duur

Duur/ looptijd
Een dag.

EVC en EVP
Wat heb jij nu al in je?

EVC-traject
Iedereen leert iedere dag nieuwe dingen privé of op het werk. Deze kennis en vaardigheden
zijn niet allemaal vastgelegd in diploma’s of certificaten en daardoor moeilijk aan te tonen.
En daarom voor (eventuele toekomstig) werkgevers niet altijd eenvoudig om dan een beeld te
krijgen van je kennis en vaardigheden. Ook kan het voor jezelf lastig zijn om te beschrijven wat
je precies weet en kunt. EVC kan op deze vragen een antwoord geven.
Waarom EVC?
EVC geeft inzicht in je competenties en biedt daarmee de mogelijkheid om gerichter te werken
aan je loopbaan. Uit EVC kan blijken dat je direct in aanmerking komt voor een diploma of certificaat of voor vrijstellingen voor een opleiding. In dat geval is een verkorte opleiding voldoende
om alsnog snel een diploma te behalen. Lees de ervaringen van collega’s.

Eendaagse training. Tijdens de training wordt
er geïnventariseerd of er behoefte is aan een
terugkom-dagdeel.
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Nancy Kalbvleesch
(P&O management adviseur) ‘’De reden dat
ik heb deelgenomen aan het EVC-traject is
vooral dat ik het belangrijk vind om vanuit
P&O mensen goed te kunnen adviseren die
dit traject willen volgen. Voel je dus ook vooral
vrij om bij mij aan te kloppen voor vragen
hierover, want ik weet er nu alles van! Ik
heb het EVC-traject als zeer tijdrovend en
intensief ervaren. Wat ik erg leuk vond was
dat ik de kennis die ik de afgelopen jaren heb
opgedaan, concreet en tastbaar kon maken.
Normaal gesproken moet je voor het behalen
van een volwaardig HBO-diploma, al gauw 3
tot 4 jaar een deeltijd opleiding volgen. Met
een EVC-traject kun je dit verkorten. Met het
vullen van mijn portfolio heb ik mijn parate
kennis opgefrist. Omdat je in een relatief
kort tijdbestek je portfolio moet vullen, leg je
vervolgens weer makkelijker verbindingen
tussen alle HR-instrumenten.
Ik zou het EVC-traject aanraden aan collega’s,
maar het vraagt wel een goede en gestructureerde voorbereiding. Laat je daarom van
tevoren goed informeren over de verschillende mogelijkheden en over hoe je het beste te
werk kunt gaan! ‘’
EVP-traject
Het ervaringsprofiel (EVP) is een instrument
gebaseerd op werkervaring en beschrijft je
werkervaring. Daar waar bij EVC gekozen
wordt voor een opleidingsstandaard, laat EVP
deze richting los en gaat het meer om de
algemene competenties op niveau (bijvoorbeeld mbo of hbo). Het is meer waard dan een
competentietest omdat het niet gebaseerd is
op een zelf ingevulde vragenlijst, maar gaat
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EVP: HET DOEL VAN DIT TRAJECT
IS DAT JE HIERNA EEN SOORT VAN
WERKERVARINGSBEWIJS HEBT.
om (aantoonbare) werkervaring die ingezet
wordt om de belangrijkste competenties te
omschrijven. Omdat het bij EVP niet gaat om
het feitelijke erkennen, kan een EVP nooit
leiden tot een diploma of vrijstelling (wat met
EVC wel het geval is).
Het doel van dit traject is dat je hierna een
soort van werkervaringsbewijs hebt. Door
middel van het maken van een test en
competentieverslagen en het aanleveren van
bewijsmateriaal, ontstaat er uiteindelijk een
rapportage. Deze rapportage is je werkervaringsbewijs en kan bijvoorbeeld aan je cv
worden toegevoegd.

competentiescan. Deze was te zwart-wit.
Er moest namelijk gekozen worden tussen
de antwoorden ‘nooit of altijd’, er was geen
middenweg daarin. Daarin had meer nuance
mogen zijn aangebracht. Het idee is super,
maar de uitvoering kan nog wel wat worden
verbeterd.’’

Rick Suijkerbuijk
(medewerker buitendienst) is een van de
deelnemers van het EVP-traject. ‘’Het traject
was interessant en leuk om te doen. Vooral
omdat je aan het graven bent in je arbeidsverleden en dingen weer boven water komen.
Ik kwam erachter dat ik veel meer doe dan ik
dacht. Wat ik wel een tegenvaller vond was

het vele ‘huiswerk’.
Vooral omdat ik voor mijn werk altijd buiten
ben, vergde het extra tijd om een moment
binnen te plannen. Wat ik mooi vond, was dat
via de test bepaalde competenties naar boven
kwamen door bepaalde vraagstellingen.
Het uiteindelijke rapportage heeft mij opgeleverd, dat mijn functies bij de brandweer +
buitendienst gemeente Uden, overeenkomsten hebben. Ook heb ik een soort van
‘bevestiging en bewustwording’ gekregen van
de competenties die ik bezit. Ik zou het traject
aanbevelen aan collega’s. Het is zonde om
niks meer met je diploma’s/certificaten die
je bezit te doen, nu leveren ze je nog iets op.
Doe het wel alleen als je er ook echt de tijd
voor hebt. Ik zie dit traject als een stukje
gereedschap. Als ik in de toekomst nog ga
solliciteren ga ik dit zeker inzetten.’’

Jenny Leemhuis
(medewerker Frontoffice P&O) is een van
de deelnemers van het EVP-traject. ‘’Het
EVP-traject was een positieve ervaring voor
mij. Ik vond het leuk om hieraan deel te
nemen en om bewust te worden van wat voor
werkzaamheden je allemaal doet.
Wat ik wel lastig vond was om te bedenken
waar en hoe ik moest beginnen. Ik wist dat
ik veel deed op de afdeling (spin in het web/
duizendpoot), maar de competentiescan heeft
me inzicht gegeven dat ik veel meer doe dan
ik altijd dacht. Ik kwam vooral tot dit besef
tijdens het aanleveren van mijn bewijzen.
Ik zou het EVP-traject zeker aanraden aan
collega’s binnen de gemeente Uden. Mijn tip
daarin is wel, om te kiezen voor een andere
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Wat doet een interne loopbaancoach?

Een gesprek met onze
werk- en loopbaancoach
Katrien Staelens

Katrien Staelens is de interne loopbaancoach van de gemeente Uden.
Ze is Noloc-gecertificeerd, wat betekent dat ze alle loopbaanactiviteiten binnen
de gemeente mag uitvoeren.
De functie van interne loopbaancoach is ontstaan, omdat collega’s om de 5 jaar
gratis een loopbaangesprek en advies mogen aanvragen. Gemeente Uden wil
dit laagdrempelig houden. Medewerkers ondersteunen en stimuleren in hun
ontwikkeling en loopbaan, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven.

“De interne loopbaancoach is er voor
medewerkers die zich bijvoorbeeld afvragen
wat hun volgende loopbaanstap zou kunnen
zijn. Zitten ze nog op de goede werkplek en
zo niet wat de mogelijkheden intern/extern
zijn. Ook krijg ik vragen van medewerkers
die meer inzicht willen in hun talenten en
hun ontwikkelpunten. Maar ook vragen
over opleidingen komen regelmatig voor.
Medewerkers met een schat aan werkervaring
en geen diploma, vertel ik over de EVCprocedure waarmee ze op een snelle manier
toch aan een diploma komen. Heel algemeen
kun je zeggen dat je als loopbaancoach
medewerkers begeleidt die antwoorden willen
op de fundamentele vragen: Wie ben ik? Wat
kan ik? Wat wil ik?
Voor al deze loopbaanvragen, hebben we bij
de gemeente veel te bieden. Zo kan er gebruik
gemaakt worden van loopbaantrainingen
(Verken je Talent, Arbeidsmarktpresentatie
enzovoort), de online vragenlijsten van de
Online Talent Manager, de Talentspiegel,
individuele loopbaangesprekken enzovoort.
Zelf geef ik de trainingen ‘Verken je
talent’, ‘Crucial Conversations’, ‘Baas in
eigen loopbaan’ en vanaf 2016 ‘Crucial
Accountability’. Altijd weer inspirerende
ervaringen!

Wat vind jij belangrijk in je werk?
Ik word gedreven door de potentie van mensen. Mensen die onderweg zijn en
optimaal van die weg willen leren en genieten. Als loopbaancoach deelgenoot
kunnen zijn van dat proces, dat is mijn passie! Ik werk vooral oplossingsgericht.
Het is belangrijk de vraag achter de vraag te onderzoeken, want die kan heel
anders zijn dan waar een medewerker mee binnenkomt. Het eerste oriënterende
gesprek is vrijblijvend. Daarna komt er eventueel een vervolg in overleg met de
leidinggevende.”
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Daarnaast doe ik ook aan ‘netwerkonderhoud’.
De gemeente Uden heeft zich namelijk
aangesloten bij twee netwerken ACE en SAM.
Hierdoor kan snel geschakeld worden als onze
medewerkers een netwerkgesprek willen met
een andere werkgever.

De netwerken zijn ook handig voor het snel
uitwisselen van vacatures en klussen. Zo
worden regelmatig collega’s gedetacheerd
naar andere organisaties”.

Daarnaast ben je ook actief als werkcoach?
“Wat houdt dat precies in?”
“Als werkcoach houd ik me bezig met allerlei
vraagstukken die te maken hebben met
verzuim. Wat moet er gebeuren als iemand
niet lekker aan het werk is? Hoe vermijd je dat
iemand (langdurig) uitvalt en wat moet er gebeuren als iemand arbeidsongeschikt wordt?
Vanaf 2016 beschikken we over een digitaal
programma ‘Uit je hoofd, in je lijf’. Hier ben ik
heel enthousiast over. Het programma wordt
zo nodig gecombineerd met coachingsgesprekken en is bedoeld voor medewerkers die dreigen uit te vallen door teveel
werkstress, piekeren, spanningsklachten
enzovoort.
Naast het coachen van medewerkers, begeleid
ik de re-integratietrajecten van medewerkers
die (gedeeltelijk) hun werk niet kunnen
doen vanwege ziekte. De Wet Verbetering
Poortwachter is complex en veeleisend.
Daarom adviseer ik hierin zowel medewerker
als leidinggevende. Daarnaast zorg ik ervoor
dat de werknemer een goed dossier heeft om
na 2 jaar ziekte bij het UWV een WIA uitkering
aan te vragen.”
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BoekEN

tips

Jobmarketing 2.0 door Aaltje Vincent
Werk vinden: zo pak je het aan.
Wachten tot er nieuw werk komt is geen optie. Je kunt het heft
in eigen hand nemen en gaan ‘jobmarketen’. Want zo vind je
sneller en actiever de baan die je wilt. Een boek voor mensen
die werk willen vinden. Jobmarketing is een stapsgewijs traject voor het omgaan met je eigen arbeidsmarkt. De schrijfster
bedoelt daarmee dat je je eigen arbeidsmarkt creëert in plaats
van af te wachten of er een vacature in de krant komt, dat je
netwerkt en dat je van solliciteren je werk maakt. Het boek
geeft veel praktische tips over bijvoorbeeld het schrijven van
een sollicitatiebrief en curriculum vitae en het voorbereiden
van een sollicitatiegesprek. Het ondersteunt de lezer om een
persoonlijk arbeidsmarktplan te maken, een goed cv te schrijven en te netwerken.
Ja-maar… Omdenken door Berthold Gunster
Kijk – denk - creëer
Dit praktische boekje laat in een notendop zien wat omdenken betekent en hoe je dat doet. Om in te bladeren, te grazen,
ideeën op te doen, op het verkeerde been gezet te worden en
vooral om je eigen creatieve vermogens te prikkelen. Kortom,
om te kijken, denken en – vooral – creëren.

Huh?! door Berthold Gunster
De techniek van het omdenken
Voor de pessimist is het glas half leeg. Voor de optimist is het
half vol. Dit boek gaat uit van een derde benadering: waar is de
kraan?
Dit boek gaat over de strategieën die je tot je beschikking hebt
om problemen ‘om te denken’. In totaal bestaan er vijftien
strategieën, van focussen, wachten tot bekrachtigen. Per
hoofdstuk wordt een strategie beschreven aan de hand van
zeer uiteenlopende voorbeelden. Het hoofdthema is hoe je
van ‘ja-maar’ naar ‘ja-en’ komt en je problemen niet meer als
probleem ziet. De auteur betoogt namelijk dat de problemen
in jouw leven er niet feitelijk zijn, maar jij ze zelf wel ziet. Daar
kun je iets aan doen.
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Durven doen wat je raakt door Marja den
Boer
22 gesprekken over lef en bevlogenheid
Durven doen wat je raakt geeft je een bijzondere kijk
in de levens van 22 indrukwekkende Nederlanders
van wie je misschien dacht dat ze het allemaal in hun
schoot geworpen hebben gekregen. Marja den Boer
sprak met 22 mensen die haar inspireerden door
hun manier van leven, werken en doorzetten. Wetenschapsbeoefenaars, schrijvers, politici, ondernemers
- succesverhalen uit verschillende vakgebieden komen
voorbij. De geïnterviewden hebben met elkaar gemeen
dat ze durven doen wat ze zelf leuk vinden en daarmee
succes hebben.

FISH! door Stephen C Lundin, Ph.D., Harry Paul en
John Christensen
Meer energie, meer passie & meer plezier op het werk
Tegenwoordig is het helemaal hot om alleen dingen
te doen die we echt leuk vinden. Gedichten schrijven,
een zeiltrip rond de wereld maken, schilderen. Doe
gewoon wat je leuk vindt en dan komt het geld vanzelf.
In het echte leven wordt onze speurtocht naar de
volmaakte baan ons door diverse redenen onmogelijk
gemaakt. Zo hebben de meeste mensen rekening te
houden met familie, hypotheek of houden ze er een
levensstijl op na die bepaalde verantwoordelijkheden
en verplichtingen met zich meebrengen.
FISH! Is een fictief verhaal dat de energie, creativiteit
en passie, die we allemaal in ons hebben, naar boven
haalt en ons leert om te houden van de dingen die we
doen, zelfs al zijn het op dat moment niet onze allerliefste bezigheden.
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STOM! Wat NIET te doen tijdens een sollicitatiegesprek

Te laat komen
Een slappe handdruk geven

Niet lijken op de foto die op je cv staat
Niet voorbereid zijn

Onderuit zitten
Alleen maar de leidinggevende aankijken

Geen antwoord hebben op de vraag
wat je ontwikkelpunten zijn
Geen goed beeld hebben van de functie

Stopwoordjes
Je vorige werkgever afkraken

Toiletbezoek tijdens je sollicitatiegesprek
(en vervolgens heel lang weg blijven)
Een te diep decolleté

Sterke punten van jezelf afzwakken
Teenslippers dragen

Betweters

Geen vragen stellen aan het einde van het gesprek

Liegen
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Arbeidsmarktproof
Gemeente Uden 2016
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