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Korte handleiding voor BEGELEIDERS
1. WAAROM JE DE EMPLOY TOOLKIT MOET GEBRUIKEN?
Als je docent, student, gediplomeerde, werkzoekende, beroepsadviseur, of werkcoach
bent, heb je de EMPLOY / WERK toolkit misschien al gedownload. De toolkit kan je
helpen om studenten en werkzoekenden te begeleiden in het krijgen van de baan die ze
willen!

De WERK toolkit is een 3-stappen programma en helpt jonge werkzoekenden op weg
naar een sollicitatiegesprek en de beste kans op een mogelijke baan te plannen door het
samenstellen van een competentie portfolio. Ze kunnen zo de vaardigheden ontwikkelen
die het meest gevraagd worden door werkgevers en hierdoor hun zelfvertrouwen
vergroten.
De WERK toolkit biedt materiaal en instrumenten. De toolkit biedt:
 De trainer deze korte handleiding voor de instrumenten uit de toolkit, ter
ondersteuning van de planning en hulp bij het werken aan de competenties door
de deelnemer
 De deelnemer een 3-stappen programma om hun competenties tegenover
werkgevers te benoemen, ontwikkelen en presenteren op basis van een goed
portfolio
Het uiteindelijke doel is om de nadruk te leggen op vaardigheden die bedrijven echt
belangrijk vinden bij (toekomstige) werknemers en jonge werkzoekenden te motiveren
om deze vaardigheden aan te leren of te verbeteren!
Onderzoek wees uit dat werkzoekenden in staat moeten zijn om informatie via de nieuwe
media te vinden, te selecteren en te gebruiken, vreemde talen moeten beheersen en dat
essentiële vaardigheden en flexibiliteit van belang zijn om te kunnen inspelen op de
steeds wisselende behoeftes van de werkvloer. Uit de bronnen bleek tevens dat het
belangrijk is voor werkzoekenden om een balans op te stellen met betrekking tot psychosociale, organisatorische, werkgerelateerde vaardigheden en positieve waarden.
Pilot ervaringen tonen dat de toolkit het best werkt bij studenten die zich al op de
werkmarkt oriënteren en bij niveau 4 studenten.
De instrumenten kunnen ook door deelnemers zelf van de website worden gedownload:
www.employ-project.com. Alle activiteiten zijn voorzien van instructies en handleidingen
en sommige activiteiten kunnen zelfstandig worden uitgevoerd. Echter, de hulp van een
coach kan deelnemers motiveren om goed aan het portfolio te werken en de juiste
competenties op te bouwen. Bovendien is de coach dan paraat wanneer een deelnemer
wordt overweldigd door de hoeveelheid activiteiten of competenties waaraan hij wil
werken.
De toolkit heeft drie ontwikkelingsfases. Iedere deelnemer, groep of klas kan bepalen
aan welke delen of fases met wil werken. Hieronder volgen tips over hoe er met het
programma gewerkt kan worden, maar men is vrij om het training programma anders
samen te stellen.

2. Het gebruik van de EMPLOY Toolkit
2.1

Voordat je begint – Introductie van EMPLOY
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Het is een goed idee om het WERK programma voordat je begint bij de deelnemers te
introduceren. Je kunt starten door:
A. Aan het begin van de Pilot worden de deelnemers aangemoedigd om zelf te ontdekken
wat hun interesses, behoeftes en verwachtingen zijn.
B. Vervolgens kan er samen worden onderzocht welke voornaamste competenties
volgens hen belangrijk zijn voor werkgevers. Deze zijn o.a. te vinden in de Toolkit
INDEX.
Wellicht kunnen zij dit ontdekken op een meer betrokken manier, binnen een echt
bedrijf, HR afdeling, bedrijfswebsites en vacatures. De coach/praktijkbegeleider zal hen
kennis laten maken met de bronnen en materialen uit de WERK Toolkit waarmee ze aan
de slag kunnen gaan. Dit kan bijvoorbeeld met de volgende opdrachten:








Identificeer deze competenties op een betrokken manier door contact met een
echt bedrijf, afdeling personeelszaken of bedrijfswebsites en werkaanbiedingen.
Doe een simpele activiteit in kleine groepen. Ze denken dat ze de eigenaren van
een onderneming of beheerders van een instelling zijn. Aan één zijde van een vel,
worden alle eigenschappen/houdingen genoteerd, vaardigheden die ze zouden
willen zien in hun werknemers. Op de andere kant noteren ze welke
eigenschappen, houdingen, gedrag ze niet zouden willen en nooit zouden kiezen
om in dienst te nemen. Vervolgens bespreken ze de resultaten en hoe ze denken
aantrekkelijke sollicitanten en werknemers te kunnen worden.
Bekijk de resultaten van de Employ National Needs Analysis in hun eigen land en
bespreek de competenties die werkgevers eisen dichtbij huis. Deze Behoeften
Analyses zijn beschikbaar op de EMPLOY website.
De introductie van de Toolkit

Laat de gebruikers kennismaken met de middelen en materialen die beschikbaar zijn in
de EMPLOY Toolkit.
De eerste fase betreft PLANNING: welke competenties moeten worden ontwikkeld?
Tijdens deze fase maken de deelnemers kennis met:
De Persoonlijke Competentiekaart die moet worden ingevuld (eerste kolom). Ze kunnen
twee extra competenties toevoegen die belangrijk worden geacht voor hun toekomstige
werkomgeving.
De competentie feedbackkaarten die ze kunnen laten invullen door drie personen
(tutor/docent/vriend/leidinggevende/familielid). Ze kunnen vervolgens voor de volgende
bijeenkomst de feedback verwerken in hun Persoonlijke Competentiekaart.
De Tips en Trucs Kaart en Beste weg naar een sollicitatiegesprek, deze kunnen worden
gebruikt in fase 2 om nuttige ideeën, opgedaan tijdens de sessies en activiteiten, te
registreren.

2.2

Step 1 - PLANNING

In deze sectie bepalen deelnemers de competenties die ze al bezitten en degene die ze
mogelijk missen.
Ze worden verzocht om een 360 graden competentie evaluatie uit te voeren en bepalen
zo met welke competenties ze aan de slag gaan. (De Persoonlijke Competentie Kaart
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nodigt uit om 2 extra competenties te selecteren die specifiek in het betreffende
werkveld worden gevraagd).
De deelnemers maken kennis met de:
 Persoonlijke Competentie Kaart
14).

die moet worden ingevuld (zie Toolkit pag.

KOLOM 1: In de eerste kolom geven gebruikers hun mening op een schaal van 1 tot
5 over hoe belangrijk ze deze competenties vinden voor de wereld van werk. Ze
kunnen twee extra competenties toevoegen waarvan zij denken dat ze in het
bijzonder relevant zijn voor hun toekomstige professionele omgeving. Op pagina 6
worden ideeën weergegeven welke geprint kunnen worden op de achterkant van de
Competentie Kaart.
KOLOM 2: In deze kolom, evalueren gebruikers (van 1 tot 5) in hoeverre ze
momenteel vinden dat ze de competenties demonstreren. Moedig de gebruikers aan
om zo realistisch mogelijk te zijn. Als ze zichzelf een 5 geven op alles dan zou het
betekenen dat ze zichzelf niet hoeven te verbeteren op welk gebied dan ook – iets
ongewoons.
KOLOM 3-4-5: De gebruiker legt dan de competentie kaart weg en voert een mini
360º evaluatie uit over hun competenties (van 3 andere personen) om zo de
kolommen 3-4-5 compleet te maken. Om dit te doen zullen ze de Competentie
Feedback Kaarten gebruiken.


De Competentie feedback kaarten (p. 16)
Deze kunnen worden aangeboden aan drie personen (tutor/leraar/vriend/ hoofd/
familielid) om in te vullen.
Vervolgens zullen ze de feedback registreren in hun Persoonlijke Competentie
Kaart voor de volgende meeting. Om dit gedeelte van het programma te voltooien
kan een week de tijd gegeven worden.

KOLOM 6: Bij de volgende meeting kunnen de 360º resultaten gedeeld worden en
kan de volgende kolom worden voltooid. De deelnemers besluiten nu aan welke
competenties ze willen/moeten werken. De begeleider zal groepssessies beleggen of
individueel begeleiden. De laatste kolommen zullen niet worden ingevuld totdat de
gebruiker Deel 2 en 3 van het programma heeft voltooid. Deze kolommen fungeren
als een beoordeling en laatste evaluatie waar vooruitgang kan worden gezien.



De Tips en Trucs en De beste weg naar een sollicitatiegesprek kaarten (zie blz.
17-18) kunnen nu ook worden verspreid. Bedoeld voor Stap 2: Oefenen, om
goede ideeën die tijdens de werksessies of praktijk naar boven komen te noteren.

2.3 Stap 2 - OEFENEN
Activiteiten om de 10 voornaamste competenties die door werkgevers zijn genoemd te
oefenen, kunnen hier worden gevonden. De meeste activiteiten werken het best met
kleine groepen. Er zijn steeds minstens 3 activiteiten voor iedere competentie (Zie tabel
pag. 2-4)
De 10 meest gevraagde competenties uit de toolkit zijn:
1. Positieve Houding
5. Lerenom teleren
2. Probleemoplossend vermogen
6. Flexibiliteit
3. Communicatieve vaardigheden
7. Discipline
4. Werken onder druk
8. Tijdmanagement
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9. Teamwork
10.Verantwoordelijkheid
Deelnemers kunnen kiezen om te werken aan competenties waarvan zij vinden dat ze
verbeterd moeten worden of door aan alle tien te werken in een groep aangezien de
begeleider en deelnemers besluiten. Alle deelnemers wordt echter aanbevolen te
beginnen, met de competentie ‘Positieve Houding’, omdat dit de competentie is
die gerangschikt was als nummer 1 door werkgevers in het Europees onderzoek
uitgevoerd in 2013.
Er zijn minstens 3 activiteiten per competentie, maar de activiteiten kunnen op vele
manieren worden uitgevoerd.

.
Aanwijzingen en Suggesties voor Competensie Ontwikkeling








.



Alle deelnemers hebben hun PersoonlijkeCompetentiekaart ingevuld waarop de
competenties staan die ze willen verbeteren.
Per10 meest gevraagde competenties zijn er 3 activiteiten. Jekunt er één, twee of
drie uitkiezen.
Alle deelnemers starten bij voorkeur met‘Positieve Houding, aangezien uit de
Europese enquête (2013) naar voren kwam dat deze competentie als nummer 1
wordt beschouwd door werkgevers
In detoolbox zijn de tien competenties of vaardigheden te vinden
Iedereen begint met een profiel om de competentie of vaardigheid bij de
deelnemer te introduceren.
Alle Activiteiten beginnenmet een filmpje of een ‘ijsbreker; U kunt hier gebruik
van maken of de activiteit op uw eigen manier introduceren.
De gemiddeldetijdsduur en benodigd materialen per activiteit staat aangegeven
Deelnemers kunnen zo hun eigen vooruitgang van een competentie of vaardigheid
ontwerpen
In de volgende sessie kan feedback op activiteiten worden gegeven

Feedback and Reflectie




Met behulp van de twee documenten Tips en Trucs en De beste weg naar een
sollicitatiegesprek kan de deelnemer itemsverzamelen die hij/zijnodig heeft. De
deelnemer beslist zelf wat hieronder wordt genoteerd.
De lijsten zijn een praktische samenvatting van een goede werkwijze en kunnen
worden gebruikt tijdens het zoekennaar een baan ofter voorbereiding opeen
sollicitatiegesprek
Als de deelnemer klaar is met het werken aan een competentie kan hij de
achterkant van de Competentie Profielkaart invullen. In deze tabel geeft de
deelnemer zijn vooruitgang weer of hij kan een demonstratie geven van
bijvoorbeeld communicatie -of tijdmanagementcomptetenties

.

Voorbereiding voor de Presentatie van Ontwikkelde Competenties


Nadat het werken aan een competentie is voltooid, kan de deelnemer de Portfolio
Pagina invullen. Op deze pagina wordt gereflecteerd en genoteerd hoe hij/zij
verbeterd is en of hij/zij nu competenties zoals communicatie of tijdmanagement
kan aantonen. Dit zou verklaringen en bewijzen moeten bevatten zoals “Ik ben
veerkrachtig” of “Ik heb mijn veerkracht verbeterd, want als ik een tegenslag
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ervaar, zeg ik tegen mezelf dat dit een onderdeel van het leven is en raap ik
mezelf op en ga ik verder. Bijvoorbeeld, afgelopen maand wanneer …”
De project website www.employ-project.com bevat ook overige vaardigheden met
betrekking tot bepaalde competenties. Het pizza project (zie website), biedt
mogelijkheden tot project werk aan diverse competenties uit het WERK progamma.

2.4 Stap 3 - PRESENTEREN
Tijdens de laatste fase van het programma, heeft de deelnemer als doel zich voor te
bereiden op een zelfverzekerd en succesvol sollicitatiegesprek. De presentatie fase bevat
drie thema’s om aan te werken.
 Netwerken
 CV opstellen (inclusief Video CVs)
 Sollicitatievaardigheden (inclusief voorbereiding voor Skype gesprekken)

Het Competentie Portfolio
De laatste fase van het programma is ook gericht op het opbouwen van het Competentie
Portfolio.
Het Portfolio bestaat uit de eindbeoordeling van competenties/vaardigheden welke door
de deelnemer gebruikt zijn als een index om het portfolio te organiseren.
De laatste kolommen van de Persoonlijke Competentie Kaart kunnen nu worden
ingevuld, omdat de gebruiker nu Deel 2 en 3 van het programma heeft voltooid. Deze
dienen als een beoordeling en eindevaluatie waar vooruitgang gezien kan worden. Door
deze zelfevaluatie kolommen in combinatie met het portfolio te gebruiken kan
er een beoordeling plaatsvinden als de Toolkit gebruikt wordt als deel van een
onderwijs module1.
Een tutor kan controleren of het portfolio vooruitgang laat zien zoals vermeld staat in de
laatste kolommen van de Persoonlijke Competentie Kaart. De leraar of mentor kan dit
samen met de deelnemer bespreken.
Het is aan de deelnemer om te besluiten wat opgenomen moet worden in het portfolio.
Documenten in het portfolio zouden kunnen bevatten:








Persoonlijke Competentie Kaart (voltooid)
De eindbeoordeling over de competenties/vaardigheden
CV
Competentie Profielen
Portfolio Pagina’s:
– Met aantekeningen over hoe de gebruiker deze competentie of
vaardigheid bezit
– Bijgevoegd bewijs van activiteiten die deze competentie of vaardigheid
aantonen.
– Andere bewijzen van professionele competenties, houding en kennis
zoals kwalificaties/certificaten
Het EMPLOY project Certificaat (ook beschikbaar op de website)

1

Verdere informatie en suggesties voor het beoordelen van transversale competenties zoals die in de EMPLOY
Toolkit kunnen worden beoordeeld in het EMPLOY Internationale EQF Verslag welke ook verkrijgbaar is (in
Engels) op de project website. ECVET punten kunnen worden beoordeeld door transversale werk competentie
door de geïnvesteerde tijd als met andere modules en projecten.
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Geniet van het gebruik van de Toolkit!
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