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Waar moet je in hemelsnaam beginnen met zoeken? 

Hoe pak je het zoeken aan? 

En wat is voor jou  anders omdat je dyslexie hebt?

Dit boekje is een soort WEGWIJZER en helpt je stap voor 
stap om de weg van school naar werk gemakkelijker te maken. 

Dit boekje geeft je antwoorden op de volgende vragen:

•  Waar moet ik van tevoren aan denken?
• Hoe moet ik gaan zoeken naar banen?
•  Hoe moet ik solliciteren?
•  Hoe gaat het op mijn eerste werkdag?

Gefe l iciteerd!
Jij bent klaar met je opleiding en je wilt graag gaan werken. 
Het zoeken naar werk begint altijd met een zoektocht naar wat je zelf wilt. Dat is niet altijd gemakkelijk.

?
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Het is goed om te weten dat…

het vinden van een baan méér afhangt van

• je motivatie
• je eigen initiatief
• je doorzettingsvermogen
• je inzicht in je kunnen (en niet kunnen)
• je eigen verantwoordelijkheid nemen
• het assertief zijn
• je angst en onzekerheid opzijschuiven 
• het representatief zijn
• een goed netwerk

 …. dan van je beperking!

VI VII
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Iets speciaals voor jou? 
Zo pak je dat aan! 

In dit boekje beschrijven we alle stappen die je doormaakt wanneer je op zoek gaat naar werk. Elk hoofdstuk 
beschrijft een nieuwe stap. We beginnen met de dingen waar je aan moet denken voordat je gaat zoeken. 
Dan leggen we uit waar je kunt zoeken, in de krant of via familie en kennissen. Daarna komt aan de orde 
hoe je kunt solliciteren. Je eerste gesprek beschrijven we en ook je tweede, als je dat hebt. Een laatste stap op 
weg naar werk betreft de kennismaking op het werk, je inwerkperiode. Al deze stappen worden beschreven. 
Tenslotte krijg je ook informatie over waar je steun kunt vinden bij jouw zoektocht naar werk. 

Telkens zul je de volgende tekst tegenkomen: ‘iets speciaals voor jou? ’. In dat stukje geven we aan of 
er iets speciaals is omdat je dyslexie hebt. We geven dan aan wat je kunt tegenkomen en wat dat betekent voor jou. 

Lees het boekje dus niet in één keer uit. Begin bij het eerste hoofdstuk 
en lees pas het tweede hoofdstuk als je eraan toe bent. 
Het laatste hoofdstuk, ‘steun’, kan je er meteen bijnemen. Daar vind je immers 
informatie over waar je steun kunt krijgen als je dat zou willen. 
Als je alle stappen volgt, ben je uiteindelijk waar je wilt zijn: Je hebt een baan! Je werkt! 

Kortom , d it bo e k j e kan j e h e e l ve e l op l eve re n !



VIII IX

Inhoud

Wat moet ik van tevoren bedenken   1

Hoe moet ik zoeken naar banen   15

Hoe moet ik solliciteren    27

Het gesprek    45

Hoe ga ik werken    65

Steun      81

Informatie over steun   93

Dank     97

VIII IX



X

Zo pak je dat aan!



1

Wat moet ik van tevoren bedenken
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• B ij wat voor een Bedrijf wil i k werken

• in welke omgeving wil i k werken

• wil i k een Baan die prec i es B ij mijn diploma past

• Hoeveel wil i k gaan verdienen

• wil i k steun B ij Het zoeken
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?bij wat voor een bedrijf wil ik werken?
• Wil je bij een middelgroot bedrijf, een groot bedrijf, of wil je bij een klein bedrijf 

werken of wil je misschien eigen baas worden? Vind je het belangrijk dat er een 
ontspannen werksfeer hangt of kun je wel een beetje stress hebben? 

• Wil je graag samen met anderen werken of wil je liever alleen werken? 

• Wil je graag binnen of buiten werken? 

• Wil je veel of weinig mensen om je heen? 

Als je over deze vragen nadenkt is het gemakkelijker om te kiezen wat je echt graag wilt. 

3

Wat moet ik van tevoren bedenken
Als het goed is, heb je al een beeld van wat je graag wilt doen. Je diploma is in elk geval een 

bewijs van wat je kunt. Het is erg belangrijk om heel goed na te gaan wat jij leuk vindt. 

Hoe beter je nadenk t over welke baan goed bij jou past, hoe beter je kunt zoeken naar banen.

Vóórdat je gaat zoeken is het altijd belangrijk jezelf een aantal vragen te stellen. 

Dit doe je om beter te kunnen zoeken.

We z u l l e n j e e e n be et j e op weg he l p e n

2
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groot o f k l e i n?
Als je bij een middelgroot of groot bedrijf werkt heb je vaak één taak en die moet je heel goed 
kunnen. Dat kun je saai vinden, maar dat kan ook juist heel leuk zijn. In een middelgroot of groot 
bedrijf heb je veel meer kans om hogerop te komen en kun je meer wisselen van baan. 
Als je bij een klein bedrijf werkt, mag je vaker verschillende dingen doen. Je bent dan vaker een ‘manusje 
van alles’. Je hebt alleen minder kans om hogerop te komen. Je kunt ook niet zo goed wisselen van baan. 

co l l ega’ s
Als je werkt heb je collega’s. In een middelgroot of groot bedrijf werk je vaak met collega’s op een 
afdeling. Zo’n afdeling is dan meestal net zo groot als een klein bedrijf. Voor het aantal collega’s maakt 
het dus niet uit. In een klein bedrijf sta je wél dichter bij de echte directeur dan in een groot bedrijf. 
Als er iets niet goed gaat en er iets moet worden veranderd, gaat dat in een klein bedrijf sneller. 
De directeur moet het daar dan wel mee eens zijn.  In een groot bedrijf gaat het vaak 
langzamer, maar daar heb je als personeel wel vaker weer véél meer te vertellen. 

e ig e n baas
Je kunt ook voor jezelf beginnen. Als je eigen baas wilt worden, bedenk dan wel dat je veel 
taken tegelijk moet uitvoeren en dat je veel energie in je werk moet stoppen. Ook moet 
je meteen heel veel weten over werk en alles wat daarbij komt kijken (zoals wetgeving). 
Vaak is het slimmer om daar pas aan te beginnen als je meer werkervaring hebt.

4
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iets speciaals voor jou?
Bedenk goed wat voor werk je graag doet. Is dat één bepaalde taak of wil je meer afwisseling? Houd 
daarbij wel rekening met de taken die erbij horen. Misschien zitten er namelijk taken bij zo’n baan waar 
jij niet een-twee-drie aan denkt en die voor jou misschien minder gemakkelijk zijn uit te voeren. 

groot o f k l e i n

In een klein bedrijf weet iedereen waarschijnlijk dat je dyslectisch bent. Dat maakt zaken meestal makkelijker. 

In een groot of middelgroot bedrijf kent niet iedereen jouw beperking. Aan collega’s van andere afdelingen zul je dus, 
als je dat wilt, vaker moeten uitleggen dat je dyslectisch bent. Ook kan een groot bedrijf te massaal zijn voor jou. 

Als je intern in het bedrijf gaat solliciteren, moet je vaak het werk en de werkplek opnieuw aanpassen 
of inrichten. Misschien krijg je een ander bureau of ga je in een andere ruimte werken.  Kijk 
opnieuw hoe het zo kan worden ingericht dat jij zonder problemen je werk kunt doen. 

 

in welke omgeving wil ik werken
Wil je liever in de buur t werken ? 

Als je een baan ver van je huis krijgt, zou je dan gaan verhuizen ? 

Vind je het niet erg om een stukje te reizen om bij je werk te komen ? 

Hoeveel tijd op een dag wil je besteden aan reizen ? 

In de buur t van je familie of in de buur t van je werk ? 

Als je in de buurt wilt werken, heb je misschien minder keuze. 

Als je verder weg wilt werken, kan het zijn dat je meer keuzemogelijkheden 
hebt, maar dan moet je meer reizen of verhuizen. 

iets speciaals voor jou?
Reizen zal voor jou geen problemen opleveren. 
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wil ik een baan die precies bij mijn diploma past
Als je begint aan een opleiding weet je vaak nog helemaal niet of je wel de juiste opleiding kiest. 
Achteraf vind je misschien iets anders eigenlijk leuker. Soms heb je voor iets geleerd waar je bijna geen werk in kan vinden. 

Als je gaat zoeken, moet je wel weten of je precies een baan zoekt waar ze jouw diploma 
vragen. Als dat niet zo is, kun je ook naar andere banen kijken. 

Je wordt eerder aangenomen als je precies het juiste diploma hebt. 

Maar als je dat werk dan niet zo leuk vindt, word je er ook niet echt gelukkig van. Als je iets anders kiest, heb je minder  
kans en ga je misschien ook minder verdienen. In beide gevallen moet je een beetje toegeven, dat hoort er gewoon bij.  
Dat heeft eigenlijk iedereen. Denk wel zelf goed na wáár je in wilt toegeven. Overleg eens met iemand anders hierover.

Het is in ieder geval belangrijk dat je straks een baan krijgt die goed bij jou past. 

Voor een belangrijk stuk hangt dat af van je diploma. Maar dat hangt zeker ook af van de persoon die je bent en van 
je sterke en zwakke kanten. Een baan die goed past bij de dingen die je wel en niet kunt, zul je leuker vinden.
  

iets speciaals voor jou?
Bedenk goed wat jouw dyslexie voor jou betekent. 
Dan wordt de kans namelijk groter om een baan te vinden die goed bij je past.

Het kan zijn dat je jezelf overschat of misschien zelfs onderschat. 
Bedenk goed welke dingen je door de dyslexie juist niet zo goed, of juist wel goed kunt. Houd jezelf niet voor de gek. 

Als je je beter voordoet dan eigenlijk het geval is, ga je misschien zoeken naar banen die je niet zult krijgen. 
Dat zorgt alleen maar voor teleurstellingen. 

Luister ook goed naar wat je directe familieleden of goede vrienden over je zeggen. 
Zij kunnen dit vaak goed inschatten en ze hebben het beste met je voor.

Kijk eens op www.beroepenopleiding.nl 
Dit is een pagina met video’s over wat een bepaald beroep inhoudt 
Je kunt zoeken vanuit je opleiding, alfabetisch op beroepen en gewoon een beroep intoetsen via ‘zoeken’

tip:
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iets speciaals voor jou?
Bedenk goed wat voor werk je graag doet. 

Bij bijna elke functie in elk bedrijf krijg je te maken met geschreven taal en gesproken taal. Om de taal goed 
te kunnen verwerken, moet je je kunnen concentreren. Dus voor jou is het van belang dat je voor dat deel 
van het werk in een rustige omgeving werkt. Met weinig mensen in een ruimte en met weinig afleiding. 

Als je ook in functies bent geïnteresseerd die niet precies bij jouw studie passen, dan is het belangrijk 
dat je goed weet wat de functie inhoudt. Informeer je daarover. Misschien zitten er namelijk 
bij zo’n functie taken die voor jou misschien minder gemakkelijk zijn uit te voeren. 

Een voorbeeld: 
als je groepsleider bent in een woonvorm, moet je een verslag van een gebeurtenis 
kunnen schrijven. Dat kan voor jou problemen opleveren. 

 

Hoeveel wil ik gaan verdienen
Wat wil je gaan verdienen? 

Meestal staat het loon voor een bepaald beroep ongeveer vast. 

Je begint op de laagste trap omdat je nog geen werkervaring hebt. 

iets speciaals voor jou?
In principe is er niets speciaals. Je hebt een diploma en je hebt recht op net zoveel 
inkomen als ieder ander die gaat werken met hetzelfde diploma. 
 

wil ik steun bij het zoeken
Natuurlijk moet je voor je zelf goed nagaan wat je wilt. Je hoeft het niet allemaal alleen te 

doen. Er zijn instanties en regelingen die je steun kunnen geven. Dit kan zijn:

•  één keer een advies geven, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief

•  complete begeleiding van het begin van het zoeken tot en met het begeleiden op de werkplek toe 

•  en alles wat daar tussenin ligt



12 13

zo pak je dat aan!
Als je een uitkering hebt of hiervoor in aanmerking komt, kun je steun krijgen. 

Je kunt steun krijgen bij :

•  het ontdekken wat je precies wilt
•  het zoeken naar een baan
•  het invullen van formulieren
•  het solliciteren en het schrijven van een brief
•  het voeren van het sollicitatiegesprek
•  het onderhandelen met de werkgever(s)
•  het werken zelf gedurende de eerste periode

Je kunt steun krijgen bij ieder apart deel. Je kunt ook steun krijgen voor alles wat in het rijtje staat. 
Als je iets van deze steun wilt, neem je contact op met UWV. Hun gegevens staan achterin dit boekje. 
Zij kunnen je echt verder helpen. Verder kun je ook nog kijken bij ‘Steun’, achterin dit boekje.  

! Als je over al deze dingen hebt nagedacht en als je voor jezelf op deze vragen een antwoord hebt, dan ga je op 
zoek naar banen. Als je gaat zoeken, schieten je vast weer dingen te binnen waar je nog niet eerder aan hebt 
gedacht. Dat is normaal. Blijf kritisch naar jezelf en blijf goed nadenken over wat je wilt. Wees realistisch!

zo pak je dat aan!

tip:
Voor jou staat er een jongeren infopanel klaar! Dit panel van CrossOver bestaat uit werkende jongeren 
met een handicap die jou graag willen helpen met vragen of andere dingen waar je mee zit. 
Je kunt het infopanel bereiken via e-mail: info@kcco.nl
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en dan…
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Hoe moet ik zoeken naar banen
H
o
e
 m

o
e
t
 ik

 zo
e
k
e
n
 n

aar ban
e
n

• Spontaan een vacature tegenkomen

• Zoeken via vrienden, familie en bekenden

• Zoeken via de ople id ing

• Zoeken op internet

• Zoeken in de krant

• Zo e ke n v i a  h et c W i

• Zoeken via het u itZendbureau
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tip:
Wist je dat één op de drie mensen met een beperking een baan vindt via familie of vrienden? 
Laat dus iedereen weten dat je op zoek bent naar een baan, dit helpt echt 
De werkgever weet dan vaak al dat het om iemand gaat met een beperking, dit geeft rust

Hoe moet ik zoeken naar banen

Je hebt al goed nagedacht over wat je wilt en wat je kunt met je diploma. Er zijn verschillende plekken waar je nu 
kunt zoeken naar banen. In dit boekje beschrijven we zes plekken waar je banen kunt vinden. Je kunt zelf kiezen 
of je op alle plekken wilt gaan zoeken of dat je kiest voor één plek. Als je op alle plekken zoekt, heb je kans dat je 
vaker dezelfde baan tegenkomt. Werkgevers zoeken hun personeel natuurlijk ook op verschillende plekken. 

We hebben een volgorde gemaak t waarin je kunt zoeken.  

Voordat we deze zes plekken gaan beschrijven, gaan we eerst nog in op de spontane vacature.  
Dat is de vacature die je spontaan, bijvoorbeeld op straat of in een winkel, tegenkomt. 
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Spontaan een vacature tegenkomen
Het kan voorkomen dat je onverwacht  een vacature tegenkomt. Stel, je bent in de stad. Je komt langs een bedrijf of zaak en er 

hangt een advertentie voor het raam of je hoort dat ze iemand zoeken.  

Op het moment dat je de advertentie ziet of hoort dat er iemand nodig is, bedenk je of het iets is dat jij leuk vindt. Als 
dat zo is, aarzel dan niet en ga naar iemand die in de winkel of het bedrijf werkt. Maak aan deze persoon duidelijk en 
vriendelijk kenbaar dat je voor de vacature komt die je zag hangen of waarvan je gehoord had. 

iets speciaals voor jou?
Zorg dat je belangrijke informatie opschrijft. Bijvoorbeeld, dat je iemand moet bellen of dat je toch een brief moet 
schrijven. Zorg dat je een telefoonnummer hebt, en/of een adres en een naam. 
Zorg ook dat je weet met wie je gesproken hebt.

Zo pak je dat aan!

 Zoeken via vrienden, familie en bekenden
Begin gewoon bij je familie en je vrienden. 

Die ken je tenminste en je hoef t niks uit te leggen over je situatie.

Maak langzaam de kring groter. Ga eens na met wie je allemaal contac t hebt. 

Vraag eens waar iedereen werkt, in wat voor soort bedrijf en of ze bij die bedrijven werk hebben voor iemand met jouw 
opleiding. Laat ze navragen of het sturen van een open sollicitatie zin heeft. Als je hoort dat het sturen van een brief zin 
heeft, zorg dat je dan bij de juiste contactpersoon binnen het bedrijf terechtkomt. Zorg dat je van je familie, vrienden en 
kennissen reacties krijgt. Spreek af wanneer ze je een reactie geven. Soms heeft iemand die je kent een leuke werkplek die 
bij jou past. Vraag dan of je eens een dag mee mag lopen, een soort snuffelstage. Het geeft je de kans om van dichtbij mee 
te maken hoe het is om in zo’n bedrijf te werken. Je krijgt dan heel veel informatie. Veel meer informatie dan wanneer 
iemand je over dat bedrijf vertelt of wanneer je erover leest. 

Misschien heeft je oom of tante een eigen bedrijf waar je terecht kunt. Maak hier gebruik van! 
Bedenk wel dat veel mensen beloven dat ze voor je zoeken, maar het dan toch niet doen. Dat gebeurt vaak.  
Probeer dan niet boos te worden en vraag of ze het vergeten zijn of gewoon echt niet willen of kunnen doen.

iets speciaals voor jou?
Op dit moment is er nog niets speciaals. Je vraagt aan anderen om informatie en je loopt misschien een paar keer mee 
in een bedrijf. Als je echt gaat solliciteren, dan zijn er wél een paar speciale dingen, maar dat komt later in dit boekje.
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 Zoeken via de opleiding
Je hebt net je opleiding af, dus je contac ten met school zijn nog vers. Vaak heb je tijdens je opleiding ondersteuning 

gekregen van een docent of een begeleider. Deze mensen kennen jou ook nog en je hoef t aan hen je situatie niet uit te 

leggen. Zij kennen veel bedrijven en hebben vaak goede contac ten. 

Je kunt bij de mensen die je nog kent van je oude school, hetzelfde doen als bij je familie. Ga langs bij je stagebegeleider.  
Misschien weet hij nog werkplekken waar je navraag kunt doen. Of misschien kan hij navraag voor jou doen.  
Hij heeft mogelijk nog aanvullende informatie over vacatures, die (nog) niet algemeen bekend zijn. 

iets speciaals voor jou?
Voor je oude school geldt hetzelfde als voor je familie, vrienden en bekenden.  

zoeken op internet
Zoeken op internet is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. 

Het is een waanzinnig grote verzameling van berichten en informatie. 

Je moet dus goed nadenken waarop je zoekt, anders vind je echt niet wat je zoekt.   

Er zijn veel sites waar je jezelf kunt aanbieden als werkzoekende. Meestal moet je dan een standaardformulier 
invullen. Het is handig en snel. Als iemand in jou geïnteresseerd is, krijg je een e-mail. 

Andersom zijn er ook veel sites waarin bedrijven aangeven nieuwe mensen te zoeken. Als er iets bij zit dat jou 
interessant lijkt, kun je meestal via de telefoon maar ook per e-mail contact opnemen. 
Kijk bijvoorbeeld op www.vacature.overzicht.nl of Google eens met de woorden ‘vacature’ in combinatie met de 
naam van een bedrijf waar je zou willen werken, of in combinatie met je beroep.

iets speciaals voor jou?
Je kunt zoeken via internet met je computer. Zorg dat je dit samen met iemand anders doet, die controleert wat 
je invult. Als je steeds dezelfde zaken moet invullen, zoals je naam en adres, zorg dan dat je dat in een Word-
document met correcte gegevens hebt. Op die manier kun je uit dat Word-document knippen en plakken. Je 
voorkomt zo fouten, maar laat het toch ook nog door iemand doorlezen. Bedenk dat de kans dat een bedrijf jou 
benadert klein is. Je zult zelf actief moeten blijven zoeken en reageren op vacatures.

tip:
Wees eerlijk tegenover jezelf: 
Als je van te voren al weet dat jouw dyslexie een probleem vormt bij een baan, kun je je de energie 
en frustratie beter besparen door niet te reageren op een vacature



Zoeken in de krant 
De meeste kranten staan boordevol vacatures. Er komt daarmee heel veel informatie op je af. 

Dat maak t het zoeken moeilijk. We geven je een manier om simpel te zoeken. 

Meestal ben jij of je familie geabonneerd op een krant. In die krant begin je als eerste te zoeken. 
In de weekendeditie staan de meeste vacatures. 

Kijk ook iedere week in de plaatselijke krantjes. Daar staan bijna alleen maar de banen in die in de buurt zijn. 
Kijk goed naar de kleine advertenties. 
Vaak staan er bij ‘te koop aangeboden’ ook kopjes als ‘vacatures’, ‘werk’ of ‘banen’. 

Lees niet alle vacatures heel precies door, kijk eerst naar de dikgedrukte kopjes. 
Vaak staat daar de functie die het bedrijf zoekt zoals: ‘administratief medewerker’ of  ‘netwerkbeheerder’.  

Veel kranten zetten dezelfde soort vacatures bij elkaar. Zo zullen vacatures voor technisch of administratief personeel 
vaak allemaal bij elkaar staan. Let daar eens op. Let ook op de datum waarop je sollicitatie uiterlijk binnen moet zijn. 

Naast je eigen kranten zijn er nog veel meer kranten waarin je kunt zoeken. Er zijn regionale kranten en er zijn landelijke 
kranten. Je hoeft je natuurlijk niet op al deze kranten te abonneren. Je vindt deze kranten in de openbare bibliotheek. 
Loop daar eens binnen en blader gerust eens door de kranten.
 

Regionale kranten zijn vaak per regio verschillend. Zo heeft de Gelderlander verschillende edities voor bijvoorbeeld 
de Betuwe, de Achterhoek, Maas en Waal en meer. De vacatures kunnen dus ook verschillen. Hou daarmee 
rekening als je aan het zoeken bent. 

Mocht je weinig vacatures tegenkomen of mocht het je niks uitmaken waar in Nederland je gaat werken, dan kun je 
ook eens in de landelijke kranten kijken, zoals De Telegraaf, De Volkskrant of het Algemeen Dagblad. 
In het weekend vind je in deze landelijke kranten een uitgebreid gedeelte met vacatures.  

iets speciaals voor jou?
Als je veel moeite hebt met de krant lezen en het overzicht behouden, kun je via internet de advertenties van de regionale 

of landelijke kranten doornemen. Je kunt dan eventueel gebruik maken van software op je computer,

zoals spraaksynthese. 

De meeste kranten hebben een uitstekende internetsite waarop je kunt zoeken per onderwerp.  
Je bewaart alles in je eigen computer. Zet hier dan ook de datum en de naam van de krant bij.
De kleine kranten die gratis huis aan huis worden bezorgd, zijn vaak minder goed via internet toegankelijk.  
Om in deze kranten te zoeken naar vacatures, kun je gebruik maken van een leespen.  
Meer informatie over de leespen en spraaksynthese vind je achteraan in dit boekje onder Steun bij het werk. 

Natuurlijk kun je ook hulp inschakelen van familie of vrienden.
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Zoeken via het cWi
Het CWI is een arbeidsbureau. Het betekent Centrum voor Werk en Inkomen. Als je werk zoek t kun je je daar inschrijven. 

Het CWI heef t heel veel vacatures. De medewerkers van het CWI ondersteunen je bij jouw inschrijving en helpen je bij het 

zoeken naar werk. Je kunt er gewoon naar binnengaan.  

Ga naar het CWI bij jou in de buurt. Als je niet weet naar welk CWI je moet gaan, kun je op internet op www.cwinet.nl 
je postcode intoetsen. Je krijgt dan het adres van het CWI bij jou in de buurt. Ook kun je via hun site je cv plaatsen. 
Bedrijven kunnen dan kijken wat jij te bieden hebt. Dit gebeurt op www.werk.nl.  Op deze website kun je ook 
informatie vinden over arbeidshandicap en werk. Wat je cv precies is, vertellen we later bij ‘Hoe moet ik solliciteren’. 

iets speciaals voor jou?
Het is handig om van tevoren met het CWI een afspraak te maken. 
Je kunt eventueel vermelden dat je dyslexie hebt. 
Je hoeft dat niet te doen, maar als je het wel doet kan de medewerker  zich beter voorbereiden op het gesprek met jou. 

Maak aan de medewerker van het CWI goed duidelijk wat je kunt en wilt. 
Het CWI kan je helpen om te kijken of je recht hebt op speciale regelingen.  

Zoeken via een uitzendbureau
Uitzendbureaus zijn plaatsen waar je terechtkunt voor tijdelijke banen. Ook daar kun je je laten inschrijven als je 

werk zoek t. Er zijn heel veel uitzendbureaus. De medewerkers van een uitzendbureau helpen je bij het zoeken naar 

werk. Je kunt er gewoon naar binnengaan.

Ga naar uitzendbureaus bij jou in de buurt. Als je niet weet naar welk uitzendbureau je moet gaan, toets dan 
op internet www.detelefoongids.nl in én uitzendbureau én de regio waarin je woont. Je krijgt een lijst met 
uitzendbureaus. Als je je wilt inschrijven moet je daar meestal een afspraak voor maken. Dat kan telefonisch, je kunt 
er ook naar toe gaan om de afspraak te maken. Soms heb je geluk en hebben ze meteen tijd om je in te schrijven. 

Ga, zodra je bent ingeschreven, regelmatig even bij het uitzendbureau binnen of bel om te vragen of er vacatures zijn. 

Als je zelf veel initiatief toont, ben je beter op de hoogte van nieuwe vacatures. Het uitzendbureau denkt eerder 
aan jou, omdat ze een gezicht hebben bij het inschrijfformulier. Hierdoor heb je meer kans om voor een baan in 
aanmerking te komen. 

Als je een baan vindt via een andere weg dan het uitzendbureau, dan is het netjes om ze dat even te laten weten.
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iets speciaals voor jou?
Het is handig om van tevoren te bellen of te mailen met het uitzendbureau en een afspraak te maken. 
Je kunt eventueel vermelden dat je dyslexie hebt. Je hoeft dat niet te doen, maar op die manier weet de medewerker dat 
je dyslexie hebt en kan hij zich beter voorbereiden op een gesprek met jou. 

Het is ook goed als jij zelf een aantal vragen van tevoren op papier zet. Dan weet je zeker dat je niets zult vergeten.  
De antwoorden op die vragen kun je achteraf op het papier erbij zetten.

Maak aan de medewerker van het uitzendbureau goed duidelijk wat je allemaal kunt en wat je niet kunt en wat je 
wilt. Het uitzendbureau kan je helpen om te kijken of je recht hebt op speciale regelingen als je een baan vindt.

Zo pak je dat aan!
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• Het eerste contact

• Hoe s cHrijf i k een solli c itatie br i e f

• opbouw van de br i e f

• Het curr i c ulum vitae 

• opsturen van de br i e f
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Hoe moet ik sol l iciteren
Je hebt een baan gevonden die je wel wat lijkt. 
Nu komt de volgende stap. Je wilt die baan ook krijgen!

Een sollicitatieprocedure ziet er eigenlijk altijd hetzelfde uit. 

1 Je neemt contact op met het bedrijf om meer informatie te krijgen over de functie.  
Dat kan telefonisch, per e-mail of je kunt langsgaan. 

 Soms kun je meteen voor een gesprek komen. Je hoeft dan geen brief meer te 
schrijven. Je hebt dan wel minder tijd om je voor te bereiden.

2  Vaak moet je schriftelijk solliciteren. Dat kan dan per brief of in een e-mail.  
Soms moet je een formulier op internet invullen.

3   Als het goed gaat, word je uitgenodigd voor een gesprek en soms ook nog voor een tweede gesprek of een extra test. 

4   Vervolgens hoor je telefonisch of per brief of je het bent geworden of niet. 

Al deze punten komen in dit deel aan bod. 
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tip:

 Het eerste contact
Je hebt de tekst van de vacature doorgenomen en je denkt dat dit een geschikte baan is voor jou. Je kunt nu alvast contact 

zoeken met het bedrijf. Zo’n eerste contact is niet verplicht, maar je laat ermee zien dat je echt geïnteresseerd bent. 

Neem als het kan telefonisch contact op met het bedrijf. In de tekst van de vacature staat meestal een contactpersoon 
genoemd, aan wie je vragen kunt stellen over de functie zelf. Dit is vaak een andere persoon dan aan wie je straks de brief 
gaat sturen. De brief gaat namelijk vrijwel altijd naar iemand van de afdeling Personeelszaken of Personeel en Organisatie. 

Let erop dat je de goede persoon belt! 

Denk van tevoren even na over de vraag die je gaat stellen. 
Bijvoorbeeld: “Kunt u me meer informatie geven over wat de functie precies inhoudt?” 
Het kan zijn dat deze persoon je vraagt meteen langs te komen. Je hebt dan minder tijd om je voor te bereiden. 

•  Bel direct met de contactpersoon zelf; als bellen niet lukt kun je langsgaan of een e-mail sturen
•  Zorg dat ze je naam kennen, stel jezelf voor, ook wanneer je besluit een e-mail te sturen
•  Wees beleefd, gebruik de u-vorm
•  Vraag niet zomaar iets om maar iets te vragen
•  Zorg dat je een professioneel e-mailadres hebt: 
   je naam en achternaam komen beter over dan knuffeltjes@hotmail.com of zuiper@hotmail.com

Zo pak je dat aan!

iets speciaals voor jou?
Als het moeilijk is voor jou om meteen op gesprek te gaan, zeg dan dat je je graag wat beter wil 
voorbereiden en vraag of het ook wat later mag. Dat is vrijwel nooit een probleem. 

•  Bekijk voordat je belt, hoeveel tijd het kost om op de werkplek te komen en hoe je er moet komen. 

•  Lees voordat je gaat bellen het hoofdstuk ‘Voorbereiding sollicitatiegesprek’. 
Kijk wat je nog kunt doen binnen deze korte tijd. 

• Het is verstandig om in het eerste contact nog niet te melden dat je dyslectisch bent.  
Veelal schrikt dat af. Dit komt omdat ze meestal niet weten wat het is om een werknemer met 
dyslexie in dienst te hebben. In een gesprek kun je dat beter uitleggen, maar dat komt later. 

 
•  Het is goed om voordat je belt, je vragen op papier te zetten, dan weet je zeker dat je alles vraagt.  

Je kunt dan ook meteen de antwoorden op dat papier schrijven.
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 Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief
Het doel van de sollicitatiebrief is dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. 

Zorg dus dat je kor t en bondig de ‘juiste’ informatie geef t. 

De lezer moet nieuwsgierig naar jou worden. 

Op veel plekken kun je leren hoe je een goede brief kunt schrijven. Vraag eerst aan familie en vrienden om je te 
helpen. Ga eens naar de bibliotheek of kijk ook eens op het internet. Op het internet vind je veel voorbeelden van 
brieven. Je kunt zelfs op zoek gaan naar een brief voor dezelfde soort baan als waar jij naar wilt solliciteren. 

iets speciaals voor jou?
Het is belangrijk dat je je eerst afvraagt of jouw dyslexie van invloed is op de nieuwe baan. AIs dat niet zo, dan 
hoef je er niets over te zeggen. Als dat wel zo is dan moet je er in elk geval tijdens je sollicitatie over beginnen.

Je hoeft het niet in je brief aan te geven. In je sollicitatiebrief schrijf je waarom je enthousiast bent 
over de baan en waarom ze juist jou moeten uitnodigen voor een gesprek! Je dyslexie is  niet de 
reden waarom je solliciteert, dus daar hoef je dan ook niets over te vermelden in je brief. 

Een enkele jongere met dyslexie schrijft er wel al over in de brief. Het voorkomt verrassingen, maar 
het is niet nodig en het verkleint de kans dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

• Plan in je agenda wanneer je de brief met cv gaat schrijven, bijvoorbeeld twee weken voor de einddatum
• Plan wanneer je de brief met cv gaat nalezen. Zorg dat er een paar dagen zitten tussen schrijven en nalezen
• Schrijf op aan wie je de brief met cv laat lezen. Liefst meer dan één persoon. Zeg hen wanneer ze de brief 

met cv moeten hebben nagekeken. Bijvoorbeeld na vier dagen. Word niet boos als ze veel opmerkingen 
hebben, je wilt uiteindelijk een goede brief. Misschien maak je toch meer fouten dan je denkt!

• Schrijf in je agenda de namen op van deze personen.
• Verbeter de brief met cv en maak je eindversie
• Plan wanneer je de brief met cv op de post moet doen. Bij de vacature staat altijd een sluitingsdatum 
 Zorg dat de brief minstens drie dagen voor die datum verstuurd wordt

tip:

Brief schrij ven, twee weken voordat de Brief Binnen moet zijn 2 septemBer

Brief nalezen, een paar dagen later 
5 septemBer

Brief door vera en tim  laten nalezen, een dag later 6 septemBer

Brief van vera en tim terugkrijgen, vier dagen later 10 septemBer

Brief corrigeren, één dag later 
11 septemBer

Brief versturen, een dag later, keurig op tijd verstuurd 12 septemBer

dag dat de Brief Binnen moet zijn 
15 septemBer

ee n sc h ema om j e br i e f te sc hr i jve n :
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Sjoerd WillemseNassaulaan 13322 AB Rotterdam
Scheepswerf SlagerzoonK. SlagerzoonRottekade 12222 AP Rotterdam 

Rotterdam, 16 november 2006
Betreft: vacature administratief medewerker

Geachte mevrouw Slagerzoon, Jong, enthousiast en leergierig. Deze steekwoorden zijn op mij van toepas-

sing. Daarom solliciteer ik graag naar de functie ‘administratief medewerker’ 

die ik in de Volkskrant van afgelopen zaterdag zag staan (d.d. dd-mm-jj).

Ik heb onlangs mijn opleiding Administratief Medewerker afgerond met 

uitstekende cijfers. Ik heb nog geen werkervaring, maar ben een snelle en 

enthousiaste leerling. Daarnaast ben ik bereid om alles aan te pakken. 

Wat mij het meest aanspreekt in deze functie is, dat ik een kans krijg 

te leren in de praktijk. Daarnaast ben ik al jarenlang een fanatiek zeiler. 

Varen is mijn passie. Ik zou het geweldig vinden om mijn administra-

tieve vaardigheden te mogen inzetten voor het bouwen aan schepen!

Ik hoop dat ik mijn brief in een gesprek mag toelichten.
Met vriendelijke groet,

Sjoerd Willemse

Bijlage: Curriculum Vitae

voorbeeld brief opbouw van de brief
De opbouw van een brief is vrijwel altijd hetzelfde. Als je het voorbeeld uit dit boekje gebruikt, zit je altijd goed. 

•  Als je eerder contact hebt opgenomen, verwijs dan gerust naar dat contact. 
 Bijvoorbeeld: “Naar aanleiding van de informatie die u mij via de e-mail heeft verstrekt, 
 besloot ik om te solliciteren bij uw bedrijf”. 

•  Vervolgens geef je aan waarom jij voldoet aan de functie-eisen. 

•  Dan leg je uit waarom je juist die functie graag wilt hebben en waarom je zo graag bij dat bedrijf wilt werken. 

•  Je eindigt met een standaard slotzin, gebruik daarvoor gerust de slotzin uit het voorbeeld. 

•  Geef ook aan of je nog iets hebt toegevoegd, bijvoorbeeld je cv. 

“ i k be n gaarn e bere id om m i j n br i e f
 i n e e n ge spre k to e te l i c hte n”
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voorbeeld cv
Curriculum Vitae Sjoerd Willemse

PersonaliaNaam 

Sjoerd Willemse

Adres 

Nassaulaan 1, 3322 AB Rotterdam

Geboortedatum 
11 april 1984

Telefoonnummer 
010-3456789 /06-1234567

E-mailadres 
Sjoerd.Willemse@zonnet.nlOpleidingen2000-2005 

Administratief Medewerker

September 2005 
Diploma

       

ROC Oranjeboven, Rotterdam

Cursussen2000-2001 
Spaans: certificaat

ErvaringenZomer 1998-2002 Ervaring administratief medewerker

2002-2005 
Administratieve hulp bij zeilschool

Jan-sept 2005 
Stage: afdeling Administratie Keppel Verolme Rotterdam

Vaardigheden / KennisNauwkeurig werken  
Doorzetter 

  
EnthousiastPowerpoint, ExcelVloeiend Spaans

Hobbies
Muziek luisterenGitaar spelenModelbouw schepen

tip:
Algemene tips
• Zorg dat de brief er goed verzorgd uitziet
• Probeer een beetje origineel te zijn, zo springt jouw brief eruit, pas wel op dat je niet te grappig wordt
• Benadruk je goede eigenschappen maar overdrijf niet
• Lieg nooit

Taal & spelling
• Pas je taalgebruik áán, aan het bedrijf; let daarom goed op tijdens je eerste contact
• Zorg dat je zinnen niet te lang zijn, geef 1 boodschap per zin
• Noem iets wat je leuk vindt van het bedrijf, maar dat niet in de advertentie stond, dan laat je interesse zien
• Vermijd het werkwoord ‘worden’, dat staat zo langdradig
• Typ je brief en gebruik de spellingscontrole

Controleer
• Lees je brief altijd na en laat altijd een ander de brief lezen
• Lees goed na of er voldoende informatie over jou in zit 
• Lees goed na of er duidelijk in staat waarom jij geschikt bent voor de baan
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je curriculum vitae
In je curriculum vitae, kort gezegd je cv, staan alle gegevens over jezelf die belangrijk zijn voor je baan. 

Je cv is je visitekaartje. Hoe beter je cv is, hoe aantrekkelijker je bent voor een bedrijf. 

Je hebt twee soorten cv’s. Je kunt een cv op papier of digitaal  hebben waarin in het kort allerlei informatie over jou 
beschreven staat. Je kunt ook een portfolio hebben. Dat is een verzameling van allerlei producten die jij in de afgelopen 
jaren hebt gemaakt en waaruit jouw kennis en vaardigheden blijken. De portfolio kun je ook elektronisch hebben, 
in de vorm van een website of een cd-rom. Het cv op papier kun je gemakkelijk opsturen, het digitale cv kun je op 
websites plaatsen, zoals reeds eerder genoemd. Je  portfolio (de cd-rom of het originele werk) neem je mee tijdens een 
sollicitatiegesprek. Als je een portfolio in de vorm van een website hebt, kun je hiernaar verwijzen in je brief of je cv.  

Het voorbeeld van een cv in dit boekje kun je gebruiken om er een voor jezelf te maken. Je kunt voor goede voorbeelden 
van cv’s ook op het internet kijken. Je kunt ook aan familie en bekenden om ondersteuning vragen. Laat je niet in 
verwarring brengen, niet iedereen is het met elkaar eens over de inhoud en de volgorde die je in een cv moet gebruiken. 

je cv  is j e v i s ite kaart j e

tip:
We geven je weer een aantal tips

• Geef een overzicht van je opleidingen, sla gerust de basisschool over
• Als je weinig werkervaring hebt, noem dan vakantiebaantjes of vrijwilligerswerk
• Laat vooral zien dat je niet lui bent
• Schrijf iets over vaardigheden, bijvoorbeeld ‘geconcentreerde werker’, ‘nauwkeurige werker’ enzovoorts
• Noem namen van mensen waarmee jouw toekomstige leidinggevende contact mag opnemen, 
 je zogenoemde referenten. Vaak willen werkgevers van anderen horen hoe jij ‘bent’

 

laat merk e n dat j e n i et l u i be nt , dat j e act i e f be nt . 

Een rijtje van dingen die je kunt noemen, als je ze hebt gedaan:

• Op school gezeten in het buitenland
• Vakantiewerk 
• Vrijwilligerswerk 
• Actieve hobby’s
• Scouting
• Extra cursussen
• Vreemde talen, maar dan niet Engels, Duits en Frans
• Extra stages
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iets speciaals voor jou?
Als je iemand vraagt om voor jou referent te zijn, moet diegene wel weten of jouw dyslexie 
een beperking is voor je toekomstige werk. Ook moet deze persoon weten of er iets over je 
dyslexie mag worden gezegd, voor het geval dat de werkgever contact opneemt. 

Neem enkel mensen die je echt vertrouwt en die ook goed weten welke werkzaamheden jij kunt uitvoeren. 
Zet bij de naam van de referent waar je deze persoon van kent (bijvoorbeeld: Stagebegeleider)  
en zet er ook zijn/haar contactgegevens bij. 

Neem contact op met je referent en geef aan dat je zijn/haar naam in een sollicitatie hebt genoemd. 

De referent mag niets negatiefs over jou zeggen, maar zal toch wel aangeven of jij sommige dingen niet zo goed kunt. 
Als je van tevoren met de referent contact opneemt, kun je dat soort dingen even doorspreken.  
Jij weet dan ook wat de referent over jou gaat zeggen. 

Als je iemand vraagt om je met de brief te helpen, omdat schrijven niet je sterkste punt is,  
vraag dan of deze persoon de algemene tips voor het schrijven van een brief wil bekijken.

 

tip:

opsturen van de brief
Stuur de brief pas op als je zeker bent van de inhoud. Dus pas als een of twee anderen de brief hebben gelezen.

Zorg dat de buitenkant van de envelop netjes is. Schrijf duidelijk! 

Je kunt ook een vensterenvelop gebruiken, dan hoef je niet te schrijven. Je begint in je brief met het adres 
bovenaan te typen. Het adres dat je bovenaan de brief hebt getypt, blijft via het venster zichtbaar. 
Vergeet op de achterkant jouw adres niet!

Als er een postadres staat, let er dan op dat je voldoende postzegels op de envelop 
plakt. Door je cv toe te voegen is de brief vaak zwaarder dan normaal.

Kijk voor het versturen nog eens goed na of in je brief staat:

•  Waarom jij solliciteert naar deze baan, waarom ben je geïnteresseerd 
•  Wat je het meest aanspreekt in de functie
•  Welke eigenschappen jij hebt, die positief zijn voor de functie
•  Welke vaardigheden jij hebt, die positief zijn voor de functie
•  Of je kunt voldoen aan de eisen die in de advertentie staan
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e-ma i l

Als je de brief mag opsturen via e-mail, stuur de 
brief en het cv dan als attachment mee. Maak nooit 
een gewone e-mail van je sollicitatiebrief!
Maak een nette e-mail, word niet te vrijpostig  
of te populair. Begin op dezelfde manier als in je 
sollicitatiebrief. Bij het onderwerp van de e-mail  
schrijf je het nummer van de vacature. 

Vul het e-mailadres pas als laatste in. Dit voorkomt dat 
je per ongeluk te vroeg op ‘verzenden’ drukt en je bericht 
zonder bijlage of nog niet ‘af ’ de deur uitgaat. Ook via 
de e-mail maak je maar één keer de eerste indruk!

en dan…
Meestal ontvang je een bevestiging dat ze je brief goed ontvangen hebben. In deze brief staat ook genoemd wanneer je 
meer zult horen. Als je een dergelijke brief niet krijgt, kun je zelf na ongeveer twee weken contact opnemen om te vragen 
of je brief wel is aangekomen. Noteer dit even in je agenda. Wees altijd beleefd, het kan je toekomstige werkplek worden.

Je kunt natuurlijk een brief krijgen waarin staat dat je niet wordt uitgenodigd voor een gesprek.  
Dat komt waarschijnlijk vaker voor. 

Soms staat er bij vermeld waarom je niet wordt uitgenodigd, soms niet. 

Als het wel vermeld staat, gebruik deze informatie dan om je volgende brieven te verbeteren. 
Als het er niet bij staat, bel dan gerust op en vraag waarom je niet bent uitgenodigd. 

maar wac ht n i et a f. . .
o ndertuss e n kan j e gewoon verder so l l i c ite re n !

tip:
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Zo pak je dat aan!



Het gesprek 

• Voorbere i d ing

• Het Solli c itatiegeSprek

• tipS 

• alS Het geSprek iS afgelopen
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j e mag op sol l icitatiegesprek!

Voordat je naar een sollicitatiegesprek gaat, kun je al een aantal zaken goed voorbereiden. 

Een goede voorbereiding op een gesprek vergroot je kansen namelijk enorm.

In de voorbereiding bedenk je welke vragen ze gaan stellen, wat je aan moet trekken, enzovoorts. Dat zullen we bespreken.
Dan komt het eigenlijke gesprek. We vertellen je hoe zo’n eerste gesprek verloopt en wat je allemaal kunt tegenkomen.  
We geven je ook weer een aantal tips voor de voorbereiding en het gesprek zelf. 
Misschien komt er nog een tweede gesprek. We geven daar kort wat informatie over.

En dan maar afwachten of je bent aangenomen!?
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Het is zover, 

tip:
Als je besluit om over je dyslexie te vertellen, geef dan een reëel beeld van wat je dyslexie betekent voor 
het uitvoeren van je werk. Dit is belangrijk. Maak dit niet mooier dan het is,  maar let op dat je niet te 
negatief wordt. Geef geen opsomming van wat je niet kunt, maar vertel dat je dingen anders doet
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Voorbereiding sollicitatiegesprek
Er is goed nieuws, je bent uitgenodigd om op gesprek te komen! Je mag je nu eerst gaan voorbereiden op dit gesprek. 

In dit gesprek kun jij laten zien dat jij de juiste bent voor de baan en dat jij die baan ook heel graag wilt. 

Het gesprek is ook voor jou! In dit gesprek kun jij namelijk ook voor jezelf bepalen of jij de baan wel wilt. 

Je bereidt je goed voor als je van tevoren nadenkt over hoe zo’n gesprek zal gaan. Daar hoort ook bij dat je goed 
nadenkt over de vragen die zij gaan stellen. Op deze vragen moet je eigenlijk al van tevoren de antwoorden hebben.

We geven je een groot aantal tips hoe jij je kunt voorbereiden. 

Z it re c ht Zucht niet te vee l Zet j e gSM u it
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iets speciaals voor jou?
Bepaal voor jezelf hoe je er naartoe gaat. Je kunt van tevoren even contact opnemen met het bedrijf. Je kunt aan hen vragen 
hoe het bedrijf bereikbaar is met het openbaar vervoer en of je er kunt parkeren. Maar eigen initiatief is beter, zoek via 
internet uit hoe je het beste bij het bedrijf kunt komen. Hou er rekening mee dat je vertraging kunt oplopen, plan dat in!

Informeer van tevoren zelf waar je aanpassingen kunt krijgen voor de baan en welke vergoedingen de werkgever daarvoor 
krijgt. Je toekomstige werkgever hoeft dan zelf geen informatie te zoeken. Als je contact hebt met een arbeidsdeskundige 
van UWV, zorg dan dat je het telefoonnummer van deze persoon meeneemt naar het gesprek. In het boekje over Wetgeving 
en Subsidies vind je veel informatie. Dit boekje kun je lezen en downloaden op www.werkenmeteenbeperking.nl

Je kunt je dyslexie in het begin ter sprake brengen. Het hoeft niet, dit is afhankelijk van de ernst van dyslexie en 
of je daadwerkelijk problemen voorziet in je toekomstige baan. Als je het wilt bespreken, is het dus belangrijk dat je 
van tevoren nadenkt over hoe je dat wilt doen. Je kunt dan namelijk zelf bepalen wat je erover wilt zeggen. 

Jouw toekomstige baas heeft waarschijnlijk geen idee hoe het is om te leven met dyslexie. Je kunt dus allerlei vragen 
verwachten. Ook vragen die jou misschien ergeren. Verplaats je daarom van tevoren in de rol van werkgever. 

Oefen een keer zo’n gesprek met je familie of vrienden. 

Bedenk welke informatie hij zeker nodig heeft om te weten wat jouw dyslexie betekent voor de baan.  
Bedenk hoe jij hem dat duidelijk kunt vertellen.

Voorbereiding vragen sollicitatiegesprek
Een groot deel van de vragen in een sollicitatiegesprek zijn standaardvragen. Dat maak t het 

makkelijk want dan kun je thuis de antwoorden voorbereiden. Bijvoorbeeld:

Waarom heb je juist naar deze baan gesolliciteerd? 
Bedenk van tevoren waarom je nu juist deze baan wilde hebben. 
Probeer het eens op papier te zetten. 
Zorg dat je minimaal drie redenen bedenkt!

Kijk of je de volgende kunt gebruiken voor jezelf:

• Dit is een groot bedrijf, hier kan ik groeien
•	 Dit is een groot bedrijf, hier kan ik mij specialiseren
•	 Ik vind de afwisseling in deze baan erg leuk
•	 Deze baan is bij mij in de buurt
•	 Ik heb gehoord dat dit een fijn bedrijf is om te werken
•	 Ik heb hiervoor geleerd en wil nu graag hierin werken
•	 Dit is een klein bedrijf, hier kent iedereen elkaar en dat vind ik erg prettig
•	 In mijn vrije tijd doe ik hetzelfde als uw bedrijf doet, dat sluit dus heel goed aan
•	 Ik vind de producten die u maakt, erg leuk
•	 Ik vind het leuk om in de tuinbouwsector te werken (of een andere sector natuurlijk)
•	 Deze baan is erg praktisch en dat spreekt mij wel aan
•	 Deze baan is helemaal gericht op de administratie, dat vind ik fijn (of iets anders natuurlijk)
•	 In deze baan doe ik allerlei verschillende dingen, dat vind ik erg leuk



Waarom hebben we juist iemand als jou nodig? 
Benadruk waarom je deze baan zo interessant vindt en waarom jij denkt dat jouw kwaliteiten daar prima bij passen.  
Wees niet te bescheiden maar ga niets uit je duim zuigen. 
Bereid deze vraag altijd voor. Niet alleen om een goed antwoord te hebben. 
Je komt er dan ook achter of deze baan wel bij jou past. 

Kijk of je de volgende antwoorden kunt gebruiken voor jezelf:

•	 Ik voldoe precies aan uw eisen in de advertentie
•	 Ik kom net van school, ik ben daardoor nog niet zo duur
•	 Ik kom net van school, ik ken daardoor alle nieuwe ontwikkelingen
•	 Ik kom net van school, ik ben daardoor nog erg flexibel
•	 Ik heb een enorm doorzettingsvermogen, dat is het voordeel van zo’n handicap
•	 Ik ben erg optimistisch en positief ingesteld, dat is het voordeel van zo’n handicap
•	 Ik kan me enorm inzetten, dat is het voordeel van zo’n handicap
•	 Ik ben in deze regio opgegroeid, ik ken de klanten
•	 Als ik ergens ben, wordt iedereen vriendelijker voor elkaar, dat is het voordeel van zo’n handicap

dit iS arrogant!
•	 U hoeft maar naar mijn cijferlijst te kijken om te zien dat ik goed ben!
•	 U hoeft mij niet te vertellen hoe ik problemen met de computer oplos!
•	 Ik denk dat ik al gauw beter ben dan de collega’s die nu hetzelfde werk doen
•	 Niemand heeft problemen met mij
•	 U hoeft mij niet te vertellen hoe ik iets organiseer, daar ben ik echt de beste in!

Wat zijn je positieve eigenschappen? 
Verkoop jezelf! Je mag daarom je positieve eigenschappen best een beetje aandikken. Noem dan niet 
alleen die eigenschappen. Alleen zeggen dat je bijvoorbeeld creatief bent is namelijk niet voldoende. 
Ze gaan dan altijd vragen om voorbeelden. Ben ze vóór en denk hier thuis al over na. 

Kijk of deze antwoorden bij jou aansluiten, dan kun je ze gebruiken. Sommige zijn al eerder genoemd, 

sommige moet je misschien een beetje aanpassen om het op jou van toepassing te maken:

•	 Ik ben een doorzetter 
 Als je zo’n handicap hebt als ik, loop je voortdurend tegen problemen aan. Iedere keer opnieuw overwin ik die weer. Daar moet je wel voor kunnen doorzetten. 
•	 Ik ben een heel positief ingesteld persoon 
 Als je zo’n handicap hebt als ik, loop je voortdurend tegen problemen aan. Als je daar niet op een positieve manier mee omgaat, kom je er niet.

•	 Ik ben een echt team-mens
 Ik speel handbal (of een andere teamsport), ik zit in een werkgroep (of een andere teamactiviteit). Ik vind het prettig om in dat team te zitten. 

•	 Ik ben heel creatief 
 Dat was ik al, maar dat word je nog meer als je zo’n handicap hebt als ik. Iedere dag kom ik dingen tegen die ik niet goed kan vanwege 

mijn handicap. Het moet dan toch kunnen en dan verzin je allerlei creatieve oplossingen, daar word je dan steeds handiger in.

•	 Ik ben heel flexibel
 Zo’n handicap maakt je dat wel. Iedere dag zijn er wel dingen waardoor ik me moet aanpassen vanwege die handicap. Daar word je vanzelf flexibel van. 

•	 Ik ben een harde werker
•	 Ik ben heel gestructureerd
•	 Ik ben bijna nooit ziek
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Heb je moeite om onder een baas te werken? 
Bijna iedereen heeft een baas. Het is dus niet verstandig om te zeggen dat je daar moeite mee hebt. Zeg gewoon dat je geen moeite 
hebt om opdrachten aan te nemen. Benadruk wél dat je een zelfstandige werknemer bent die ook dingen uit zichzelf kan opzetten.

Kijk of je de volgende antwoorden kunt gebruiken voor jezelf, misschien kun je er een paar combineren:

•	 Ik heb tijdens mijn vakantiewerk ook al onder een baas gewerkt, ik heb daar geen problemen mee
•	 Ik heb vroeger ook goed naar mijn vader en moeder geluisterd, die hadden ook geen 

problemen met mij. Onder een baas werken zal ik dan ook wel kunnen
•	 Ik vind het prima om onder een baas te werken. Ik vind het wel belangrijk dat ik dan 

toch kan aangeven als ik dingen anders zie, natuurlijk op een nette manier
•	 Ik heb tijdens mijn stage ook onder een baas gewerkt, daar heb ik eigenlijk nooit problemen mee gehad
•	 Ik heb daar geen moeite mee, maar kan ik dan wel evengoed aangeven als ik het ergens niet mee eens ben?

Waar zie je jezelf over vijf jaar? 
Deze vraag wordt vaak gesteld om na te gaan of je wel over je toekomst hebt nagedacht. Zorg dus dat 
je duidelijk kunt aangeven waar je over vijf jaar wilt zijn als je het weet. Als je echt geen idee hebt, 
dan moet je dat zeggen. Geef dan wel aan dat dit bedrijf heel belangrijk voor je is, en dat je graag wilt 
blijven. Zeg zeker niet dat dit bedrijf alleen maar bedoeld is om werkervaring op te doen.

Kijk of je de volgende punten kunt gebruiken voor jezelf:

•	 Ik wil op dit moment de functie waar we nu over praten, heel graag vervullen en daar heel goed in worden.
•	 Ik wil dan gewoon heel goed zijn in mijn werk
•	 Ik wil dan een onmisbare werknemer in dit bedrijf zijn geworden
•	 Ik hoop dan een hele goede werknemer in dit bedrijf te zijn

Wat vinden je vrienden een negatieve eigenschap van jou? 
Iedereen heeft zwakke kanten, dus jij ook. Geef dus gerust een voorbeeld van een eigenschap van 
jezelf die zwakker is. Dat je dat kunt is al heel knap! Je moet natuurlijk wel laten zien dat jij je bewust 
bent van deze zwakheid en dat het voor jou een uitdaging is deze zwakheden te verbeteren. 

Zit hier iets tussen dat je kan gebruiken?

•	 Ik denk dat ze vinden dat ik me altijd overal mee bemoei. Dat komt omdat ik zo graag wil dat de dingen goed 
geregeld zijn. Ik weet dat ik dat doe en ik probeer dat ook al minder te doen. Daar moet ik nog in groeien.

•	 Ze vinden dat ik alles beter weet. Dat is ook vaak zo omdat ik altijd alles heel goed uitzoek. 
 Zij vinden dat dan niet leuk en dat kan ik me ook voorstellen.  

Ik hoef dat ook eigenlijk niet altijd te laten merken, dat moet ik nog een beetje beter leren. 
•	 Mijn vrienden vinden mij te verlegen. Ik ben iemand die eerst altijd afwacht.  

Ik hoef niet altijd voorop te lopen, ik wacht gewoon af wanneer mijn beurt komt.  
Dat vinden zij minder leuk.

•	 Ik denk dat ze vinden dat ik wat saai ben. Ik ben ook niet zo’n wild uitgaansbeest.  
Ik lees liever een boek, maar dat doen zij weer liever niet. Ik vind het wel leuk om met 
hen in de kroeg te praten, maar ik ga liever niet met ze naar de disco.

•	 Ze vinden mij erg druk. Ik doe heel veel en ben altijd bezig. Daar worden ze soms gek van.  
Op vakantie ben ik als eerste uit mijn bed en aan de gang, zij blijven dan nog uren doorslapen. 

•	 Mijn vrienden vinden mij te wild. Ik wil altijd allerlei dingen die uitdagend en soms best gevaarlijk zijn.  
Ik vind dat erg leuk, ik vind uitdagingen erg leuk. Zij zouden het liever iets rustiger en minder uitdagend willen.

•	 Ik ben volgens hen té precies. 
•	 Ik wil volgens hen altijd alles té perfect doen.
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Heb je bezwaren tegen onregelmatig werk? 
Overwerken is niet altijd leuk, maar je wilt ook niet overkomen als iemand die zich precies aan de werktijden houdt. 
Benadruk dat je geen problemen hebt met af en toe eens overwerken. Zeg er wel meteen bij dat je ’s avonds ook nog een 
volle agenda hebt. Daarmee laat je zien dat je andere dingen doen óók belangrijk vindt en niet altijd kunt overwerken.

Kijk eens of je de volgende zinnen kunt gebruiken voor jezelf:

•	 Ik vind overwerken leuk, ik heb daar ook helemaal geen moeite mee.  
Ik moet alleen mezelf dan wel goed in de gaten houden.

•	 Ik wil best overwerken, ik heb alleen iedere avond wel iets anders waar ik naar toe moet. Als ik het op 
tijd weet, dan kan ik die dingen afzeggen. Ik kan het niet maken om dat iedere week te doen.

•	 Ik wil best overwerken, als dat past. Als ik het op tijd weet, kan ik dingen regelen.
•	 Ik wil best overwerken, ik hoef het ook niet altijd op tijd te weten. Ik zal zoveel mogelijk dingen 

regelen om het te kunnen maar het zal mij af en toe voorkomen niet lukken. Is dat bezwaarlijk?

a l s j e z e l f vrage n w i l t ste l l e n
Veel vragen gaan vanzelf. Die gaan dan over werktijden, reizen, werkinhoud etc. 
Vaak wordt aan je gevraagd of je zelf nog iets wil vragen. Daarvoor zijn deze vragen!

Kies maar uit de voorbeelden of laat je daardoor op gedachten brengen.

•	 Hoe groot is de afdeling waarop ik zou komen te werken?
•	 Hoeveel collega’s doen hetzelfde werk als ik?
•	 Zou ik ook cursussen kunnen volgen in uw bedrijf? Bijvoorbeeld als er nieuwe versies 

van programma’s komen of gewoon nieuwe softwareprogramma’s?
•	 Zou ik ook cursussen kunnen volgen, bijvoorbeeld om nieuwe technieken te leren?

Een medische keuring hoort bij de sollicitatieprocedure. Heb je er bezwaar tegen om hieraan mee te werken?
Je toekomstige werkgever mag dit niet zomaar vragen. Een medische keuring wordt ook wel 
aanstellingskeuring genoemd. Als dit gevraagd wordt, stond dit meestal ook al in de advertentie erbij. 

Een medische keuring mag alleen als je gezondheid belangrijk is om het werk te kunnen doen. In deze 
keuring wordt getest of je gezondheid goed genoeg is om de baan ook echt zonder gevaren uit te kunnen 
voeren. Het gaat dan om gevaren voor de gezondheid en de veiligheid van jezelf en van anderen.

Als je in het gesprek hoort dat een medische keuring onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure, 
vraag dan of deze keuring te maken heeft met de baan. Alleen dan mag het namelijk! 

Voor de meeste banen mag geen medische keuring worden uitgevoerd.

Als je twijfelt of je wel aan een medische keuring moet meewerken,  
kun je dit bij de Arbo-dienst of de bedrijfsarts navragen. 

Een medische keuring kan voor de werkgever, maar ook voor jou zekerheid geven dat 
je zonder gevaren aan de slag kunt. Het is dus ook voor je eigen veiligheid en dat van je 
toekomstige collega’s om te weten of jij zonder gevaar de baan kunt uitvoeren. 

De resultaten van de keuring kunnen echter ook een reden zijn om je af te wijzen voor de baan.
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 tip:

een go ede voorbere id i ng vergroot j e kans e n !

Tips ter voorbereiding op je sollicitatiegesprek

•	 Draag	nette	kleding	
 Als je niet zeker weet wat je aan moet trekken, kleed je dan liever iets te netjes dan te alledaags
•	 Denk	ook	aan	een	goede	lichaamsverzorging,	
 fris gedoucht en met een niet te overdreven geurtje maak je een goede indruk
•	 Zorg	dat	je	onderweg	het	telefoonnummer	van	de	contactpersoon	bij	je	hebt,
 zodat je bij vertraging kunt doorgeven dat je te laat bent. Je laat dan zien dat je goed bent voorbereid 
 én dat je nauwkeurig te werk gaat 
•	 Probeer	echter	te	voorkomen	dat	je	te	laat	komt	
 Dit geeft een zeer slechte eerste indruk! 
•	 Onderzoek	ruim	van	tevoren	hoe	je	het	beste	bij	het	bedrijf	komt	
 Neem liever een trein of bus eerder dan net op tijd binnen te rennen. Oefen desnoods een keer de route
•	 Zorg	voor	een	goed	overzichtelijke	portfolio
•	 Neem	een	kopie	van	de	sollicitatiebrief,	je	cv	en	je	diploma’s	mee	
•	 Neem	ook	je	agenda	mee,	
 voor het geval er meteen een vervolggesprek wordt gepland
•	 Zorg	dat	je	bij	de	receptie	weet	met	wie	je	moet	spreken	
 Bij de receptie van het bedrijf sla je dan geen flater als je meldt dat je er bent
 

Het sollicitatiegesprek
Eindelijk is het dan zover. Je gaat echt op gesprek. 

Je gaat niet op gesprek om op een saaie manier nog een keer uit te leggen wat je al in je brief had staan. Je wilt die baan! 
Het is eigenlijk de bedoeling dat je gaat flirten met die job. Niet echt natuurlijk, maar je wilt het gesprek laten sprankelen. 

a l s j e bi n n e n komt
Geef iedereen een stevige handdruk. Zorg wel dat je geen zweethanden hebt. Je kunt van tevoren onder de koude 
kraan je handen afspoelen, dat helpt. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk, een rechte houding hebt als je je voorstelt en 
zeg iedere keer heel duidelijk je naam. Soms moet je wel drie keer je naam zeggen, blijf dan toch duidelijk praten. 

ti jd e ns h et ge spre k
In het gesprek worden vragen aan jou gesteld. Misschien dat je de vragen herkent. Je hebt ze dan goed voorbereid  
en je kunt een goed antwoord geven. Soms zeggen ze iets of vragen ze iets dat je niet snapt. Durf dan gerust  
om extra uitleg te vragen. Je hoeft echt niet alles te weten! Als je antwoordt, doe het dan kort.  
Ga geen ellenlange verhalen vertellen. 

Als je iets over jezelf moet vertellen, geef dan voorbeelden uit je stage of uit andere baantjes die je hebt gehad.  
Ga niet opscheppen, je valt dan toch door de mand. Denk er goed aan dat je eerlijk bent. Het is ook belangrijk dat  
jij erachter komt of jij wel graag bij dat bedrijf wilt werken.

Stel zelf ook vragen tijdens het gesprek. Vraag bijvoorbeeld wat de baan precies inhoudt. Vraag of je ook opleidingen kunt 
volgen in je baan. Je kunt ook vragen of je kunt doorgroeien in het bedrijf. Op die manier wordt het een echt gesprek.
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ZenuwacHtig?
Ben je heel zenuwachtig, geef dan eerlijk aan dat je zenuwachtig bent. Het uitspreken ervan haalt 
al veel van de zenuwen weg en iedereen begrijpt best wel dat je zenuwachtig bent. 

Als je zenuwachtig bent, zeg je bijvoorbeeld:

•	 Ik ben best wel zenuwachtig, het lijkt me zo’n leuke baan!
•	 Ik ben best wel zenuwachtig, ik zou de baan ook zo graag willen
•	 Ik ben best wel zenuwachtig, dit is mijn allereerste eerste sollicitatiegesprek
•	 Ik ben best wel zenuwachtig, maar dat zal dadelijk wel overgaan 

let ook go ed op de vo lg e nde d i ng e n
•	 Zit	recht
•	 Wees	enthousiast	over	de	baan.	Lach	eens
•	 Speel	niet	met	je	mobiel	of	je	balpen
•	 Zet	je	mobiel	uit
•	 Wiebel	niet	op	je	stoel
•	 Sla	je	armen	niet	over	elkaar
•	 Zucht	niet	te	veel

a l s h et ge spre k i s a fg e l op e n
Als het gesprek klaar is, wordt er soms nog over andere dingen gesproken. Soms praten ze nog met jou over de 
voetbalwedstrijd van gisteravond. Let goed op, want ook nu nog laat je een indruk achter van jezelf. Bedenk dat 
je nog steeds in een sollicitatiegesprek zit! Sluit een gesprek altijd positief af! Er is maar één eerste indruk.
Als je thuis nog vragen hebt, mail dan met het bedrijf. Mail dan wel weer met dezelfde persoon als de eerste keer.
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iets speciaals voor jou?
Tijdens het gesprek komt er meestal wel een aanleiding om je dyslexie te bespreken. Je kunt dit 
meteen aan het begin doen. Je laat dan merken dat je oprecht bent. Zeg	meteen	dat	je	hersens	voor	
de rest prima werken. Zeg bijvoorbeeld dat je juist sneller bent in oplossingen bedenken. 

De vragen over je dyslexie mogen niet over je persoonlijke situatie gaan, maar alleen over je dyslexie bij het 
uitvoeren van werktaken. Dus een vraag of jij moeilijke boeken kunt lezen, heeft niets met je werk te maken. 
Bespreek met je toekomstige werkgever het takenpakket dat bij de baan hoort. Soms zijn taken eenvoudig 
te herschikken, soms kun je ook iets compenseren. Met concrete voorbeelden maak je het voor de werkgever 
gemakkelijker om zich een beeld te vormen van de invloed van de dyslexie  op de uitvoering van de taken. 

Je mag dan gerust zeggen dat je er moeite mee hebt. Geef dan meteen jouw oplossing aan. 

Blijf tijdens het gesprek vooral rustig. Leg uit dat je je werk goed kunt doen. Je hebt immers ook 
je diploma gehaald. Maak zelf geen probleem van je dyslexie. Je toekomstige werkgever zal dat 
dan ook minder snel doen. Het gaat tenslotte om je kwaliteiten en niet om je dyslexie.

Als de werkgever vraagt of je aanpassingen nodig hebt, weet dan precies welke aanpassingen je 
nodig hebt. Vertel de werkgever meteen waar hij daar misschien subsidie voor kan krijgen.
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Jouw toekomstige baas heeft er waarschijnlijk geen idee van wat jouw dyslexie betekent voor het werk. Je kunt dus allerlei vragen 
daarover verwachten, ook vragen die jou misschien ergeren. Als ze je over je dyslexie een vraag stellen die je niet prettig vindt, 
vraag dan altijd waarom ze dat willen weten. Vaak is er een reden voor de vraag en kun je toch gewoon eerlijk antwoord geven. 
Ga altijd uit van de goede wil van de mensen aan de overkant van de tafel. Ze hebben jou niet voor niets 
uitgenodigd voor een gesprek. Laat desnoods zien hoe jij bepaalde zaken uitvoert of oplost.
 

de n k e raan : 
een baan krijg je vaak omdat je goed bevalt in het sollicitatiegesprek. 
Denk daarom heel goed aan je houding. 
Kom zelfverzekerd over, dat kun je door een goede voorbereiding. 
Je dyslexie zal dan minder belangrijk worden.

Het tweede gesprek
Je mag nog een keer op gesprek!  Dat betekent dat je een grote kans hebt dat je de baan krijgt. Het tweede gesprek gaat er 

daarom  

ook over of je echt al het werk kan doen dat bij de baan hoor t. Je moet nu heel goed weten wat je wel kan en wat je niet kan. 

Ze gaan nu ook goed kijken of jij wel bij het bedrijf past. Vaak gaat het tweede gesprek ook over salaris, arbeidsvoorwaarden  

en het contrac t.

Nu is het nog belangrijker dat je laat zien dat jij de beste bent voor de baan. Gebruik daarom alle tips die we je hebben 
gegeven voor het eerste gesprek. Oefen thuis met iemand, dan krijg je meteen te horen of je het goed doet of niet. 

iets speciaals voor jou?
Je kunt in het tweede gesprek ook dieper ingaan op de inhoud van de functie en vragen in wat voor team je 
komt te werken. Je kunt dan dus zelf ook nagaan of dit wel echt de plek is waar je terecht wilt komen.

In je eerste gesprek heb je verteld wat voor aanpassingen je nodig hebt. 
Nu moet je zorgen dat je een lijstje hebt met wat je precies nodig hebt. Op die lijst staat wat je zelf al hebt en wat nog 
nodig is. Je hoeft hierbij niet alleen te denken aan materiële zaken zoals een daisy-speler, maar je kunt ook denken aan 
bijvoorbeeld aangepaste werktijden. Op je lijst staat ook welke vergoedingen je werkgever voor de aanpassingen krijgt. 

Je zult tijdens dit tweede gesprek ook duidelijke afspraken moeten maken met je toekomstige baas. 
Hierbij moet je denken aan werktijden, rustpauzes, soort werkzaamheden, geen dubbeltaken, etc. 
Hoe duidelijker je bent in wat er nodig is, hoe gemakkelijker het is voor een werkgever! 

afgewezen!
Helaas, je krijgt een telefoontje of brief dat jij het niet geworden bent. 

Dat is vervelend. Bedenk wel dat niet alleen jij, maar nog heel veel anderen zijn afgewezen. 

Wat doe je nu?
Vraag altijd na waarom je bent afgewezen. Je kunt daar veel van leren. 
Blijf netjes, je weet nooit waar het goed voor is. Het zou best kunnen dat je nog een keer solliciteert bij hetzelfde bedrijf. 
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b l i j f vo l houde n , e e n baan vi nde n i s mo e i l i j k . 

dus ge e f de mo ed n i et te sn e l op !

iets speciaals voor jou?
Durf te vragen of je bent afgewezen vanwege je dyslexie. Je krijgt daar waarschijnlijk geen eerlijk antwoord op. 
Vraag ook wat ze dachten dat jij niet zou kunnen omdat je dyslexie hebt. Je kunt daarvan leren voor een volgend 
gesprek. Als je niet vanwege je dyslexie bent afgewezen, is het ook goed om door te vragen, wat wèl de reden was. 

Soms moet je ook blij zijn dat je niet bent aangenomen. Als deze baas niet voor jouw beperking  
openstond, dan is het misschien beter om daar niet te gaan werken.



Hoe ga ik werken
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• Formulieren invullen

• Kleding

• re izen

• eerste werKdag

• n ieuwe collega’s
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geFeliciteerd! 
Je bent aangenomen en kunt beginnen.

Voordat je echt gaat beginnen moet je wel nog een aantal dingen doen. 

Je moet altijd eerst nog allerlei formulieren invullen. Dan moet je je voorbereiden op je eerste werkdag. 

•	 Je	moet	nadenken	over	je	kleren,	wat	trek	je	aan?	
•	 Je	moet	ook	nadenken	over	hoe	je	op	je	werk	komt,	zodat	je	op	tijd	kan	beginnen.	
•	 Je	moet	nadenken	over	hoe	je	met	je	nieuwe	collega’s	zult	omgaan.	

Pas als je daar allemaal over hebt nagedacht, kun je met een gerust hart aan je eerste werkdag beginnen. 
 

Formulieren invullen 
Het invullen van formulieren hoort bij het krijgen van een baan. Dit kan apart plaatsvinden of op de eerste werkdag. De werkgever 

moet van alles van jou weten. Je moet ook een contract tekenen waarin je rechten en je plichten als werknemer staan opgenomen.

Formulieren invullen kost altijd veel tijd. Je kunt het jezelf gemakkelijker maken door een aantal papieren bij je te hebben als 
je gaat invullen. Denk	aan	je	bankgegevens,	je	ziektekostenverzekeringsnummer,	je	paspoort	en	je	burgerservicenummer.	
Zorg ook dat je weet hoe ver het is van jouw huis naar het werk. Dat is voor je reiskostenvergoeding. Vaak moet je voor 
deze papieren naar Personeelszaken. Probeer met je werkgever te regelen dat je alle papieren in één keer kunt regelen. 
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iets speciaals voor jou?
De of ficiële stukken die je moet tekenen en invullen bestaan vaak uit veel tekst in een klein en onduidelijk let ter type. 

Deze	formulieren	zijn	belangrijk.	
Neem	daarom	rustig	de	tijd	om	ze	in	te	vullen.	

Als je merkt dat je moeite hebt met invullen van deze formulieren op je werk, vraag dan of je ze thuis mag invullen. 

Zet ook nooit zomaar je handtekening, denk goed na of dit alles is wat jij wilt hebben. 

Je kunt vragen of die papieren uitgeprint kunnen worden in een voor jou duidelijk formaat. Ook kun je 
vragen of je ze digitaal kunt krijgen. Je kunt ze dan thuis op een voor jou handige wijze uitprinten. Of 
als je thuis spraaksynthesesoftware hebt, kun je die gebruiken om de formulieren goed te lezen. 
Als dit mogelijk is vóórdat je begint te werken, kun je ze op het werk zó ondertekenen. 

Met name voor de hulpmiddelen zul je het nodige aan formulieren moeten invullen. Ga nog een laatste keer goed na 
welke hulpmiddelen je nodig hebt. Sommige hulpmiddelen moet je aanvragen bij UWV. Spreek met je werkgever 
af dat je die hulpmiddelen meteen aanvraagt. Zonder hulpmiddelen kun je niet of nauwelijks starten.  

Maak altijd een kopie van formulieren voordat je ze opstuurt. Dan heb je altijd 
bewijsmateriaal achter de hand voor het geval er iets mis gaat.

Kleding 
Als je alles goed geregeld hebt, ga je je voorbereiden op die eerste werkdag. Je gaat kennismaken met je 

collega’s en je wordt ingewerk t. Het is altijd belangrijk dat je nadenk t over wat je aantrek t, of je nu op 

kantoor werk t of in een fabriekshal. Je zult altijd iets moeten aantrekken dat past binnen het bedrijf. 

Bedenk wat je aantrekt. Misschien heeft het bedrijf speciale bedrijfskleding. Als je dat niet weet, neem dan nog even 
contact op met het bedrijf. Het gemakkelijkste is contact opnemen met degene die je heeft uitgenodigd voor het gesprek. 
Als je geen bedrijfskleding hebt, moet je dus zelf iets verzinnen. Probeer je te herinneren wat de andere mensen in 
het bedrijf voor kleding droegen. Waren het spijkerbroeken en truien of was het toch wel iets nettere kleding? 

Zorg in elk geval dat je er verzorgd uitziet. Dat wil zeggen dat je fris gedoucht bent, 
schone kleren aan hebt, je schoenen gepoetst en je haren gekamd zijn.  

iets speciaals voor jou?
Je kleding is niet speciaal, niet anders dan die van je collega’s. Je kunt er natuurlijk wel op letten dat je 
kleren draagt waarin je gemakkelijk dingen kwijt kunt. Bijvoorbeeld een elektronische agenda. 
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reizen
Je bent inmiddels al op gesprek geweest en hebt toen ook al de weg afgelegd naar je nieuwe werk.

Toen moest je zorgen dat je ruim op tijd was. Bij een sollicitatiegesprek moet je altijd op tijd komen.  

Nu moet je zorgen dat je op tijd bent, maar dat hoef t niet ruim op tijd te zijn. 

Je kunt op verschillende manieren naar	je	werk	gaan. Kijk wat voor jou het handigste is. Je kunt bijvoorbeeld ook carpoolen. 
Nu is dat nog niet zo goed mogelijk omdat je waarschijnlijk nog niemand kent in het bedrijf.  
Als je dat wilt moet je dat zelf even aankaarten tijdens de lunch of koffiepauze. 

In ons land zijn er regelmatig vertragingen. Door files op de weg of in het openbaar vervoer. Als je te laat 
dreigt te komen, dan is het belangrijk dat je je leidinggevende laat weten dat je misschien later komt. 

Als je met het openbaar	vervoer reist is het handig om je reis via	www.9292ov.nl	te plannen. Op deze site kun je ook 
reisbewaking aanvragen. Als er tijdens je reis veranderingen optreden, wordt dit op je gsm via sms gemeld. 

Als je je rijbewijs hebt en een auto, kun je natuurlijk altijd met	de	auto gaan. De route kun je dan van 
tevoren opzoeken op internet met een routeplanner zoals bijvoorbeeld 	www.routeplanner.nl.

Natuurlijk kun je in je auto gebruik maken van een GPS-navigatiesysteem. 
Er zijn ook gsm’s waar je gps op kunt installeren of die dat al hebben. 

iets speciaals voor jou?
Je moet net als ieder ander rekening houden met vertragingen bij het openbaar vervoer. 
Neem altijd meer tijd voor het reizen.  
Zorg dat je een goede kaart of een goed beeld hebt van de route.

 

Je eerste werkdag

Yes ! 

Je gaat echt aan het werk!

Je gaat kennis maken met je collega’s, je krijgt een werkplek en je wordt ingewerkt.

Het wordt een spannende dag. Zorg dat je goed bent uitgerust. Je leert vandaag veel nieuwe mensen 
kennen. Een belangrijk moment om collega’s te leren kennen is tijdens de pauze in de kantine of tijdens een 
werkoverleg. Neem zelf initiatief om je voor te stellen. Je leert vandaag ook van alles over je baan. 

Je zult vanavond wel moe zijn. Zorg dat je vanavond geen moeilijke dingen hoeft te doen. Je kunt beter bijkomen 
van deze spannende dag. Het is ook fijn als je vanavond aan iemand kunt vertellen hoe jouw eerste dag was. 
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iets speciaals voor jou?
Als je die eerste dag een heel lang verhaal krijgt over wat er van je wordt verwacht, vat dit dan even voor jezelf samen. 
Durf om uitleg te vragen. Schrijf meteen alles op wat je te horen krijgt.

Voor	jou	is	structuur	ook	heel	belangrijk.	
Maak daarom vanaf de eerste dag een duidelijk schema van alle werkzaamheden die je moet doen en hoe je 
die wilt bereiken. Je kunt in het begin best ondersteuning vragen van je baas om het schema te maken. 

Vertel je baas dat je moeite hebt met leestaken en schrijftaken die je niet op tijd weet. Vraag hem 
of hij je op tijd op de hoogte stelt als er iets extra’s van je verwacht wordt. Als je duidelijk weet 
wat de veranderingen zijn of wat er van je verwacht wordt, dan is het geen probleem.

Kennismaken met nieuwe collega’s 
Denk van tevoren na over jouw eerste kennismaking met je collega’s. Je moet zelf weten of je meteen wilt kennismaken met al je 

collega’s of dat je ze gewoon allemaal wel een keer tegenkomt tijdens het werk en dat je je dan ter plekke voorstelt. Je kunt ook door 

een collega of je leidinggevende aan iedereen, of aan je meest directe collega’s worden voorgesteld. Die loopt dan met je mee. 

Het meest gebruikelijke is om jezelf in ieder geval op de eerste werkdag voor te stellen aan je meest directe collega’s. 

Als je meteen met al je collega’s kennis maakt, is de eerste drempel genomen. Als je dan door het bedrijf loopt, kun je 
meteen tegen iedereen hallo zeggen. Je hebt er misschien al een aantal gezien. Je kunt dat dus ook niet in een keer doen. 
Dan moet je iedere keer jezelf voorstellen als je iemand tegenkomt in het bedrijf. Jij moet dan ook iedere keer beginnen, want 
de anderen weten niet dat jij een nieuwe collega bent. Je kunt ook gewoon op bezoek zijn. Kies een manier die bij jou past. 

iets speciaals voor jou?
Weinig collega’s zullen weten wat het betekent om een collega met dyslexie te hebben.  
Het kan zijn dat ze je vragen stellen, bijvoorbeeld over wat je hiervoor hebt gedaan.
Meestal vragen collega’s bij een eerste kennismaking niet zo heel erg veel, 
maar vertellen ze vooral wat hun taken zijn binnen het bedrijf.
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Je zou ook een later moment kunnen plannen om je directe collega’s samen met je leidinggevende uit 
te leggen wat de gevolgen van dyslexie voor jou zijn. Collega’s kunnen dan meteen vragen stellen en je 
leidinggevende kan dan ook meteen aangeven welke oplossingen jullie samen hebben besproken.

Bespreek	met	je	nieuwe	leidinggevende	welke	manier	voor	jou	het	fijnst	is.	Het	liefst	wel	vóór	je	eerste	werkdag. 
 
 omgaan met collega’s 

Collega’s zijn een heel belangrijk onderdeel van je werk. Je moet natuurlijk op de eerste plaats 

met ze samenwerken. Je moet met ze overleggen en taken samen uitvoeren.

Het is dan belangrijk dat jullie goed van elkaar weten wat je aan elkaar hebt.

Daarnaast ga je ook op een andere manier met je collega’s om. Dat is eigenlijk net zo belangrijk als het samenwerken. 
Het gaat dan over samen lunchpauze houden, een praatje maken en meedoen aan activiteiten die bijvoorbeeld vanuit 
de personeelsvereniging worden georganiseerd. Bijvoorbeeld samen uit eten, het jaarlijkse uitje en de kerstviering.

iets speciaals voor jou?
Niet iedereen weet wat het betekent om een collega met een dyslexie te hebben. Als iemand wel 
zou weten wat dyslexie is, dan heb jij waarschijnlijk toch wat andere beperkingen.
Jij wilt vanaf de eerste dag laten zien dat je gewoon een collega bent die toevallig dyslexie heeft.  
Doordat je dyslexie hebt, zijn er wel een paar dingen die voor jou anders werken dan voor je collega’s. 

wat ga je vertellen?
Als eerste ga je natuurlijk vertellen dat je het hartstikke leuk vindt dat je bent aangenomen. 

Je vindt het ook erg leuk om met hen te gaan samenwerken. 

Als het gesprek wat langer duurt, kun je een paar dingen uitleggen. Dan leg je uit dat jij je diploma hebt en dat je gewoon 
je werk kan doen. Je vertelt ze daarna dat er wel een paar dingen zijn waar jijzelf rekening mee moet houden. 

Je vertelt ze ook dat er een paar dingen zijn waar zij, als jouw collega’s, rekening mee moeten houden. Vertel 
hen dat jij het best begrijpt als zij vergeten dat jij dyslexie hebt. Vraag daarnaast ook gerust hun begrip voor 
bepaalde dingen die jij niet kunt doen. Maak er eventueel een grapje over als dat in je aard ligt. 
Daarmee breek je het ijs. 

Door	je	dyslexie	kan	het	zijn	dat	je	bepaalde	dingen	juist	heel	goed	kunt.	

Enkele positieve eigenschappen op een rijtje 

•	 Goed	ruimtelijk	inzicht	
•	 Goed	probleemoplossend	vermogen	
•	 Meer	dan	doorsnee	nieuwsgierigheid
•	 Denken	in	beelden,	goed	voorstellingsvermogen
•	 Meer	dan	doorsnee	creativiteit	
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reactie van collega’s
Er kunnen collega’s zijn die weinig begrip hebben voor jou. Ze reageren misschien soms ongeduldig of geïrriteerd. Spreek 

hen daarop gerust aan. Het is misschien verstandig om daar niet meteen over te beginnen, maar om er op een later 

tijdstip op terug te komen, als de emoties wat gezakt zijn. Mensen vergeten nogal eens dat anderen anders in elkaar 

zitten dan zijzelf. Ze kunnen dus vergeten dat je dyslexie hebt. Zeker omdat het niet aan de buitenkant zichtbaar is.

Vertel die collega’s dat je er niet voor gekozen hebt dat je dyslexie hebt, en vraag	om	begrip. Leg uit hoe het bij jou werkt. Je 
mag best zeggen waar het op staat. Doe dat echter niet op een vijandige manier en word	niet	boos.  
Vertel hen bijvoorbeeld ook, dat je begrijpt dat je niet altijd een modelcollega voor ze zult zijn. En dat je je 
kunt voorstellen dat het soms vervelend is, dat jij dingen langzamer doet, of dingen vergeten bent.

Het kan goed zijn dat je dit al eerder hebt verteld, maar mensen vergeten dit weer. 
Je zult dus vaker moeten uitleggen wat jouw beperkingen zijn.

tip:

Bespreek waar jij en je collega’s rekening mee moet houden bij het uitvoeren van je werk, maar ook 
waarmee je rekening moet houden bij de andere activiteiten, die bijvoorbeeld door de personeelsvereniging 
worden georganiseerd. Sommige activiteiten zullen voor jou mogelijk niet geschikt zijn. 
Door hierover te vertellen, kan daarmee zoveel mogelijk rekening worden gehouden 
en kun je als gelijke collega benaderd en behandeld worden.

Het is belangrijk om je op je gemak te voelen. Je vraagt dan makkelijker hulp aan anderen.  
Het helpt als je duidelijk bent en vertelt wanneer bepaalde dingen niet gaan lukken.  
Bijvoorbeeld het snel lezen van een stuk tekst dat is uitgeprint in een klein en onduidelijk lettertype.

Om zo goed mogelijk met je collega’s om te gaan, en zij met jou, is het goed om aan hen jouw ‘gebruiksaanwijzingen’ uit te leggen. 
Als je die op papier hebt, is dat nog handiger. Je kunt ze in een lijstje met tips zetten of in een soort overzicht en dat uitdelen. 

Jouw collega’s weten echt niet wat het betekent om dyslexie te hebben en weten meestal ook niet 
wat ze wél en wat ze niet aan je kunnen vragen. Daarom is zo’n lijstje heel handig. 

Een lijstje met tips voor collega’s
•	 Geef	afspraken	door,	schriftelijk	in	een	juist	formaat	of	mondeling	in	een	
	 rustige	omgeving,	zodat	ik	ze	direct	in	mijn	agenda	kan	zetten
•	 Maak	korte	zinnen,	gebruik	niet	te	veel	moeilijke	woorden
•	 Als	je	me	een	afspraak	doorbelt,	geef	me	dan	de	tijd	deze	te	herhalen
•	 Laat	me	bepaalde	gesprekken	of	vergaderingen	opnemen
•	 Let	niet	te	veel	op	details	in	spelling	als	ik	je	een	mail	stuur
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aan het werk
Meestal kom je op je eerste werkdag nog niet zoveel aan werken toe. Na al dat kennismaken en rondkijken, ga je nu toch echt beginnen. 

Het is goed om te weten dat je vaak met een proeftijd begint.

Een proeftijd duurt meestal een paar maanden. In de proeftijd kunnen jij en je werkgever kijken of het werk ook 
echt bij je past. Als je zelf vindt dat je niet op je plek zit, dan kun je met je baan stoppen, zonder schriftelijk je baan 
op te zeggen. Je kunt dan van de ene op de andere dag stoppen. Je hoeft geen reden te geven waarom je stopt. 
Aan de andere kant kan ook de werkgever besluiten dat hij jou toch liever niet als 
werknemer heeft. Hij mag jou ontslaan, van de ene op de andere dag. 

iets speciaals voor jou?
Waarschijnlijk heb je al veel ervaring met het oplossen van problemen die zich in het dagelijks leven voordoen als gevolg van je 
dyslexie. Nu je gaat werken zul je ook voor strategieën gaan ontwikkelen om je werk goed te doen. Het uitproberen en vinden van 
de handigste oplossingen kan even wat tijd kosten. Bespreek daarom met je baas en je directe collega’s dat je in het begin van je 
aanstelling wat meer tijd nodig hebt om uit te proberen wat voor jou het beste werkt. Als je in de eerste maanden dan een beetje 
het gevoel krijgt dat je weet hoe je bepaalde dingen wilt doen, bespreek dit dan ook weer met je baas en directe collega’s. Op 
deze manier kan iedereen rekening houden met jouw beperkingen en kun jij ervoor zorgen dat je je werk goed kunt uitvoeren.

toch zul je rekening moeten houden met je mogelijkheden en beperkingen 

tip:
Deze tips kunnen je helpen om je werk zo goed mogelijk te doen:

•	 Neem	de	tijd	voor	zaken,	daar	kom	je	een	stuk	verder	mee
•	 Veel	dingen	tegelijk	doen	kost	veel	tijd	en	energie.	Dat	werkt	vaak	niet
•	 Vecht	niet	tegen	dingen	die	je	niet	kunt
•	 Zorg	ervoor	dat	je	een	positieve	indruk	achterlaat	bij	collega’s	en	eventuele	klanten
•	 Buit	je	goede	kanten	uit	in	je	werk.	Doordat	je	in	het	dagelijks	leven	ook	met	problemen	kunt	omgaan,		
	 kun	je	dat	ook	in	je	werk	toepassen
•	 Maak	het	zo	leuk	en	makkelijk	mogelijk	voor	jezelf	en	stel	realistische	grenzen



80

tip:
Verdere tips voor het  werken

•	 Zorg	voor	een	rustige	werkomgeving
•	 Overleg	als	het	mogelijk	is	in	kleine	groepen
•	 Zorg	bij	taken	die	voor	jou	meer	tijd	kosten	voor	vereenvoudiging	van	de	taak	of	zorg	voor	andere	taken
•	 Er	bestaan	trainingen	die	je	zelf	kunt	volgen	om	strategieën	te	leren,	om	zo	je	dyslexieproblemen		

te	omzeilen.	Je	kunt	ook	informeren	bij	de	Landelijk	Beroepsvereniging	Remedial	
Teachers	of	bij	de	Vereniging	Balans.	www.lbrt.nl	en	www.balansdigitaal.nl	

•	 Compenseer	je	dyslexie	door	gebruik	te	maken	van	je	sterke	kanten	en	strategieën	
die	je	geleerd	hebt	van	de	remedial	teacher	of	de	orthopedagoog	

•	 Als	je	vaak	moet	rapporteren	of	brieven	schrijven,	maak	dan	een	foutloos	standaard	
rapport	of	foutloze	brief.	Zo	hoef	je	maar	enkele	gegevens	in	te	vullen	

•	 Gebruik	een	memorecorder	voor	het	opnemen	van	belangrijke	gesprekken	waar	je	gespannen	voor	bent

maak h et voor j e z e l f zo l e u k e n zo mak k e l i j k moge l i j k . 
ve c ht n i et tege n d i ng e n d i e j e n i et kunt .
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Steun
In dit hoofdstuk vind je informatie over steun in allerlei vormen. Je kunt steun nodig hebben bij het 
zoeken naar een baan of steun bij het werken. Met het laatste bedoelen we de hulpmiddelen en andere 
vormen van steun en ondersteuning die jij nodig hebt in het werk. Deze informatie staat in de volgende 
paragrafen beschreven. Ook vind je informatie over waar deze steun bij het werken te verkrijgen is.

Steun bij het zoeken
Het is vaak moeilijk om op het internet de juiste informatie te vinden. Er staat zoveel op, dat je vaak niet weet waar je 

moet beginnen. We helpen je op weg met een paar websites die voor jou geschikte informatie kunnen bevatten. 

We geven de algemene naam van de website. Dat betekent dat je soms nog even door moet zoeken om antwoord te 

vinden op jouw vragen. De echte verwijzingen veranderen veel te vaak om ze hier volledig aan te geven.
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informatie

Informatie over wetgeving
Vanwege je functiebeperking heb je te maken met speciale wetten en regelgeving. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft veel informatie over wetgeving: www.minszw.nl
UWV heeft ook veel informatie hierover: www.uwv.nl  

Informatie over hulpmiddelen
Soms heb je voor jezelf hulpmiddelen nodig, soms ook voor je werk. Een eerste stap hierin is 
informatie over hulpmiddelen zoeken op www.sb-belang.nl of  www.woortblind.nl

Verdere informatie over hulpmiddelen kun je opvragen bij de infobalie van CrossOver:  
info@kcco.nl of www.informatieenadviescentrum.nl

Informatie over algemene ondersteuning 
Als je op zoekt bent naar je eerste echte baan kun je wel wat ondersteuning gebruiken. 
Er zijn bureaus die ondersteuning geven. We noemen er een paar:

Er bestaat een netwerk Arbeid en Dyslexie, te vinden via www.woortblind.nl. Via dit netwerk kan je 
o.a. themamiddagen volgen over hoe je het beste met dyslexie op de werkvloer kunt omgaan. 

Er is een adviesbureau dat voorlichting, begeleiding en ondersteuning geeft o.a. aan instellingen. www.eges.nl  
 
De website www.rid.nl geeft een overzicht van regionale dyslexie instituten.
 
Natuurlijk vind je veel informatie bij het Centrum voor Werk en Inkomen. Zij zijn er 
voor iedereen die op zoek is naar werk, dus ook voor jou: www.cwinet.nl
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ondersteuning bij solliciteren
Het Breed Platform voor Verzekerden en Werk heeft veel ervaring hierin. Ze hebben verschillende folders en brochures over 
solliciteren met een functiebeperking. Ook kun je bij hen terecht met vragen over solliciteren en werk: www.bpv.nl. 

Op www.stepstone.nl is een handboek voor solliciteren te vinden.

Op www.intermediair.nl kun je vinden hoe je gemakkelijk een cv maakt.

Op www.sollicitatieinfo.nl kun je tips voor het sollicitatiegesprek vinden. 
 

Steun bij het werken 

Hulpmiddelen of aanpassingen als steun bij het werken zijn niet nieuw voor je. Je weet waarschijnlijk ook welke hulpmiddelen 

en aanpassingen jij nodig hebt in jouw werk. Toch willen we voor jou een rijtje van hulpmiddelen in dit boekje opnemen. 

ReadingPen of Leespen
De ReadingPen is een leespen die spreekt, spelt, verklaart, vertaalt en woorden onthoudt. Deze pen is speciaal 
ontwikkeld voor mensen met dyslexie. Het is een microcomputer met scanner, woordherkenning en spraakfunctie.

Memorecorder
De nieuwere memorecorder slaat de teksten digitaal op. Dit heeft als voordeel dat de tekst kan 
worden gekopieerd naar de computer om deze vervolgens te verwerken of te bewaren. 
De memorecorders hebben een snelzoekfunctie en een pieptoonindicatie om gemakkelijk tekstfragmenten op te sporen. 
Meestal hebben de memorecorders extra mogelijkheden zoals een agenda, adressenbestand, klok en alarmfunctie.



88 89

computeraanpaSS ingen 

Toegankelijkheidsopties computer
Elke computer heeft een knop met Toegankelijkheidsopties. Deze vind je in het configuratiescherm. Hiermee kun je 
bijvoorbeeld de snelheid van de toetsen instellen. Kijk daar eerst, voordat je allerlei aanpassingen gaat aanschaffen.

Sneltoetsen
Veel functies van de muis kunnen gemakkelijk vervangen worden door een combinatie van toetsen of sneltoetsen.  
Meer informatie over sneltoetsen vind je op de website van Microsoft: www.microsoft.com/enable.  
Het is Engelstalige informatie, in het Nederlands is deze nog niet verkrijgbaar.

Toetsenbord vergroot
De toetsen van vergrote toetsenborden zijn groter, verzonken en de letters hebben duidelijk contrast. Bovendien is de afstand 
tussen de toetsen vergroot. Het toetsenbord bevat ook meestal knoppen voor de bediening van alle muisfuncties.

Spraakinvoer
Spraakinvoer bestaat uit een softwarepakket met veelal een gespecialiseerde microfoon. 
De meeste spraakherkenningspakketten zijn vooral gericht op het verwerken van teksten. Er bestaan ook 
meer uitgebreide pakketten. Deze kunnen beter met de verschillende Windows bedieningscommando’s 
omgaan. Ze maken ook het werken met andere toepassingsprogramma’s, bijvoorbeeld e-mailen en 
internetgebruik, mogelijk. De betere programma’s herkennen beter de gesproken taal dan eenvoudige programma’s.

Spraakuitvoer
Er is speciale software die het mogelijk maakt om geschreven taal om te zetten in spraak. Teksten die met een computer kunnen 
worden gelezen kunnen op die wijze ook worden gehoord. De teksten worden met een kunstmatige stem uitgesproken. 
Er zijn softwarematige spraaksynthesizers. Deze geven spraak via een geluidskaart van de computer weer. 
Er zijn ook hardwarematige spraaksynthesizers. Dit zijn zelfstandige apparaten die met een computer worden verbonden.

Woordvoorspellende software
Bij het intypen van één of meerdere letters zorgt de woordvoorspellende software ervoor dat de woorden die 
eerder gebruikt zijn en beginnen met dezelfde letters op het scherm verschijnen. Je kunt dan het gewenste 
woord selecteren en zo dus in de tekst plaatsen. Je hoeft dan niet het hele woord uit te typen.
Met woordvoorspellende software is het mogelijk sneller de tekst in te voeren. 

Pauzesoftware
Er bestaan diverse programma’s die op de computer geïnstalleerd kunnen worden, die aangeven wanneer je pauze moet houden. 
Ook kan ingesteld worden hoe lang de pauze mag duren en wat je in de pauze moet doen. Bijvoorbeeld rusten of oefeningen doen.
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andere hulpmiddelen/ aanpaSS ingen

Voice-organiser
Voice-organisers zijn elektronische agenda’s die tevens een bepaalde opslagcapaciteit 
hebben voor het opslaan van gesproken boodschappen.

Daisyspeler
Een Daisyspeler is een cd-rom speler waarin cd-rom’s op Daisyformaat afgespeeld worden. Op deze cd-rom’s bevinden 
zich gesproken informatie, muziek of Mp3 bestanden. Een Daisyspeler kan maximaal 53 uur gesproken informatie 
bevatten in het zogenoemde Daisyformaat. Het Daisyformaat biedt de mogelijkheid om door een inhoudsopgave te lopen, 
naar een bepaald hoofdstuk te springen, eigen ‘bladwijzers’ te gebruiken en aantekeningen te maken bij de tekst. 
Om een cd in Daisyformaat te kunnen beluisteren, heeft men geschikte afspeelapparatuur nodig.  
Dit kan een zelfstandige Daisyspeler zijn of een computersysteem met een cd-romspeler en Daisy software.  
Een lidmaatschap bij de FNB/Blindenfederatie bibliotheek is noodzakelijk om Daisy cd-rom’s te verkrijgen.

Beeldschermloep of TV loep
Om beter te lezen bestaat ook nog de beeldschermloep. Met een scanner worden de letters vergroot.  
Je kunt deze zien op het beeldscherm. Met een draaiknop stel je zelf in, hoeveel de letters vergroot worden. 
Er bestaat ook een draagbare tv-loep met een heel klein beeldscherm, zodat je hem mee kunt nemen. 

Beeldschermvergroter
De beeldschermvergroter kun je voor de televisie of voor het computerscherm zetten. Alles wordt dan sterk uitvergroot.

Leesloep
Een leesloep is een enorm vergrootglas. Je houdt hem in je hand en beweegt hem over te tekst die je wilt lezen. 

Software voor gsm
Met software voor de gsm kan de grafische inhoud van een gsm worden omgezet naar een voor 
jou bruikbare vorm, zoals spraak, vergroting van de tekst, of herkenning van kleuren. 

Werkruimte
Omdat jij het beste werkt in een zogenaamde prikkelarme omgeving zorg je er voor dat je in 
jouw werkruimte niet te veel afgeleid wordt door geluiden en beelden van buitenaf.

Aangepaste werktijden
Waarschijnlijk heb jij langer tijd nodig om bepaalde lees- luister- of rekentaken uit te voeren.  
Je kunt hier met je baas afspraken over maken.
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informatie over Steun 
Er zijn veel bedrijven waar je hulpmiddelen kunt krijgen. Dat maakt het heel lastig om te zoeken naar de  

juiste hulpmiddelen. Regelmatig verhuizen bedrijven, gaan bedrijven failliet of fuseren bedrijven.  

Het ene jaar kun je wel nog bepaalde hulpmiddelen krijgen, het andere jaar helaas niet meer. 

Het heeft dus geen zin om je een overzicht te geven van al die fabrikanten, importeurs of leveranciers. 

Hieronder staat een overzicht van organisaties die informatie verzamelen over de verkrijgbaarheid van de hulpmiddelen 
en aanpassingen. Deze organisaties zijn onafhankelijk en kunnen je informatie geven over prijzen en kwaliteit, over 
waar je ze kunt kopen en of de hulpmiddelen en aanpassingen worden vergoed. Deze bedrijven volgen op de voet wat 
er allemaal gebeurt met de hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een specifieke functiebeperking. 

Woortblind
Woortblind, Vereniging voor dyslectische mensen. Woortblind heeft een deskundig team dat vragen beantwoordt over 
dyslexie. Je kunt het deskundigenteam op werkdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur bereiken via tel. 0900 666 2 666.
Je kunt natuurlijk ook vragen stellen via info@woortblind.nl of kijken op hun internetsite http://www.woortblind.nl

Vilans
Vilans verzamelt informatie over de verkrijgbaarheid van hulpmiddelen in Nederland: www.hulpmiddelenwijzer.nl 

Als je meer wilt weten, kun je altijd contact opnemen met CrossOver: info@kcco.nl 
Je kunt tijdens kantooruren ook bellen: 0348 - 435 510. 

!
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Voor de totstandkoming van deze boekjes is als eerste gebruikgemaakt van de aanwezige kennis en ervaring binnen Vilans. 
Vervolgens zijn de conceptversies van de boekjes voorgelegd aan diverse groepen in het veld. Als eerste noemen we de jonge 
mensen met een specifieke beperking die aan het werk zijn. Zij hebben op allerlei wijzen hun ervaringen en hun kennis aan 
ons overgebracht. Daarnaast is er een groot aantal professionals uit de reïntegratiewereld, die vanuit hun perspectief input 
hebben geleverd voor de boekjes. Tenslotte is bij de totstandkoming gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van een 
klankbordgroep, bestaande uit leden van diverse organisaties en werkend met jonge mensen met een specifieke beperking. 
Aan al deze mensen onze dank voor al hun inspanningen!

We noemen alle inhoudelijke bijdragen aan de boekjes, terwijl het geheel van deze serie zonder 
de financiële bijdrage van een tweetal partijen nooit had kunnen plaatsvinden.

Bedankt: 
Revalidatiefonds
Stichting Chronisch Zieke Kinderen & Jongeren 

Zonder deze partijen waren de boekjes er niet geweest!

Namens de auteurs,

Brigitte van Lierop
Projectleider

zo pak je dat aan!
Dit boekje is er een uit een reeks van, op dit moment dertien, boekjes voor jongeren met een specifieke beperking. 

De boekjes zijn ontwikkeld vanuit de vraag om ondersteuning bij het zoeken naar werk,  

vanuit de problematiek van de specifieke beperking.  

De serie:
1.  Je hebt een dwarslaesie en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

2.  Je hebt een chronische ziekte en je zoekt werk, zo pak je dat aan!
 (ondertitel: astma, epilepsie, diabetes)

3. Je hebt een spierziekte en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

4. Je hebt een niet aangeboren hersenletsel en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

5. Je hebt reuma en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

6. Je bent doof en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

7. Je bent slechthorend en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

8. Je bent blind en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

9. Je bent slechtziend en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

10. Je hebt ADHD en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

11. Je hebt autisme en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

12. Je hebt dyslexie en je zoekt werk, zo pak je dat aan!

13. Je hebt een hartziekte en je zoekt werk, zo pak je dat aan!
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