
De Weging

Deze oefening heeft als doel inzicht te verwerven in jouw eigen waarden als werknemer,
wat vind je  belangrijk? Het is  daarbij  belangrijk  een verschil  te  maken tussen wat  je
absoluut wil (jobeis) en wat een leuke plus zou zijn (jobwens). 

Vervolgens stelt deze oefening je in staat elke vacature die je vindt af te toetsen aan jouw
jobeisen- en wensen. Laten we eraan beginnen!
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Stap 1: Ik wil, ik wil

Op de komende pagina's vind je een lijst met mogelijke jobeisen- 
en wensen, maak hieruit een selectie en noteer ze in het schema 
op pagina 5 (noteer je antwoorden in het vak):

Jobeisen- en wensen (1 van 3)
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Jobeisen- en wensen (2 van 3)
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Jobeisen- en wensen (3 van 3)
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                  Noteer in het schema
Je hoeft nog geen rekening te houden
met de andere kolommen!

    EIS

   WENS
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Stap 2: De Weging

Je  maakte  voor  jezelf  een  selectie  uit  de  jobeisen-  en  wensen,
je noteerde de 10 eisen/wensen in het schema op de vorige pagina.

Neem  nu je  vacature  erbij,  ga  in  de  vacature  op  zoek  naar  antwoorden  op  jouw
jobeisen- en wensen. 

Je wil bijvoorbeeld een goed team, collega's die elkaar helpen. Dit kan je niet altijd
afleiden  uit  de  vacature.  Bekijk  in  zo'n  geval  de  jobsite  van  het  bedrijf  eens,
misschien wordt er iet vermeld als “Je komt terecht in een hecht team”. Dit geeft al
het gevoel dat het in dit bedrijf wel goed zit.

Wanneer je hebt nagekeken of je jobeisen- en wensen (de eerste kolom) aanwezig
zullen zijn in de job, noteer je alle gegevens in het lege schema op pagina 7.

Laat je leiden door je gevoel en informatie in de vacature, de website van het bedrijf,
verhalen die je kent, nieuwsberichten over het bedrijf, …  

Het is geen exacte wetenschap, maar kan je helpen in het grondig en gericht
zoeken naar de juiste vacatures!

 

• Begin met eerst je jobeisen- en wensen weer in te 
vullen.

• Ga na of je eis/wens wel of niet aanwezig zal zijn.

• Geef telkens een score op 10.

• Geef een 5/10 als je het écht niet weet.

• Bekijk ook zeker het volledig ingevulde 
voorbeeld op pagina 8

• Druk het invulschema van pagina 7 
meermaals af zodat je verschillende 
vacatures met elkaar kan vergelijken!
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Stap 2: De Weging

Naam van het bedrijf & functie:................................................................................
............................................................................................................
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VOORBEELD
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Stap 3: Resultaat

Wanneer je het schema (pagina 7) meermaals hebt ingevuld voor verschillende vacatures
kan je in onderstaande tabel al je scores noteren. De vacature met de hoogste score is
uiteraard de job die het best aansluit bij wat jij wil! Wanneer de score onder 500 ligt,
wordt duidelijk dat dit type job of dat het aanbod van het bedrijf niets voor jou is.

Bedrijf

Functie

Score 
op 
1000
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