
Mijn zoektocht  
naar werk

ZELFREDZAAMHEID



KAN DEZE GROEP ME HELPEN BIJ HET VINDEN VAN WERK?
Een baan vinden is niet gemakkelijk, maar met behulp van deze zelf-
redzaamheidsgroep leert u hoe u het beste een baan kunnen vinden 
en houden. In groepsbijeenkomsten belooft u bepaalde acties te gaan 
ondernemen. De groep geeft u ideeën en aanmoediging. Deze groep heeft 
niet alleen tot doel om u aan een baan te helpen, maar ook om ertoe bij te 
dragen dat u met meer gehoorzaamheid en geloof in de Heer zult hande-
len en zijn beloofde zegeningen van stoffelijke en geestelijke zelfredzaam-
heid zult ontvangen.

WAT IS EEN ZELFREDZAAMHEIDSGROEP?
Een zelfredzaamheidsgroep is anders dan de meeste klassen, lessen en 
workshops in de kerk. Er zijn geen leerkrachten, leiders of instructeurs. De 
leden van de groep leren samen en bieden elkaar steun en aanmoediging. 
We houden elkaar verantwoordelijk voor onze toezeggingen en overleg-
gen met elkaar om problemen op te lossen.

WAT DOEN DE GROEPSLEDEN?
Tijdens de bijeenkomsten zeggen de groepsleden toe om in actie te komen. 
We leren niet alleen, maar doen ook de dingen die ons zelfredzaam maken. 
We doen toezeggingen, helpen elkaar met die toezeggingen en brengen 
verslag uit over onze vorderingen. Omdat de groep als een soort raad func-
tioneert, is het belangrijk de bijeenkomsten geregeld bij te wonen en op 
tijd aanwezig te zijn. Neem altijd dit werkboek, het boekje Mijn pad naar 
zelfredzaamheid en het boekje Mijn fundament: beginselen, vaardigheden, 
gewoonten mee. Elke groepsbijeenkomst neemt circa twee uur in beslag. 
Het nakomen van toezeggingen zal een tot twee uur per dag vergen.

WAT DOET EEN BEGELEIDER?
Begeleiders zijn geen deskundigen op het gebied van werk of onderwijs. 
Zij hoeven de groep niet te leiden of te onderwijzen. Zij helpen de groep 
het materiaal nauwkeurig te volgen. Een zelfredzaamheidsdeskundige 
leidt de groepsbijeenkomsten doorgaans, maar groepsleden kunnen zo 
nodig na enkele weken de leiding overnemen. Zie de Leidraad voor leiders 
en bijbehorende video’s op srs. lds. org voor meer informatie.

GETUIGSCHRIFT
Groepsleden die bijeenkomsten bijwonen en zich aan hun toezeggingen 
houden, komen in aanmerking voor een zelfredzaamheidscertificaat van 
LDS Business College. Zie pagina 29 in Mijn fundament voor de vereisten.

INLEIDING

‘Er is geen enkel pro-
bleem in het gezin, de 
wijk of de ring dat we 
niet kunnen oplossen 
door op de manier van 
de Heer naar oplossin-
gen te zoeken, name-
lijk door te overleggen 

— door echt met 
elkaar te overleggen.’

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, herziene uit-
gave (2012), 4
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Hoe kan ik de beste 
vacatures vinden?

Mijn zoektocht naar werk
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur de groepsleden een berichtje of bel ze op als u hun contactgege-
vens hebt. Vraag of ze naar de bijeenkomst komen. Vraag de groepsle-
den om tien minuten eerder te komen om de presentielijst te tekenen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor:
◦ Neem een exemplaar van dit werkboek en het boekje Mijn funda-

ment: beginselen, vaardigheden, gewoonten mee voor elk groepslid.
◦ Neem vijf extra exemplaren van het boekje Mijn pad naar zelfredzaam-

heid mee voor het geval groepsleden dat niet ontvangen hebben.
◦ Zorg er zo mogelijk voor dat u video’s kunt vertonen.
◦ Hebt u geen boeken of video’s? Ze zijn online beschikbaar via srs. 

lds. org.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
◦ De begeleider staat niet tijdens de bijeenkomst en zit ook niet aan 

het hoofd van de tafel. De begeleider moet zelf niet in het middel-
punt staan, maar de groepsleden helpen zich op elkaar te richten.

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de groepsleden hartelijk als ze binnenkomen. Onthoud hun 

naam.
• Laat een vel papier rondgaan en vraag de groepsleden om hun vol-

ledige naam, wijk of gemeente en geboortedatum (dag en maand, niet 
het jaar ) op te schrijven. Ga na de bijeenkomst naar srs. lds. org/ report 
en volg de instructies om alle groepsleden aan te melden.
◦ Stel na de eerste bijeenkomst een lijst met contactgegevens op voor 

de groep.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt om de groep op schema te hou-

den. Vraag hem of haar de timer volgens de aanwijzingen in het boek 
in te stellen.
◦ U ziet bijvoorbeeld de aanwijzing: ‘Tijd: Zet de timer op 60 minu-

ten voor het gedeelte Leren.’ De persoon die de tijd bijhoudt, stelt 
de tijd dan in op een telefoon, horloge of andere beschikbare timer 
en laat de groep weten wanneer de tijd verstreken is. De groep kan 
vervolgens besluiten om naar het volgende gedeelte te gaan of de 
bespreking nog een paar minuten voort te zetten.

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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Wanneer u begint:
• Zeg: ‘Welkom in deze zelfredzaamheidsgroep.’
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Zeg het volgende:
◦ ‘Dit is een zelfredzaamheidsgroep voor “Mijn zoektocht naar werk”. 

Bent u hier allemaal om werk te vinden of uw werk te verbeteren?
◦ ‘Werk vinden is slechts een onderdeel van zelfredzaamheid. Als we 

eenmaal werk hebben, blijven we vooruitgang maken. Blijft u onze 
groepsbijeenkomsten bijwonen, ook als u een baan gevonden hebt?

◦ ‘We komen twaalf keer samen. Elke bijeenkomst neemt circa twee 
uur in beslag. We besteden ook een á twee uur per dag aan onze toe-
zeggingen om werk te vinden. Bent u bereid deze tijd op te offeren?’

• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Zeg het volgende:
◦ ‘We beginnen elke bijeenkomst met een onderwerp uit het boekje 

Mijn fundament: beginselen, vaardigheden, gewoonten. Aan de hand 
van dat boekje doen wij de beginselen, vaardigheden en gewoon-
ten op die tot geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid leiden.

• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Lees de inleidende woorden van het Eerste Presidium op pagina 2 

van Mijn fundament. Behandel vervolgens beginsel 1 in dat boekje 
en keer daarna naar dit werkboek terug.

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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WAT GAAN WE IN DEZE GROEP DOEN?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: Lees de inleiding op de binnenzijde van het vooromslag van dit 
werkboek om het doel van deze zelfredzaamheidsgroep te begrijpen.
We zijn hier om elkaar te helpen een nieuwe baan of beter werk 
te vinden. We hebben ook een groter doel: zelfredzaam worden 
zodat we anderen beter kunnen dienen.

 Oefenen: Wie de beginselen toepassen die we samen leren, 
vinden vaak heel snel een baan. Het is dus de moeite 
waard! Ga naar de Sollicitatiesucceskaart op de laatste 
pagina van dit werkboek en lees er beurtelings uit voor.

 Lezen: We gaan onze zoektocht naar werk elke dag verbeteren. 
Vanaf vandaag concentreren we ons op het beantwoor-
den van de zes vragen in de Sollicitatiesucceskaart voor 
onszelf. We doen toezeggingen, komen in actie en 
brengen vervolgens aan de groep verslag uit. We slagen 
samen!
We blijven ook nadat we een baan vinden groeps-
bijeenkomsten bijwonen om de beginselen uit Mijn 
fundament te leren en toe te passen. We kunnen onze 
medegroepsleden blijven steunen en hun steun gebrui-
ken bij onze soms moeilijke zoektocht naar werk.
Hier zijn de vraag en actie voor deze week.

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
ACTIE VAN DE WEEK: Mijn ‘ik, in dertig seconden’ opstellen, 
oefenen en aan zoveel mogelijk mensen laten weten. Over-
weeg de versnelde zoektocht naar werk (optionele activiteit).

Na deze bijeenkomst kunnen we deze vraag beantwoorden en de 
acties uitvoeren.

 Oefenen: Laten we onze eerste actie als groep uitvoeren. We gaan eerst bin-
nen vijf minuten een naam voor onze groep bedenken.
Noteer de groepsnaam hieronder:

 

1

2

3

4
5

6

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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WAT HEB IK TE BIEDEN?
 Bespreken: Hebt u zich ooit geschaamd om mensen te vertellen dat u werk zoekt?

 Lezen: Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken! Iedereen heeft 
wel eens naar werk gezocht. We hebben allemaal talenten en erva-
ring. Bovendien zijn we kinderen van God. We kunnen slagen! We 
moeten iedereen laten weten dat we een fijne baan zoeken en dat 
we die waard zijn!

 Oefenen: Deel de groep in kleinere teams van drie personen op. Zet uw stoel 
zo neer dat u elkaar kunt aankijken en doe de volgende activiteit.
 1. Een van u vertelt de anderen over iets wat u bereikt of gedaan 

hebt. Wees bondig! U kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik heb op het 
werk de onderscheiding voor “beste service” gekregen’, of ‘Ik heb 
een zending vervuld’ (of andere kerkroeping), of ‘Ik ben moeder.’

 2. De andere twee vertellen u nu in rap tempo welke vaardigheden 
en capaciteiten daarbij komen kijken. Als u zegt: ‘Ik heb een zen-
ding vervuld’, zouden de anderen snel kunnen zeggen: ‘Dan bent 
u moedig, een goede leerling, een harde werker, een leider, een 
maatschappelijk werker, doelgericht, goed met mensen, een leer-
kracht, een goede planner en in staat moeilijke dingen te doen.’

 3. Herhaal dit proces voor iedere persoon in uw groep.

 Bespreken: Wat voor gevoel kreeg u toen anderen over uw talenten en vaar-
digheden spraken?

 Lezen: Omcirkel in dit vak wat u gedaan of bereikt hebt en vul de lijst aan. 
Wees niet te bescheiden. Omcirkel dan uw capaciteiten, vaardig-
heden en eigenschappen en vul de lijst aan. Probeer uzelf te zien 
zoals onze hemelse Vader u ziet!

GEDAAN OF BEREIKT  
(omcirkel en vul aan)

Kerkroeping

Zending

Ouder
Onderscheidingen op 
werk

Opleiding

Leiderschap

Service- onderscheidingen

Bijeenkomsten geleid

Iets verkocht

Iets gemaakt

Een toespraak gehouden

CAPACITEITEN, VAARDIGHEDEN, EIGENSCHAPPEN  
(omcirkel en vul aan)

Eerlijk Hard werken

Verkoopvaardigheden Goed luisterend oor

Betrouwbaar Aardig
Schoonmaakvaardig-
heden

Mechanische  
vaardigheden

Communicatie Doelgericht

Leerkracht Vindingrijk

Intelligent Onderhoud

Constructie Geduldig

Creatief Goed karakter

Snel bijleren Teambuilder

Planner Positief

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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HOE VERTEL IK ANDEREN OVER MEZELF?
 Lezen: Nu weet u dat u veel te bieden hebt! Wilt u een goede baan krijgen, 

dan moet u mensen snel en krachtig laten weten hoe u ze met uw 
vaardigheden van dienst kunt zijn. Lees met de hele groep beurte-
lings een stukje uit ‘Sofia’s introductie’.

SOFIA’S INTRODUCTIE
Hallo! 1  Ik ben Sofia Gonzalez en 2  ik zoek een baan als leerkracht op een 
particuliere school. 3  Ik heb vijf jaar onderwijservaring en ben gediplomeerd. Mijn 
leerlingen scoren hoog op toetsen. 4  Ik ben een opgewekte leerkracht en leerlingen 
zetten voor mij hun beste beentje voor.

1  Naam 2  Doel 3  Kwalificaties 4  Eigenschappen

 Oefenen: Stel nu uw eigen introductie op met deze vier elementen. Schrijf 
op de regels hieronder. Neem 2–3 minuten de tijd. Noteer:
 1. Uw naam  
 2. De baan die u zoekt (doel) 
 3. Waarom u geschikt voor die baan zou zijn (kwalificaties)

  

 

 4. Enkele eigenschappen of vaardigheden waardoor u die baan 
met glans zult uitoefenen

  

 

Een dergelijke introductie noemen we een ‘ik, in dertig seconden’. 
Sta één voor één op en introduceer uzelf met uw ‘ik, in dertig 
seconden’ Beperk uzelf tot dertig seconden. Laten we voor elkaar 
applaudisseren!

Tip voor ‘ik, in dertig 
seconden’: Houd het 
kort! Mensen luisteren 
vaak niet langer dan 
een paar seconden.

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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 Lezen: ‘Ik, in dertig seconden’ is een prima manier om uzelf voor te stel-
len, met name als u concreet bent. Uw introductie zet nog meer 
zoden aan de dijk als u aan het eind een vraag stelt die specifiek 
op uw gesprekspartner gericht is. Sofia oefende met verschillende 
vragen als slot van haar introductie, afgestemd op de persoon met 
wie ze sprak:
Vrienden, familie: Welke leerkrachten of schooleigenaren ken je?
Secretaresse: Kunt u me naar mevrouw Gomez, de eigenaresse, 
doorverwijzen?
Werkgever: Hoe kan ik u met mijn ervaring van dienst zijn?
We moeten onszelf aan zoveel mogelijk mensen voorstellen om ze 
te laten weten dat we beschikbaar zijn voor werk.

 Oefenen: Neem een paar minuten de tijd om uw ‘ik, in dertig seconden’ 
opnieuw op te stellen. Maak er iets beters van. Neem er specifieke 
kwalificaties en eigenschappen in op. Voeg een vraag toe die u in 
een gesprek met een werkgever kunt gebruiken.

  

  

  

 

Vraag:  

 Oefenen: Doe de volgende activiteit als groep. Trek er niet meer dan vijf of 
zes minuten voor uit.
 1. Iedereen gaat op een open plek staan. Iedere persoon gaat 

tegenover iemand anders staan.
 2. Spreek uw ‘ik, in dertig seconden’ tegen uw partner uit.
 3. Daarna spreekt de andere persoon zijn of haar ‘ik, in dertig 

seconden’ tegen u uit.
 4. Geef elkaar daarna snel de volgende feedback:

• Kwamen alle vier aspecten aan de orde?  
(naam, doel, kwalificaties, eigenschappen)

• Was er een vraag aan het eind?
• Kwam het oprecht en zelfverzekerd over? Schiep het ver-

trouwen?

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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• Glimlachte de persoon?
• Zou u deze persoon aanbevelen of hem of haar een baan 

geven?
 5. Wissel daarna van partner en doe de oefening nogmaals. En 

nogmaals!
 6. Ga zo snel als u kunt tot iedereen vijf keer aan de beurt geweest is.

 Lezen: Voortaan schamen we ons niet meer om mensen te laten weten 
dat we werk zoeken. We kunnen onze mond opendoen en iedereen 
laten weten dat we beschikbaar zijn voor een baan en daar zeer 
geschikt voor zijn!
Zijn we er klaar voor om deze ‘ik, in dertig seconden’ vóór onze 
volgende bijeenkomst bij iedereen die we tegenkomen te gebrui-
ken? Gaan we dat doen?

OPTIONELE ACTIVITEIT: DE ZOEKTOCHT NAAR WERK VERSNELLEN

(DOE DIT NIET TIJDENS DE BIJEENKOMST.)
In onze vijfde bijeenkomst leren we een manier om onze zoektocht naar werk te versnel-
len. Als u echter nu al versneld wilt zoeken naar werk, kunt u deze extra activiteit ook 
eerder doen. Dat kunt u alleen of samen met anderen doen.
Bestudeer desgewenst ‘De zoektocht naar werk versnellen’ in het gedeelte Informatiebron-
nen op pagina 15–20 om nog sneller resultaat te boeken. Spreek erover en steek uw licht op 
met iemand uit uw familie, groep of vriendenkring. Ga aan de slag en doe het. Boor informa-
tiebronnen aan, leg contacten en voer persoonlijke gesprekken met zoveel mogelijk mensen. 
Daar bent u vermoedelijk twee tot vier uur per dag zoet mee.
Werk zoeken is werken! Maar wanneer mensen dit patroon volgen, krijgen ze veel sneller 
een baan.
Als u de activiteit doet, breng daar dan na afloop aan de groep verslag van uit. Uw ervaring 
zal de andere groepsleden van nut zijn!

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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HOE KAN IK MIJN FINANCIËN VERSTANDIG BEHEREN?
 Lezen: Zelfredzaam zijn omvat onder meer minder uitgeven dan we ver-

dienen en wat geld opzij leggen. Spaargeld kan ons en ons gezin 
bij onverwachte kosten of een tegenvallend inkomen goed van 
pas komen. In deze groep doen we de toezegging dat we elke week 
wat sparen, al is het maar een beetje.

 Bespreken: In sommige gebieden is het een goed idee om geld bij een bank te 
sparen. In andere gebieden is dat geen goed idee, bijvoorbeeld in 
een land met een hoge inflatie of banken die instabiel zijn. Zijn de 
omstandigheden in uw gebied gunstig om spaargeld op de bank te 
hebben? Welke banken bieden de gunstigste spaarrente?

 Lezen: Zelfredzaamheid houdt ook in dat we geen persoonlijke schulden 
hebben. Persoonlijke leningen dienen om meer geld uit te geven 
dan we hebben. Profeten hebben ons de raad gegeven persoon-
lijke schulden te vermijden. Naarmate we zelfredzamer worden, 
betalen we eventuele persoonlijke schulden uiteindelijk volledig 
af (hoewel zakelijke schulden in sommige gevallen verstandig 
kunnen zijn).
Onverwachte medische uitgaven zorgen vaak voor grote financiële 
lasten. Een ziektekostenverzekering en gezondheidszorgprogram-
ma’s van de overheid bieden vaak bescherming tegen deze lasten. 
Een ziektekostenverzekering afsluiten of meedoen aan een over-
heidsprogramma dat medische kosten dekt, kan een belangrijk 
onderdeel van ons pad naar zelfredzaamheid zijn.

 Bespreken: Sommige typen verzekeringen (zoals ziektekosten-  en levens-
verzekeringen) zijn toegankelijker en nuttiger dan andere typen 
verzekeringen. Sommige verzekeraars zijn goed en sommige zijn 
oneerlijk. Wat zijn de beste verzekeringsopties in uw gebied?

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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WAAROM WIL DE HEER DAT WIJ ZELFREDZAAM ZIJN?
 Bespreken: Waarom wil de Heer dat wij zelfredzaam zijn?

 Lezen: Lees het citaat hiernaast.

 Bespreken: Hoe kunnen onze inspanningen om een baan te vinden ‘heilige 
doeleinden’ dienen, zoals ouderling Christofferson het zegt?

 Lezen: De Heer heeft de macht om ons te helpen zelfredzaam te worden. 
Hij heeft gezegd: ‘Zie, Ik ben God; en Ik ben een God van won-
deren’ (2 Nephi 27:23). Als we onze inspanningen toewijden of 
wijden aan God om te slagen op ons werk en het heilige doeleinde 
van zelfredzaamheid, zal de Heer ons door inspiratie leiden. Als 
we ons geloof tonen door zijn ingevingen op te merken en er 
gehoor aan te geven, zal de Heer zijn wonderen verrichten en onze 
inspanningen meer vrucht laten voortbrengen dan we ooit zelf 
teweeg kunnen brengen.

‘Toewijden is iets opdra-
gen of wijden aan God, 
in dienst stellen van 
heilige doeleinden.’
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
‘Bespiegelingen over een 
toegewijd leven’, Liahona, 
november 2010, 16

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?

‘Roept [God] aan voor 
de gewassen op uw 
velden, opdat gij er 
voorspoedig mee zult 
zijn. Roept aan voor de 
kudden van uw wei-
den, opdat zij zullen 
toenemen.’
ALMA 34:24–25

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Lezen: Elke week kiezen we een ‘buddy’. Dit medegroepslid helpt ons 
onze toezeggingen na te komen. Buddy’s houden gedurende de 
week contact met elkaar en brengen verslag uit over hun vorde-
ringen. Buddy’s zijn over het algemeen van hetzelfde geslacht en 
geen familie van elkaar.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN
Ik ga ‘ik, in dertig seconden’ bij ten minste 20 mensen gebruiken.
   Omcirkel uw doel:   20   30   40
Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezinsleden 
bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Bekijken: ‘Daadkracht en inzet’ (Geen video? Lees pagina 14.)

 Lezen: Als we verslag uitbrengen over onze toezeggingen, zijn we eerder 
geneigd om ze na te komen. Lees het citaat hiernaast.

 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 
uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’, ‘Nee’ 
of het aantal keren dat u de toezegging uitgevoerd hebt.

Heb ‘ik, in der-
tig seconden’ 
bij ten minste 

20 mensen 
gebruikt 
(noteer 
aantal)

Heb Funda-
ment - beginsel 

toegepast 
en het 

gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
De begeleider zal op onze volgende groepsbijeenkomst een toezeg-
gingsschema op het bord zetten (zoals hierboven). We komen tien 
minuten voordat de bijeenkomst begint binnen en noteren onze 
vorderingen in het schema.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. Vraag hem of 
haar op de binnenzijde van het vooromslag van dit werkboek te 
lezen wat een begeleider doet. Hij of zij gaat op dezelfde wijze te 
werk als de begeleider dat vandaag deed:
• Nodig de Geest uit; moedig de groepsleden aan om naar de Geest 

te streven.
• Vertrouw op het materiaal; voeg niets toe; doe gewoon wat erin 

staat.
• Maak goed gebruik van de beschikbare tijd.
• Wees energiek, heb plezier!
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Aanwijzing voor 
begeleider:
Denk eraan alle 
groepsleden aan te 
melden op srs. lds. org/ 
report.
Maak ook kopieën van 
de contactgegevens 
van de groepsleden 
voor de volgende 
bijeenkomst.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

‘Als prestaties worden 
gemeten, treedt er ver-
betering op. Als pres-
taties worden gemeten 
én gerapporteerd, 
treedt er versnelde 
verbetering op.’
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
oktober 1970, 107

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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DAADKRACHT EN INZET
Kies de rollen en speel het volgende na.

GROEPSLID 1: Wij geloven in het doen 
en nakomen van toezeggingen. In onze 
zelfredzaamheidsgroepen draait alles om 
het doen van toezeggingen en er verslag 
over uitbrengen.
GROEPSLID 2: Aan het eind van een 
groepsbijeenkomst nemen we onze acties 
voor de week door en zetten we onze hand-
tekening om onze toezeggingen kracht bij 
te zetten. We kiezen ook een ‘buddy’. De 
buddy ondertekent ons werkboek als teken 
van zijn of haar toegezegde steun. En we 
nemen elke dag tussen de bijeenkomsten in 
contact met onze buddy op om verslag over 
onze acties uit te brengen en waar nodig 
hulp te krijgen.
GROEPSLID 3: Tussen de bijeenkomsten 
door markeren we onze vorderingen in het 
werkboek en gebruiken we de aanwezige 
hulpmiddelen, zoals werkbladen of andere 
formulieren. En als we extra hulp nodig 
hebben, kunnen we een beroep op onze 
familie, vrienden of de begeleider doen.
GROEPSLID 4: Aan het begin van onze 
volgende bijeenkomst keren we terug en 
brengen we verslag uit over onze toezeg-
gingen. Dat dient voor iedereen een prettige, 

opbouwende ervaring te zijn. Overweeg bij 
ieder groepslid die verslag uitbrengt hoe hij 
of zij gebaat was door de toezeggingen en 
het rapporteren van de vorderingen.
GROEPSLID 1: Toen ik de eerste keer ver-
slag uitbracht over mijn vorderingen, dacht 
ik: Dit is raar. Wat kan het de leden van 
mijn groep nu schelen wat ik gedaan heb? 
Maar toen bleek dat het ze wel degelijk kon 
schelen. En dat gaf mij steun.
GROEPSLID 2: Ik besefte dat ik mijn 
groep niet wilde teleurstellen. Ik werkte er 
dan ook hard aan mijn toezeggingen na te 
komen. Ik weet niet zeker of ik anders regel-
matig vooruitgang geboekt zou hebben. Op 
elke bijeenkomst verslag uitbrengen heeft 
me erg geholpen met mijn prioriteiten.
GROEPSLID 3: De gedachte aan mijn pad 
naar zelfredzaamheid maakte me bang 
omdat er zoveel op me af kwam. Maar de 
groepsbijeenkomsten hielpen me alles in 
stapjes te doen. En ik bracht over elke stap 
verslag uit aan mijn groep. Toen boekte ik 
echt vooruitgang. Ik denk dat ik dit succes 
aan het kweken van nieuwe gewoonten te 
danken heb.
Terug naar pagina 13

Informatiebronnen
1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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MIJN ZOEKTOCHT NAAR WERK VERSNELLEN  
(OPTIONELE ACTIVITEIT)
Bestudeer dit materiaal en pas het toe om uw zoektocht naar werk te versnellen! U kunt 
er met iemand uit uw familie, groep, vriendenkring of een mentor mee aan de slag.

 Bekijken: ‘Rafael: in zes dagen een baan!’ (Ga voor de video naar srs. lds. org.)

 Bespreken: Waardoor slaagde Rafael erin werk te vinden?

 Lezen: De versnelde zoektocht naar werk is een uitstekende strategie voor 
onze dagelijkse zoektocht naar werk. In sommige gebieden heeft 
deze aanpak ertoe geleid dat men binnen 20 in plaats van 200 
dagen werk gevonden heeft! Er komt intensieve inzet bij kijken. 
Drie dagelijkse activiteiten spelen een rol:
• Boor 15 nieuwe informatiebronnen aan.
• Leg 10 contacten.
• Voer 2 persoonlijke gesprekken.

 Bekijken: ‘Dagelijkse zoektocht naar werk: informatiebronnen’ (Ga voor de 
video naar srs. lds. org, of lees het volgende.)

In de Schriften staat: ‘De mensen dienen gedreven voor een goede 
zaak werkzaam te zijn en vele dingen uit eigen vrije wil te doen 
[…]; want de macht is in hen, waardoor zij naar eigen believen 
kunnen handelen.’ En dat gebod gaat met een belofte gepaard: 
‘Voor zoverre de mensen goed doen, zullen zij hun beloning geens-
zins verliezen’ (LV 58:27–28).
Effectieve werkzoekenden beseffen dat de ‘macht in hen is’ en dat 
God ze zal bijstaan als ze ‘gedreven werkzaam’ zijn. We gaan om 
precies te zijn een bewezen strategie om werk te vinden bespreken 
die uit drie aspecten bestaat: de versnelde zoektocht naar werk.
Ten eerste: succesvolle werkzoekenden weten dagelijks 15 nieuwe 
informatiebronnen aan te boren. Ten tweede: zij leggen elke dag 
10 nieuwe contacten. En ten derde: zij voeren elke dag ten minste 2 
persoonlijke gesprekken.
De versnelde zoektocht naar werk kan aanvankelijk overweldigend 
lijken. Maar na de bespreking van elk aspect zult u zien dat het wel 
degelijk mogelijk is — en resultaten oplevert!
Laten we met informatiebronnen beginnen. Wat is een informatie-
bron? Een informatiebron is een persoon, plek of ding waardoor een 
werkzoekende op het spoor van een potentiële vacature gezet wordt.
Die mensen zijn bijvoorbeeld vrienden en familie, kerkleden en 
- leiders, werkgevers of collega’s, leerkrachten op school en loop-
baanadviseurs, mensen in de winkel — vrijwel iedereen die u 

vervolgd

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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nuttige informatie over werk en andere informatiebronnen kan 
verschaffen.
Goede plekken zijn onder meer kamers van koophandel, plaatse-
lijke arbeidsbureaus en maatschappelijke of professionele instellin-
gen. Al die plekken bieden informatie die van pas kan komen.
Dingen die uw zoektocht bevorderen, zijn onder meer bedrijfsgid-
sen, telefoongidsen, websites van bedrijven, internet, handelsbla-
den en tijdschriften, kranten en andere mediakanalen.
Voeg er minstens 15 per dag aan uw lijst toe!

 Oefenen: Verdeel een vel papier in drie kolommen. Schrijf ‘Informatiebron-
nen’, ‘Contacten’ en ‘Persoonlijke gesprekken’ boven de respec-
tieve kolommen. Vul in de eerste kolom op het papier nu zoveel 
mogelijk informatiebronnen in die u kunt bedenken. Er zijn men-
sen, plaatsen en dingen met informatie die u van pas kan komen! 
Hier zijn enkele voorbeelden. U vult de andere kolommen later in.

INFORMATIEBRONNEN  
(maak een lijst)

CONTACTEN  
(telefoonnummer, e- mail)

GESPREKKEN  
(persoonlijk)

Internetsites Leden van quorum of ZHV Potentiële werkgevers

Kranten Mensen met wie u gewerkt hebt Huisonderwijzers

Werk Leerkrachten Leden van de kerk

Zelfredzaamheidscentrum Mensen die u in de winkel ontmoet

vervolgd

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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 Bekijken: ‘Dagelijkse zoektocht naar werk: contacten’ (Ga voor de video naar 
srs. lds. org, of lees het volgende.)

Laten we het nu over contacten hebben. Een contact is niet alleen 
een cv sturen of een sollicitatieformulier invullen. Van alle informa-
tiebronnen die u aangeboord hebt, moet u gewoon 10 werkgerela-
teerde contacten leggen.
Alle werkgerelateerde interacties die u met mensen hebt, vallen 
onder contacten: naar een baan solliciteren, een cv of bedankbriefje 
sturen; vrienden, familie en kerkleden laten weten dat u werk zoekt 
— sms’jes en e- mails tellen ook mee. U kunt ook met andere net-
werkcontacten en, uiteraard, potentiële werkgevers contact leggen. 
Grijp verschillende mogelijkheden aan om contact met mensen te 
leggen en ze te laten weten dat u op zoek bent naar werk. De meeste 
mensen stellen u graag voor aan andere mensen die zij kennen. Die 
contacten leiden tot persoonlijke gesprekken, die tot een baan leiden!

 Oefenen: Noteer nu op het papier zoveel mogelijk mensen met wie u vóór 
onze volgende bijeenkomst contact kunt leggen. Bedenk dat u 
zich nergens voor hoeft te schamen. Streef ernaar elke dag 10 
nieuwe contacten te leggen!

 Bekijken: ‘Dagelijkse zoektocht naar werk: persoonlijke gesprekken’ (Ga 
voor de video naar srs. lds. org, of lees het volgende.)

Tot slot: effectieve werkzoekenden zien de waarde in van ten minste 
twee persoonlijke gesprekken per dag. Dat is vaak het waardevolste 
wat u elke dag kunt doen. Waarom? Persoonlijke gesprekken leiden 
tot betere communicatie en begrip. Mensen ‘zeggen’ het meest via 
lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. En die non- verbale bood-
schappen komen in een e- mailbericht of via de telefoon niet over. In 
levenden lijve kunnen mensen zien en voelen hoe geweldig u bent!
In een persoonlijk gesprek krijgt u ook vaak de gelegenheid om de 
omgeving waarin u mogelijk gaat werken te zien en te voelen. U 
kunt observeren hoe mensen met elkaar omgaan en hoe vriende-
lijk of opgewekt ze zijn. U krijgt ook inzicht in het succes van de 
organisatie, welke behoeften en mogelijkheden er zijn, en welke rol 
u daarin zou kunnen vervullen. Persoonlijke gesprekken van iedere 
soort zijn geweldige kansen!

vervolgd
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Bedenk dat niet alle dagelijkse persoonlijke gesprekken met poten-
tiële werkgevers hoeven te zijn. U kunt ook met andere contacten 
spreken, inclusief vrienden, familieleden en vrienden van vrienden, 
plus secretaresses, leerkrachten, adviseurs of andere mensen met de 
soort baan waar u naar op zoek bent. Spreek mensen gewoon per-
soonlijk! Geef ze uw ‘ik, in dertig seconden’ en sluit af met de vraag 
naar vacaturetips en meer mensen die u kunt spreken. Blijf het 
proberen, laat zien wat u waard bent, en vraag om hulp en advies. 
Er zullen geweldige dingen gebeuren!
Dit is de versnelde zoektocht naar werk! Dagelijks boort u 15 infor-
matiebronnen aan, legt u 10 contacten en voert u 2 persoonlijke 
gesprekken. Het zal u verbazen welke vlucht uw zoektocht naar 
werk neemt! Doe het met groot geloof en u zult deuren zien open-
gaan die u nooit voor mogelijk hield.

 Oefenen: Noteer nu op het papier zoveel mogelijk mensen met wie u vóór 
onze volgende bijeenkomst een persoonlijk gesprek kunt voeren. 
Denk erover na wanneer en waar het gesprek kan plaatsvinden. 
Gebruik ‘ik, in dertig seconden’ bij elk gesprek.

 Bekijken: ‘Dagelijkse zoektocht naar werk: alles samenbundelen’ (Ga voor de 
video naar srs. lds. org, of lees het volgende.)

De drie aspecten van de versnelde zoektocht naar werk zijn geen 
losse activiteiten. U zult merken dat er overal informatiebronnen 
zijn. Breid uw lijst aan het begin van elke dag uit. Terwijl u dat 
doet, zult u op ideeën komen om contact met mensen te leggen. En 
contacten leiden vanzelf tot een persoonlijk gesprek.
Uw zelfredzaamheidsgroep is een geweldige voedingsbodem voor 
informatiebronnen, contacten en persoonlijke gesprekken. Hetzelfde 
geldt voor andere leden van de kerk, buren of collega’s op het werk. 
Blijf informatiebronnen aanboren terwijl u contacten legt. Vraag 
naar meer contacten wanneer u persoonlijke gesprekken voert. 
Vraag om meer gesprekken met iedereen die u spreekt.
Introduceer uzelf met uw ‘ik, in dertig seconden’. De versnelde 
zoektocht naar werk is mogelijk en kan leuk zijn als u er eenmaal 
mee begonnen bent. Wacht er dus niet mee. Praat met iedereen. Stel 
u altijd open voor de leiding van de Heilige Geest en blijf getrouw. 
Houd goede verslagen bij en doe follow- ups. Als u in actie komt, zal 
de Heer u de weg tonen.

 Oefenen: Kijk nu naar uw vel papier. Wat gaat u het eerst doen? Maak een 
plan om dagelijks informatiebronnen aan te boren, contacten te 
leggen en persoonlijke gesprekken te voeren. Besluit wanneer u die 
dingen kunt doen en vraag uw familie of buddy u daarin te steunen.
Houd uw vorderingen met behulp van het schema op de vol-
gende pagina bij. Houd uw contacten met behulp van het Follow- 
upformulier contacten op pagina 20 bij. Maak voldoende kopieën.

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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FORMULIER OM UW VERSNELDE ZOEKTOCHT NAAR 
WERK BIJ TE HOUDEN
Vink de vakjes aan van acties die u hebt ondernomen en voeg notities toe.

DAG 1

Informatiebronnen:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐  ☐ Dagtotaal  
Notities:

DAG 2

Informatiebronnen:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐  ☐ Dagtotaal  
Notities:

DAG 3

Informatiebronnen:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐  ☐ Dagtotaal  
Notities:

DAG 4

Informatiebronnen:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐  ☐ Dagtotaal  
Notities:

DAG 5

Informatiebronnen:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐  ☐ Dagtotaal  
Notities:

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?



20

FOLLOW- UPFORMULIER CONTACTEN
CONTACT

Persoon of organisatie: 
Telefoonnummer: Adres: 
E- mail: Ik werd verwezen door: 
Ik heb contact met deze persoon gelegd □ Ja □ Nee  Datum: 

BESPROKEN PUNTEN:

1. 

2. 

3. 
VERVOLGACTIVITEITEN:

1. Klaar op (datum): 

2. Klaar op (datum): 

3. Klaar op (datum): 
NIEUWE VERWIJZINGEN:
1. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

2. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

CONTACT

Persoon of organisatie: 
Telefoonnummer: Adres: 
E- mail: Ik werd verwezen door: 
Ik heb contact met deze persoon gelegd □ Ja □ Nee  Datum: 
BESPROKEN PUNTEN:

1. 

2. 

3. 
VERVOLGACTIVITEITEN:

1. Klaar op (datum): 

2. Klaar op (datum): 

3. Klaar op (datum): 
NIEUWE VERWIJZINGEN:
1. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

2. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

1: Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
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presenteren?
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor. Hebt u geen boeken of 
video’s? Ze zijn beschikbaar via srs. lds. org.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord met de namen van de mensen 

in uw groep (zie voorbeeld).

Naam van 
groepslid

Heb ‘ik, 
in dertig 

seconden’ bij 
ten minste 
20 mensen 

gebruikt 
(noteer 
aantal)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht  

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

Gloria 28 J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Deel contactgegevens van de groepsleden uit (van de vorige bijeen-

komst).
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 2 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

NIEUW! 

NIEUW! 

NIEUW! 

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Bespreken: Lees het citaat hiernaast. Hoe is dit van toepassing op onze groep?

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen die 
hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. (Applaus 
voor degenen die al hun toezeggingen nagekomen zijn.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. We moeten ernaar streven om al 
onze toezeggingen na te komen. Dat is een van de belangrijkste 
gewoonten van zelfredzame mensen.
Laten we nu we nog staan onze themaleuzen samen opzeggen. 
Deze leuzen herinneren ons aan het doel van onze groep:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Wat hebt u geleerd door uw toezeggingen na te komen? Hoe kun-
nen wij hulp bieden? Laten we in onze zoektocht naar werk bij 
elkaar te rade gaan. Daar gaat het bij de bespreking in deze bijeen-
komst om!
Wat hebt u geleerd door uzelf met ‘ik, in dertig seconden’ bij 
mensen te introduceren? Bent u er beter in geworden? Hebt u uw 
contacten opgeschreven en nagetrokken?
Heeft iemand geprobeerd de zoektocht naar werk te versnellen? 
Resultaten?

‘Als prestaties worden 
gemeten, treedt er ver-
betering op. Als pres-
taties worden gemeten 
én gerapporteerd, 
treedt er versnelde 
verbetering op.’
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
oktober 1970, 107

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?

VERSLAG UITBRENGEN
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HOE KAN IK MEZELF MET KRACHT PRESENTEREN?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Bekijken: ‘Het sollicitatiegesprek’ (Geen video? Lees pagina 32.)

 Bespreken: Denkt u dat deze mensen aangenomen werden?
U herkent verkeerde antwoorden in een sollicitatiegesprek met-
een! Maar vindt u het ook wel eens moeilijk om goede antwoorden 
in een sollicitatiegesprek te geven?

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Hoe kan ik mezelf met overtuigings-
kracht presenteren?
ACTIE VAN DE WEEK: Stel krachtige boodschappen op en 
gebruik ze in een netwerk aan contacten.

 Lezen: In onze vorige bijeenkomst bespraken we hoe onze ‘ik, in der-
tig seconden’ als introductie de interesse kan opwekken. Onze 
volgende stap is er ‘krachtige boodschappen’ aan toe te voegen 
waaruit onze waarde voor werkgevers en anderen blijkt.
Krachtige boodschappen zetten cv’s en sollicitatiegesprekken 
kracht bij. Ze bieden houvast voor de contacten in ons netwerk. Ze 
kunnen zelfs onze baan en succes veiligstellen.
De vier kernelementen van een krachtige boodschap zijn als volgt.

VIER KERNELEMENTEN VAN EEN KRACHTIGE BOODSCHAP

Noem een waarde, 
vaardigheid of sterk 

punt.

   

Geef een con-
creet voorbeeld of 
benoem prestaties.

   

Toon de resultaten.

   

Koppel onze 
waarde aan de 

behoeften van de 
werkgever.

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?

LEREN
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HOE STEL IK EEN KRACHTIGE BOODSCHAP OP?
 Lezen: Victoria heeft een gesprek van vijf minuten met een potentiële 

werkgever geregeld. Op de vraag van de werkgever naar haar mar-
ketingervaring gebruikt ze een van haar krachtige boodschappen.

VICTORIA’S KRACHTIGE BOODSCHAP
1  Ik ben creatief en resultaatgericht! Bijvoorbeeld: 2  bij ABC Power Company heb 

ik een nieuw marketingplan en een brochure opgesteld waardoor 3  de maandom-
zet direct met 5% toenam. Ik weet zeker dat ik 4  de omzet van uw bedrijf net zo 
kan opkrikken.

1  Noem een vaardigheid of sterk punt 2  Specifiek voorbeeld 3  Resultaat 4  Koppel aan 
behoeften

 Bespreken: Hoe kan deze boodschap Victoria in haar zoektocht naar werk van 
pas komen?

 Lezen: Hier zijn nog meer voorbeelden van krachtige boodschappen voor 
een teruggekeerde zendeling, een kleine zelfstandige en een moe-
der, die allemaal op zoek zijn naar werk. Lees ze. Let op hoe de vier 
elementen samenwerken.

1. VAARDIGHEID 2. VOORBEELD 
(wees specifiek)

3. RESULTATEN 
(wees specifiek)

4. KOPPEL AAN 
BEHOEFTEN

Ik kan teams samensme-
den en motiveren.

Bijvoorbeeld: als vol-
tijdvrijwilliger voor 
mijn kerk kreeg ik de 
leiding over een team 
van acht vrijwilligers die 
niet eensgezind waren 
en hun doelen niet 
bereikten.

Ik hield dan ook 
instructievergaderingen 
en hielp ze elkaar te 
waarderen, doelen te 
stellen en die doelen te 
bereiken.

Ik kan uw teams ook 
samensmeden en hel-
pen uw doelen te berei-
ken en te overtreffen.

Ik heb ervaring met het 
oplossen van proble-
men.

Bijvoorbeeld: in ons 
familiebedrijf hadden 
we niet goed zicht op 
onze uitgaven. Ik besloot 
tot een betere verslag-
legging en hield de 
dagelijkse uitgaven bij.

Aan de hand van de 
patronen in mijn versla-
gen merkten we dat een 
leverancier op elke fac-
tuur iets meer in reke-
ning bracht zonder ons 
daarover in te lichten.

Ik zal die probleemop-
lossende vaardigheden 
inzetten om de pro-
blemen waar u mee te 
maken hebt op te lossen.

Ik kan organiseren. Bijvoorbeeld: als moe-
der coördineer ik het 
huiswerk en de andere 
taken van drie kinderen 
bij ons thuis.

Door het regelen van 
al die schema’s heb 
ik ervoor gezorgd dat 
elk kind een opleiding 
afgerond heeft en van 
aanpakken weet.

Ik kan dat organisatie-
talent gebruiken om de 
agenda in uw bedrijf 
te beheren zodat alle 
afspraken nagekomen 
worden.

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?



26

 Oefenen: Gebruik deze pagina om zelf enkele krachtige boodschappen op 
te stellen. Noteer ze in de ruimte hieronder. U kunt met iemand 
anders uit de groep samenwerken.

1. VAARDIGHEID 2. VOORBEELD 
(wees specifiek)

3. RESULTATEN 
(wees specifiek)

4. KOPPEL AAN 
BEHOEFTEN

 Oefenen: Nadat u ten minste twee krachtige boodschappen hebt, geeft u ze 
beurtelings aan een ander uit de groep. Spreek ze hardop uit totdat 
u overtuigend klinkt. Stel vóór onze volgende bijeenkomst ten 
minste vijf krachtige boodschappen op.

 Lezen: U kunt beginnen met ‘ik, in dertig seconden’ wanneer u met 
iemand over een baan spreekt. Dat kan een werkgever zijn of 
iemand die u om hulp vraagt. Die persoon zal u waarschijnlijk 
enkele gebruikelijke vragen stellen. U hebt krachtige boodschappen 
nodig om die vragen te beantwoorden. U gaat uw krachtige bood-
schappen vóór onze volgende bijeenkomst aan veel mensen geven.

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?
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 Oefenen: Neem de volgende instructies als groep door. Begin met de activi-
teit nadat u de instructies doorgenomen hebt. Neem niet meer dan 
tien minuten.
 1. Iedereen gaat op een open plek staan voor een snelle oefening. 

Iedere persoon gaat tegenover iemand anders staan.
 2. De eerste persoon stelt een gebruikelijke vraag, zoals:

• Wat kunt u me over uzelf vertellen?
• Waarom moeten we u in dienst nemen?
• Wat is uw sterkste punt?
• Wat moet ik tegen mijn contacten over u vertellen?

 3. De tweede persoon geeft een krachtige boodschap als antwoord.
 4. Daarna keert u de rollen om. De tweede persoon stelt een 

andere gebruikelijke vraag en de eerste persoon antwoordt met 
een krachtige boodschap.

 5. Geef elkaar snel feedback: Kwamen de vier elementen erin 
voor? Kwam het oprecht en zelfverzekerd over?

 6. Iedereen wisselt dan van partner en doet de oefening nogmaals. 
En nogmaals!

 7. Ga zo snel als u kunt tot iedereen vier keer aan de beurt geweest is.

 Bespreken: Hebt u krachtige boodschappen gebruikt om de vragen te beant-
woorden? Wat zijn enkele varianten op die vragen? Welke vragen 
zou een interviewer nog meer kunnen stellen?

OPTIONELE ACTIVITEIT: HOE ZET IK NEGATIEVE PUNTEN IN POSI-
TIEVE PUNTEN OM?

(DOE DIT NIET TIJDENS DE BIJEENKOMST.)
Desgewenst kunt u de volgende activiteit gedurende de week doen:
U kunt krachtige boodschappen gebruiken om negatieve vragen en situaties in positieve 
mogelijkheden om te zetten. Bestudeer pagina 33 in Informatiebronnen.

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?
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WAAR GEBRUIK IK KRACHTIGE BOODSCHAPPEN?
 Lezen: Met onze nieuwe krachtige boodschappen en onze ‘ik, in dertig 

seconden’ beschikken we over geweldige hulpmiddelen. Maar 
hoe vinden we mensen die naar ons willen luisteren? Iedereen 
aanspreken is de sleutel. Vraag ze vervolgens hun contacten aan te 
spreken. Dat is een ‘netwerk’ en lijkt op het inhuren van uw eigen 
verkoopteam!

 Oefenen: Draai uw stoel bij om met de persoon naast u te spreken.
 1. Bespreek met wie u vóór onze volgende bijeenkomst contact 

gaat leggen om uw ‘ik, in dertig seconden’ en krachtige bood-
schappen te gebruiken. Noteer hier enkele namen:

  

 

 2. Bespreek hoe u uw netwerk gaat uitbreiden om meer contacten 
te leggen. Noteer uw ideeën hier:

  

 

 Oefenen: Vóór onze volgende bijeenkomst gebruikt u uw krachtige bood-
schappen met de contacten die u kent. En u vraagt uw contacten 
om hun contacten aan te spreken. Met uw ‘ik, in dertig seconden’ 
en uw krachtige boodschappen beschikt u over twee geweldige 
hulpmiddelen om uw netwerk op te bouwen. Uw zoektocht naar 
werk neemt een vlucht!

OPTIONELE ACTIVITEIT: DE ZOEKTOCHT NAAR WERK VERSNELLEN

(DOE DIT NIET TIJDENS DE BIJEENKOMST.)
Desgewenst kunt u de volgende activiteit na onze bijeenkomst doen:
Bestudeer ‘De zoektocht naar werk versnellen’ op pagina 15 om sneller resultaat te boeken. 
Probeer het — 15 informatiebronnen, 10 contacten, 2 persoonlijke gesprekken — elke dag!

U Mensen die u 
kent

Mensen die zij 
kennen

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?

‘Maar de Heer weet 
alle dingen vanaf het 
begin; daarom bereidt 
Hij een weg om al zijn 
werken onder de men-
senkinderen tot stand 
te brengen.’
1 NEPHI 9:6

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?

NADENKEN
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga mijn krachtige boodschappen deze week aan ten minste 20 mensen geven. 
(Enkele hiervan dienen een follow- up te zijn bij mensen met wie u eerder contact gelegd 
hebt.)
   Omcirkel uw doel:   20   30   40

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezinsle-
den bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

TOEZEGGEN

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’, ‘Nee’ 
of het aantal keren dat u de toezegging nagekomen bent.

Heb krachtige 
boodschap-
pen overge-
bracht aan 
ten minste 
20 mensen 

(noteer 
aantal)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
De begeleider zal op onze volgende groepsbijeenkomst een toezeg-
gingsschema op het bord zetten (zoals hierboven). We komen tien 
minuten voordat de bijeenkomst begint binnen en noteren onze 
vorderingen in het schema.
Kies iemand om in onze volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. Laat hem of haar 
bij de stof blijven en geen extra materiaal meenemen. (Weet u niet 
hoe u de bespreking van een onderwerp uit Mijn fundament moet 
begeleiden? Lees pagina 13 en de binnenzijde van het vooromslag.)
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?
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2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?

HET GESPREK
Kies de rollen en speel het volgende na.

VRAGENSTELLER: Nou, wat kunt u me 
over uzelf vertellen?
KANDIDAAT 1: U bedoelt wat ik graag doe 
en zo? Eigenlijk niet veel. Ik heb niet echt 
hobby’s of interesses. Ik doe eigenlijk niet 
echt wat.
KANDIDAAT 2: Eh … wel, ik …
KANDIDAAT 3: O, heel graag. Zoals u 
ziet, doe ik veel aan gewichtheffen. Ik moet 
eigenlijk ook lessen in woedebeheersing vol-
gen. Maar dat zie ik niet echt zitten. Weet u 
wat ik bedoel?
KANDIDAAT 1: Of bedoelt u hoe ik op 
het werk ben? Ik heb nooit lang genoeg een 
baan gehad om daar iets over te zeggen. 
Ik raak snel verveeld en kom dan gewoon 
niet meer opdagen. … Dat had ik beter niet 
kunnen zeggen.
KANDIDAAT 2: Eh …
KANDIDAAT 3: Ik bedoel, die vent die de 
lessen in woedebeheersing geeft, … ik lust 
hem rauw. Dus, wie zou mijn baas wor-
den? U? Hé, u bent toch niet het type dat 
altijd aan het controleren is of we wel bezig 
zijn? Alsof we een stelletje kleuters zijn? 
Mijn vorige baas deed dat namelijk en dat 
beviel mij niet.
VRAGENSTELLER: Waarom moeten we u 
in dienst nemen?

KANDIDAAT 2: U moet mij in dienst 
nemen omdat … eh …
KANDIDAAT 1: Nou, ik heb een baan 
nodig. Ik dacht dat mijn moeder het daar 
gisteren met u over gehad heeft. Ze zei dat 
ik een baan moest vinden. Ja toch?
KANDIDAAT 3: U zou gek zijn als u mij 
niet in dienst neemt. Toen ik binnenkwam, 
zag ik meteen dat sommige zaken hier echt 
anders moeten. Het is een wonder dat jullie 
nog steeds werk hebben. Ik kan het alle-
maal oplossen. Ja. U zult me dankbaar zijn 
dat ik uw bedrijf heb gered.
KANDIDAAT 2: Omdat … eh …
VRAGENSTELLER: Wat is uw grootste 
zwakheid?
KANDIDAAT 3: Ik heb geen zwakheden. 
Wat is die van u? Man, ik heb een hekel 
aan zulke vragen.
KANDIDAAT 2: Zwakheden? Hmm …
KANDIDAAT 1: Eh … stelen. Ik bedoel, 
niet stelen eigenlijk. Het was niet stelen. 
Het is een lang verhaal. Ik bedoel, ik was 
van plan het terug te brengen. Ik dacht 
dat mijn baas het me wel een tijdje wilde 
uitlenen.

Terug naar pagina 24

Informatiebronnen
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HOE ZET IK NEGATIEVE PUNTEN IN POSITIEVE PUNTEN OM?  
(OPTIONELE ACTIVITEIT)
 Bespreken: Hoe beantwoordt u deze vraag ‘Wat is uw grootste zwakheid?’ Lees 

Gloria’s antwoord.

‘Nou, ik werk eraan om mijn tijd zo effectief mogelijk in te delen. Ik heb een agendatool gevon-
den die ik dagelijks gebruik en waar ik echt baat bij heb. Onlangs heb ik er ondanks talloze 
andere prioriteiten toe bijgedragen dat een groot verkoopproject op tijd afgerond werd.’

 Lezen: Merk op dat Gloria:
• Een zwakheid noemde die veel mensen hebben.
• Specifiek beschreef hoe ze met die zwakheid omgaat.
• Informatie uit een krachtige boodschap toevoegde.

 Oefenen: Probeer het volgende met een familielid of vriend(in). Laat ze u 
een negatieve vraag stellen. Noem een zwakheid die veel mensen 
hebben. Beschreef hoe u met die zwakheid omgaat. Voeg informa-
tie uit uw krachtige boodschap toe.

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?
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NOTITIES
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2: Hoe kan ik mezelf met overtuigingskracht presenteren?



3
Hoe krijg ik toegang 

tot de ‘verborgen’ 
arbeidsmarkt?

Mijn zoektocht naar werk
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Heb krachtige 
boodschappen 
overgebracht 

aan ten minste 
20 mensen 

(noteer aantal)

Heb 
Fundament - beginsel 

toegepast en 
het gezinsleden 

bijgebracht  
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

Gloria 32 J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 3 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen die hun 
toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. (Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Wat hebt u geleerd door krachtige boodschappen aan mensen over 
te brengen? Bent u er beter in geworden? Hebt u uw contacten 
opgeschreven en nagetrokken?
Heeft iemand geprobeerd de zoektocht naar werk te versnellen? 
Resultaten?

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?

VERSLAG UITBRENGEN
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WAT IS DE ‘VERBORGEN’ ARBEIDSMARKT?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Bekijken: ‘Zoek waar minder concurrentie is’ (Geen video? Lees pagina 48.)

 Lezen: Laten we samen de woorden over het visschema hieronder lezen. 
De vissen stellen vacatures of banen voor. Let op waar de meeste 
vissen of banen te vinden zijn.

 Bespreken: Welke persoon kan de meeste vis vangen? Omcirkel die persoon. 
Waar is de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?

 Lezen: Er zijn veel meer mogelijkheden in de verborgen arbeidsmarkt dan 
in de traditionele arbeidsmarkt. Waar zoeken we naar werk? Waar 
zouden we naar werk moeten zoeken?

Een vacature in 
advertenties of op 
internet

Iedereen is van 
de vacature op 
de hoogte — veel 
concurrentie

Een vacature 
via overheids-  
of particuliere 
diensten voor 
arbeidsbemiddeling

Veel mensen zijn 
van de vacature op 
de hoogte — rede-
lijke concurrentie

Bedrijf is op zoek 
naar iemand voor 
een vacature zonder 
daar veel ruchtbaar-
heid aan te geven

Weinig men-
sen zijn op de 
hoogte — weinig 
concurrentie

Vacature is nog 
niet geplaatst of is 
alleen beschikbaar 
via iemand die 
iemand kent

Niemand is op de 
hoogte — geen 
concurrentie

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?

LEREN
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 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ 
arbeidsmarkt?
ACTIE VAN DE WEEK: Voer persoonlijke gesprekken met 
potentiële werkgevers.

In deze bijeenkomst leren en oefenen we vaardigheden waarmee 
we deze vraag kunnen beantwoorden en deze cruciale actie onder-
nemen.

WAAR IS DE VERBORGEN ARBEIDSMARKT?
 Bekijken: ‘De meest productieve bronnen’ (Geen video? Lees pagina 48.)

 Lezen: Sommige strategieën om werk te vinden zijn effectiever dan 
andere. In sommige landen komt het aantal mensen dat op 
bepaalde manieren naar werk zoekt overeen met het schema hier-
onder. Dat kan in uw gebied anders zijn.

 Oefenen: Beantwoord de volgende vragen als groep:
 1. Welke methode gebruiken de meeste mensen volgens dit 

schema om een baan te vinden?
 2. Welke methode werpt de meeste vruchten af?

METHODE

WAAR MENSEN 
TIJD AAN BESTE-

DEN OM NAAR EEN 
BAAN ZOEKEN

WAAR MENSEN 
DAADWERKELIJK 

EEN BAAN VINDEN

Advertenties/internet 65% 14%

Overheids-  of parti-
culiere diensten voor 
arbeidsbemiddeling

27% 21%

Persoonlijke contacten 
met bedrijven 3% 30%

Via anderen (persoon-
lijke contacten en 

verwijzingen)
5% 35%

Dit is de verborgen 
arbeidsmarkt. 
Concentreer u hierop 
en vermijd 92% van 
de concurrentie!

Maar laat deze 
opties niet links 
liggen, anders 
loopt u mogelijk 
35% van de 
vacatures mis!

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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HOE KRIJG IK TOEGANG TOT DE VERBORGEN 
ARBEIDSMARKT?
 Lezen: We beschikken al over de sleutels tot deze verborgen arbeidsmarkt! 

Daarbij spelen persoonlijke contacten een grote rol. En we leggen 
de beste persoonlijke contacten door onze (1) ‘ik, in dertig secon-
den’ en onze (2) krachtige boodschappen te gebruiken via ons 
(3) uitgebreide netwerk. In onze vorige bijeenkomst hebben we 
geleerd dat ons netwerk bestaat uit mensen die wij kennen en de 
mensen die zij kennen.

 Bekijken: ‘Een netwerk opbouwen’ (Geen video? Lees pagina 49.)

 Bespreken: Hebt u sinds onze vorige bijeenkomst uw ‘ik, in dertig secon-
den’ en krachtige boodschappen gebruikt? Hebt u uw contacten 
gevraagd om hun contacten voor u aan te spreken?

U Mensen die u 
kent

Mensen die zij 
kennen

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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 Oefenen: Onze groep is onze eerste bron om te gaan netwerken. Laten we 
ons netwerk meteen gaan uitbreiden! Lees de volgende instructies 
en ga dan aan de slag:
 1. Sta op en draai u om naar de persoon naast u.
 2. Geef de andere persoon uw ‘ik, in dertig seconden’ en eindig 

met de volgende twee vragen:
   ‘Kent u mensen die me aan contacten kunnen helpen?’
   ‘Zou u met hen willen spreken en om hulp vragen?’
 3. Noteer de contacten in de netwerklijst op de volgende pagina 

en vraag de andere persoon erover na te denken en u vóór de 
volgende bijeenkomst meer namen te geven.

 4. Wissel de rollen daarna om.
 5. Doe hetzelfde met andere leden in de groep.
 6. Noteer zoveel mogelijk contacten op de volgende pagina.
 7. Doe na onze bijeenkomst hetzelfde met andere mensen die u 

kent.
 8. Ken elke persoon met wie u contact gaat opnemen in de kolom 

Prioriteit een nummer tussen de 1 en de 20 toe.

Netwerktips
 1. Vraag contacten om 

vacaturetips, infor-
matie en ideeën.

 2. Vraag altijd om meer 
verwijzingen.

 3. Houd accurate 
verslagen bij en doe 
follow- ups.

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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NETWERKLIJST

Naam Contactgegevens  
(telefoonnummer, adres, e- mail) Prioriteit

 Lezen: Vóór onze volgende bijeenkomst gaan we contact leggen met deze 
mensen en met iedereen die we nog meer kennen en hun contac-
ten. We vullen de lijst voortdurend aan. Als we contact met deze 
mensen leggen, gebruiken we onze krachtige boodschappen om ze 
te laten weten wat we allemaal voor hen kunnen betekenen!
We kunnen met deze en nog veel meer mensen spreken!
• Vrienden en 

kennissen
• Familieleden
• Buren

• Leden van onze kerk
• Mensen met wie we sporten
• Vroegere collega’s

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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HOE KRIJG IK EEN PERSOONLIJK GESPREK MET DE 
MANAGERS DIE MENSEN IN DIENST NEMEN?
 Lezen: Netwerken kan ons naar bedrijven leiden die mensen zoeken. 

Maar wij moeten de persoon zien te vinden die beslist wie er in 
dienst genomen wordt.

 Oefenen: Laten we als groep oefenen.
 1. Laat één persoon degene zijn die werk zoekt. Deze persoon 

moet in staat zijn een ‘ik, in dertig seconden’ en een krachtige 
boodschap te geven.

 2. Geef twee mensen de rol van medewerker: medewerker 1 en 
medewerker 2.

 3. Laat een andere persoon de manager zijn.
 4. Laat de vier deelnemers gaan staan. De begeleider leest de eerste 

regel in dit rollenspel voor. Vervolgens lezen de anderen hun 
regels voor.

Begeleider: Deze werkzoekende loopt een winkel of kantoor binnen 
waar ze wil werken. Ze spreekt de eerste werknemer aan die ze ziet.
Werkzoekende: Hallo. Wie is de manager die vandaag dienst heeft?
Werknemer 1: O, dat is de heer Valenzuela, maar ik weet niet waar 
hij op dit moment is. U kunt het aan zijn assistent(e) daar vragen.
Werkzoekende: Dank u. [Richt zich tot werknemer 2.]
Werkzoekende: Hallo. Kunt u mij vertellen waar de heer Valenzu-
ela is?
Werknemer 2: Hij is even weg om iets te halen. Hij zal zo wel terug 
zijn. O, daar is hij al.
Werkzoekende: O, ja. Bedankt. [Richt zich tot de heer Valenzuela.]
Werkzoekende: Meneer Valenzuela, goedemorgen. Ik ben ________ 
[naam]. [Geeft een ‘ik, in dertig seconden’ en eindigt met een 
vraag.] Hoe kan iemand met mijn vaardigheden uw bedrijf van 
dienst zijn?
Manager: Eigenlijk zijn we net op zoek naar iemand zoals u. Ik heb 
maar één minuut de tijd. Vertel me snel iets over uzelf.
Werkzoekende: [Geeft een geschikte krachtige boodschap.] Ik weet 
dat u het druk hebt. Wanneer kunnen we iets langer met elkaar 
praten, vanmiddag of morgen?

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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 Bespreken: Als de manager ‘nee’ zegt of ‘kom later maar terug’ of ‘vul een solli-
citatieformulier in’, wat zou de werkzoekende dan kunnen zeggen?

 Lezen: We zullen ons aan elke situatie moeten aanpassen.

 Oefenen: Ga staan en maak groepjes van vier. Herhaal het rollenspel zodat 
iedereen de kans krijgt om de werkzoekende te zijn.

 Lezen: We beschikken nu over enkele krachtige hulpmiddelen om voor 
onze contacten in te zetten: ‘ik, in dertig seconden’, krachtige 

boodschappen en persoonlijk gesprek met de manager. U kunt 
ook leren negatieve punten in positieve punten om te zetten op 
pagina 33.

 Bespreken: Hoe gaat u deze hulpmiddelen aanwenden om vóór onze vol-
gende bijeenkomst veel productieve persoonlijke gesprekken te 
voeren?

 Oefenen: Ga naar pagina 50 en lees beurtelings voor hoe u uw zoektocht 
naar werk bij kunt houden. Keer daarna weer hier naartoe.

Werkzoekende
Werknemer 1

Werknemer 2
Manager

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?

‘Vertrouw op de Heere 
met heel [uw] hart, en 
steun op [uw] eigen 
inzicht niet. Ken Hem 
in al [uw] wegen, dan 
zal Hij [uw] paden 
rechtmaken.’
SPREUKEN 3:5–6

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?

NADENKEN



46

HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga ‘ik, in dertig seconden’ en krachtige boodschappen gebruiken bij ten minste 
30 contacten met mensen die ik ken en mensen die zij kennen (mijn netwerk). 
(Houd uw contacten bij op pagina 50–51. Enkele hiervan dienen een follow- up te zijn bij 
mensen met wie u eerder contact gelegd hebt.)
   Omcirkel uw doel:   30   40   50

Ik ga met mijn contacten aan de slag en probeer de manager te spreken voor ten 
minste 10 persoonlijke gesprekken met potentiële werkgevers. (Houd uw contac-
ten bij op pagina 50–51.)
   Omcirkel uw doel:   10   15   20

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezinsle-
den bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’, ‘Nee’ 
of het aantal keren dat u de toezegging nagekomen bent.

Heb met 
minstens 30 

mensen in 
netwerk con-

tact gehad 
(noteer 
aantal)

Heb met ten 
minste 10 
potentiële 

werkgevers 
gesproken 

(noteer 
aantal)

Heb Funda-
ment - beginsel 

toegepast 
en het 

gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. (Weet u niet hoe 
u de bespreking van een onderwerp uit Mijn fundament moet bege-
leiden? Lees pagina 13 en de binnenzijde van het vooromslag.)
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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ZOEK WAAR MINDER CONCURRENTIE IS
Kies de rollen en speel het volgende na.

KWAME: Tjongejonge. Er hebben meer dan 
200 mensen gesolliciteerd op de baan die ik 
graag wil. Ik heb geen schijn van kans!
KOFI: Kwame, weet je nog waar we vroeger 
altijd gingen vissen?
KWAME: Ja. Dat was een geweldig plekje, 
verscholen achter al die bomen. Je zag niet 
eens dat het er was. Maar nu weet iedereen 

ervan. Het is er nu zo druk dat je bijna niets 
meer vangt.
KOFI: Nou, waarom ‘vis’ je in je zoektocht 
naar werk dan waar iedereen aan het ‘vis-
sen’ is? Waarom zoek je niet waar minder 
concurrentie is? Ik denk dat je aan de ver-
borgen arbeidsmarkt voorbijgaat. Vis waar 
de vissen zijn!
Terug naar pagina 38

DE MEEST PRODUCTIEVE BRONNEN
Kies de rollen en speel het volgende na.

KOFI: Ik heb hier de krant voor je.
KWAME: Ik kijk niet meer in de krant. Weet 
je nog? Ik vis waar minder concurrentie is.
KOFI: Mooi, je moet je inderdaad op de 
meest productieve bronnen richten. Maar er 
staan een paar goede vacatures in de krant. 

We moeten elke mogelijkheid blijven probe-
ren. Het gaat er gewoon om dat je de juiste 
hoeveelheid tijd aan je meest productieve 
bronnen besteedt.
Terug naar pagina 39

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?

Informatiebronnen
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EEN NETWERK OPBOUWEN
Kies de rollen en speel het volgende na.

KWAME: Ik probeer elke dag steeds tien 
nieuwe contacten te leggen, maar nieuwe 
contacten zijn steeds moeilijker te vinden.
KOFI: Wel, ik heb je de afgelopen paar 
dagen in de gaten gehouden en merk dat je 
alles in je eentje probeert te doen. Weet je, 
het zal je beter lukken als je een deel van je 
tijd aan netwerken besteedt.
KWAME: Netwerken?
KOFI: Ja, je moet een team om je heen 
bouwen, een netwerk van mensen die je op 
de hoogte van vacatures kunnen brengen 
wanneer ze daar iets over horen. Neem de 
tijd om anderen te helpen en zij kunnen jou 
misschien helpen.
KWAME: Ik heb al met iedereen gesproken 
die ik ken, meerdere keren.
KOFI: Precies. Maar je netwerk hoeft niet 
alleen te bestaan uit mensen die je zelf 
kent. Daar horen ook mensen bij die zij 
kennen. Vraag de mensen die je kent je voor 
te stellen aan mensen die zij kennen.

KWAME: Hmmm. Maar wat zeg ik tegen 
die mensen als ik ze niet ken? Dat is anders 
dan praten met mensen die mij al kennen. 
Waar moet ik beginnen?
KOFI: Vraag eerst in je vriendenkring of 
ze iemand kennen (1) die iets van jouw 
gekozen beroep afweet, (2) die invloed 
heeft op het aannemen van personeel, of 
(3) die gewoon veel andere mensen kent. 
Je netwerk zal daardoor veel sneller veel 
groter worden. En je hoort veel eerder via 
je netwerk over vacatures. Ze helpen je de 
verborgen arbeidsmarkt te vinden.
KWAME: Maar wat moet ik tegen ze zeggen?
KOFI: Het gaat er niet zozeer om wat je 
zegt, maar hoe je het zegt. Het gaat er meer 
om hoe je jezelf presenteert. Oefen je ‘ik, in 
dertig seconden’ en je krachtige boodschap-
pen en je zult vast een goede indruk maken.
KWAME: Nou, oké dan. Misschien gaan 
hierdoor wel nieuwe deuren open.
Terug naar pagina 40

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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HOUD JE INSPANNINGEN BIJ
Leg vóór onze volgende bijeenkomst ten minste 30 contacten via uw netwerk in het 
kader van uw zoektocht naar werk. Dat zou tot ten minste 10 persoonlijke gesprek-
ken met potentiële werkgevers moeten leiden.

Blijf advertenties en het internet in de gaten houden en bezoek een zelfredzaam-
heidscentrum. Maar bedenk waar de banen zijn — de verborgen arbeidsmarkt! 
Steek de meeste tijd en moeite in directe contacten met bedrijven en het spreken 
met persoonlijke contacten via uw netwerk.

U kunt uw contacten en gesprekken op dit schema bijhouden (zie voorbeeld). Maak 
notities van uw gesprekken op het Follow- upformulier contacten op de volgende 
pagina. U kunt ook een apart notitieboekje gebruiken.

ADVERTENTIES/
INTERNET

OVERHEIDS-  OF PAR-
TICULIERE DIENSTEN 
VOOR ARBEIDSBE-

MIDDELING

PERSOONLIJKE 
CONTACTEN MET 

BEDRIJVEN

PERSOONLIJKE 
GESPREKKEN MET 

MENSEN GEVONDEN 
VIA UW NETWERK

1. Online gesolliciteerd op 
vacature in boekhouding

2.

3.

4.

5.

1. Bedankje gestuurd naar 
Gloria op arbeidsbemidde-
lingsbureau

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Vervolgbezoek aan Michael 
bij Accounting, Inc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Jose’s vriend gesproken bij 
Toro Corp.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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FOLLOW- UPFORMULIER CONTACTEN
CONTACT

Persoon of organisatie: 

Telefoonnummer: Adres: 

E- mail: Ik werd verwezen door: 

Ik heb contact met deze persoon gelegd □ Ja □ Nee  Datum: 

BESPROKEN PUNTEN:

1. 

2. 

3. 
VERVOLGACTIVITEITEN:

1. Klaar op (datum): 

2. Klaar op (datum): 

3. Klaar op (datum): 
NIEUWE VERWIJZINGEN:
1. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

2. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

CONTACT

Persoon of organisatie: 

Telefoonnummer: Adres: 

E- mail: Ik werd verwezen door: 

Ik heb contact met deze persoon gelegd □ Ja □ Nee  Datum: 

BESPROKEN PUNTEN:

1. 

2. 

3. 
VERVOLGACTIVITEITEN:

1. Klaar op (datum): 

2. Klaar op (datum): 

3. Klaar op (datum): 
NIEUWE VERWIJZINGEN:
1. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

2. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

3: Hoe krijg ik toegang tot de ‘verborgen’ arbeidsmarkt?
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NOTITIES
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4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?

VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Heb met 
minstens 

30 mensen 
in netwerk 

contact 
gehad 

(noteer 
aantal)

Heb met ten 
minste 10 
potentiële 

werkgevers 
gesproken 

(noteer 
aantal)

Heb 
Fundament - beginsel 

toegepast en 
het gezinsleden 

bijgebracht  
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

Gloria 33 12 J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 4 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.
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4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?

VERSLAG UITBRENGEN

BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Wat hebt u geleerd door met mensen in uw netwerk contact te leg-
gen? Hebt u met managers gesproken die naar personeel op zoek 
zijn? Hebt u uw contacten opgeschreven en nagetrokken?
Heeft iemand geprobeerd de zoektocht naar werk te versnellen? 
Resultaten?
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HOE ONDERSCHEID IK ME ALS DE BESTE KANDIDAAT?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Bekijken: ‘Waar is hij naar op zoek? Deel I’ (Geen video? Lees pagina 66.)

 Bespreken: Wat willen werkgevers weten tijdens een sollicitatiegesprek of 
wanneer ze u een sollicitatieformulier geven? Stel dat uw antwoor-
den u als de beste kandidaat voor de werkgever onderscheiden?

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Hoe onderscheid ik me als de beste 
kandidaat?
ACTIE VAN DE WEEK: Geef uitstekende antwoorden op vra-
gen in sollicitatiegesprekken en - formulieren.

In deze bijeenkomst leert u vragen in sollicitatiegesprekken zo te 
beantwoorden en sollicitatieformulieren zo in te vullen dat u zich 
onderscheidt!

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?

LEREN
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HOE BEREID IK ME VOOR OP EEN SOLLICITATIEGESPREK?
 Lezen: Zijn we bang voor sollicitatiegesprekken? Vragen we ons af wat de 

interviewer gaat vragen of wat hij of zij echt wil weten?
Dat kunnen we eigenlijk ook weten. De meeste interviewers stellen 
gebruikelijke vragen. Laten we beurtelings uit dit schema voorlezen.

GEBRUIKELIJKE VRAGEN WAT DE VRAGENSTELLER VER-
MOEDELIJK WIL HOREN

HULPMID-
DELEN OM TE 

ANTWOORDEN

Wat kunt u me over uzelf vertellen? Kan ze goed spreken? Is ze voorbereid? ‘Ik, in dertig seconden’

Wat zijn uw sterke punten? Strookt zijn ervaring met onze behoeften? Krachtige boodschap

Waarom wilt u voor ons werken? Heeft ze een duidelijk doel? Krachtige boodschap

Wat vond u van uw vorige baas? Heeft hij respect voor leidinggevenden? Krachtige boodschap

Hoe gaat u om met druk? Lost zij problemen zelf op? Krachtige boodschap

Wat verwacht u aan salaris? Zijn zijn verwachtingen redelijk? Antwoord met een vraag

 Bekijken: ‘Waar is hij naar op zoek? Deel II’ Stop en neem deel volgens de 
aanwijzingen. (Geen video? Lees pagina 67–68.)

 Bespreken: Wanneer is uw ‘ik, in dertig seconden’ een nuttig hulpmiddel in 
een sollicitatiegesprek? Wanneer zijn uw krachtige boodschappen 
het juiste middel? Hebt u gezien hoe u een negatief punt in een 
positief punt omzet?

 Oefenen: Doe de volgende ‘snelle oefening’ in zes of zeven minuten.
• Sta op en draai u om naar een ander groepslid.
• Een van u is de werkgever en stelt een gebruikelijke vraag uit het 

bovenstaande schema.
• De ander is de werkzoekende en beantwoordt de vraag met zijn 

of haar hulpmiddelen.
• Keer de rollen daarna om. Geef elkaar nuttige feedback!
• Nadat u beiden werkgever en werkzoekende bent geweest, doet 

u hetzelfde met een volgende partner. Ga door tot de tijd ver-
streken is.

Blijf na onze bijeenkomst met uw familie of vrienden oefenen. Zie 
het schema op pagina 69 voor meer vragen.

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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HOE KAN IK VRAGEN MET VRAGEN BEANTWOORDEN?
 Lezen: Stel dat we niet kunnen zeggen wat de vragensteller wil? Of stel 

dat we meer informatie nodig hebben? Soms kunnen we dan met 
een vraag antwoorden.

 Lezen: Laten we eens naar deze twee gebruikelijke vragen kijken. We 
lezen elke vraag en dan de informatie ernaast.

GEBRUIKELIJKE 
VRAGEN

WAT DE VRAGENSTEL-
LER VERMOEDELIJK WIL 

HOREN

HULPMID-
DELEN OM TE 

ANTWOORDEN

ANTWOORD MET 
EEN VRAAG

Wat voor salaris hebt u in 
gedachte?

Is hij zelfverzekerd genoeg om te 
onderhandelen?

Antwoord met een 
vraag

Wat betaalt u gewoonlijk 
voor deze functie?

Hebt u nog vragen? Begrijpt zij wat de baan inhoudt? Antwoord met een 
vraag

Wat maakt het werken 
hier speciaal?

 Bespreken: Wanneer zou het goed zijn een vraag met een vraag te beantwoor-
den? Wanneer zou het geen goed idee zijn? Hoe kunt u zich voor-
bereiden om goede vragen in een sollicitatiegesprek te stellen?

 Lezen: We moeten ons vóór het sollicitatiegesprek in de werkgever verdie-
pen en er met goede vragen gewapend aan beginnen. We kunnen 
ook een vraag aan onze ‘ik, in dertig seconden’ of een krachtige 
boodschap toevoegen. Bijvoorbeeld: ‘Over welke vaardigheden 
wilt u nog meer horen?’
Goede vragen kunnen een goed gesprek opleveren!

Ik ben zeer 
geïnteresseerd 
in uw 
producten. Hoe 
maakt u ze?

OPTIONELE ACTIVITEIT: HOE ONDERHANDEL IK OVER EEN DIENST-
VERBAND DAT AAN MIJN BEHOEFTEN VOLDOET?

(DOE DIT NIET TIJDENS DE BIJEENKOMST.)
Desgewenst kunt u deze activiteit vóór onze volgende bijeenkomst doen. Onderhandelen is 
een belangrijk aspect van een sollicitatiegesprek. Als u er meer over wilt weten, neem dan 
‘Hoe onderhandel ik over een dienstverband dat aan mijn behoeften voldoet?’ op pagina 
70–72 in het gedeelte Informatiebronnen door. Bespreek en oefen dit thuis.

U Vragensteller

Wat fijn dat u 
dat interessant 
vindt! We 
krijgen eerst de 
grondstoffen 
binnen. Daarna 
gaan we …

Tip:
Weet wanneer u wel 
en niet vragen moet 
stellen. Beantwoord 
vragen niet te pas en 
te onpas met vragen.
Houd rekening met 
de gevoelens van de 
vragensteller. Kom niet 
als te assertief over.

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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HOE ZIT HET MET MIJN HOUDING EN UITERLIJK?
 Oefenen: Iedereen gaat staan en spreekt de volgende woorden drie keer 

samen uit:
We hebben maar één kans om een goede eerste indruk te 
maken!

 Bespreken: Wat betekent dat als u probeert zich te ‘onderscheiden’?

 Oefenen: Verplaats uw stoel om met een ander groepslid te werken. Lees 
het volgende schema aan elkaar voor. Stel vast hoe u nog beter uw 
beste zelf kunt zijn.

TIPS VOOR SUCCES

Houding • Bid om hulp en gemoedsrust.
• Wees beleefd en respectvol.
• Wees op tijd.
• Toon belangstelling voor het bedrijf en de vragensteller.
• Glimlach en wees vriendelijk.
• Wees zelfverzekerd.
• Spreek duidelijk.

Uiterlijke ver-
zorging

• Wees schoon: gezicht, handen, nagels.
• Gebruik geen overdaad aan make- up (vrouwen).
• Gebruik een behoudende haarstijl.
• Ruik aangenaam.
• Wees glad geschoren of knip gezichtsbeharing netjes bij (mannen).
• Zorg voor een professionele uitstraling.

Kleding • Draag schone kleding zonder gaten (kleding hoeft niet duur te zijn).
• Strijk uw kleding.
• Kleed u één stap boven de werkkledingsnorm:

◦ Als u in spijkerbroek en t- shirt naar het werk zou gaan, draag dan een nette 
broek en een netter shirt.

◦ Als u in een net shirt naar het werk zou gaan, draag dan een overhemd en 
stropdas (voor mannen) of een blouse (voor vrouwen).

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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HOE VUL IK SOLLICITATIEFORMULIEREN IN?
 Lezen: We willen de meeste tijd aan persoonlijke contacten en gesprek-

ken besteden via ons netwerk. Maar we zullen vermoedelijk ook 
sollicitatieformulieren moeten invullen, online of op papier. Een 
sollicitatieformulier is als een sollicitatiegesprek op papier.

 Oefenen: Werk met twee andere groepsleden samen. Vul het sollicitatie-
formulier op de volgende twee pagina’s in. Lees dan het volgende 
en bespreek hoe u uw sollicitaties kunt verbeteren. Neem na onze 
bijeenkomst pagina 73–75 door.

ONDERDEEL 
VAN SOLLICITA-
TIEFORMULIER

WAT MEN WIL WETEN HULPMIDDELEN EN TIPS

Persoonlijke  
gegevens

Is er iets wat haar diskwalificeert (zoals een 
misdrijf of ander probleem)?

Beantwoord elke vraag.
Gebruik informatie uit uw ‘ik, in dertig secon-
den’.
Wees eerlijk, vermijd onnodige details.

Opleiding Heeft hij de vereiste opleiding?

Begin indien mogelijk met uw hoogste graad of 
diploma en ga dan terug in de tijd.
Vul alle specifieke scholing en diploma’s in.
Voeg informatie uit krachtige boodschappen toe.

Werkervaring Heeft zij de ervaring die we nodig hebben?

Begin indien mogelijk met uw meest recente 
werkzaamheden en ga dan terug.
Probeer hiaten in tijd te vermijden of licht ze toe.
Gebruik informatie uit krachtige boodschappen.

Referenties Is er genoeg informatie om contact met hen op 
te nemen?

Vermeld ten minste één referentie (vraag 
toestemming) voor uw karakter (eerlijkheid 
enz.) en één voor uw beroepsvaardigheden en 
resultaten.

Onderscheidingen Heeft hij speciale vaardigheden?
Begin indien mogelijk met de belangrijkste en ga 
dan naar de minst belangrijke.
Voeg informatie uit krachtige boodschappen toe.

Algemeen Ziet de sollicitatie er netjes en ordelijk uit? Schrijf duidelijk.
Zorg voor een prettige uitstraling.

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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SOLLICITATIEFORMULIER

Naam:    Datum:  

Adres:  

Telefoonnummer:   E- mail:   

Functie:    Gewenst salaris:   Datum beschikbaar:   

Hebt u ooit voor dit bedrijf gewerkt? □ Ja □ Nee Datum: 

Zo ja, wanneer? 

Bent u ooit veroordeeld voor een misdrijf? □ Ja □ Nee Datum: 

Zo ja, licht toe: 

Opleiding

HBO of universiteit:   Adres:  

Van:   Tot:   Afgerond met diploma? □ Ja □ Nee Diploma:   

Middelbare school:   Adres:  

Van:   Tot:   Afgerond met diploma? □ Ja □ Nee Graad of titel:   

Referenties

Volledige naam:    Relatie:   Telefoonnummer:  

Volledige naam:    Relatie:   Telefoonnummer:  

Volledige naam:    Relatie:   Telefoonnummer:  

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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Vorige banen

Functie:     Beginsalaris:   Eindsalaris:  

Taken:  

Van:   Tot:   Reden van stoppen:     

Bedrijf:    Telefoonnummer:  

Functie:     Beginsalaris:   Eindsalaris:  

Taken:  

Van:   Tot:   Reden van stoppen:     

Bedrijf:    Telefoonnummer:  
Ik verklaar dat mijn antwoorden naar mijn beste weten waar en volledig zijn.
Als deze sollicitatie tot een dienstverband leidt, begrijp ik dat valse of misleidende informatie in mijn 
sollicitatie of sollicitatiegesprek mijn ontslag tot gevolg kan hebben.

Handtekening:    Datum:  

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?

‘Ik onderwijs u en leer 
u de weg die u moet 
gaan; ik geef raad, 
mijn oog is op u.’
PSALMEN 32:8

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?

NADENKEN
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga ‘ik, in dertig seconden’ en krachtige boodschappen gebruiken bij ten minste 
40 contacten met mensen die ik ken en mensen die zij kennen (mijn netwerk).
   Omcirkel uw doel:   40   50   60

Ik ga met mijn contacten aan de slag en probeer managers te spreken voor ten 
minste 10 persoonlijke gesprekken met potentiële werkgevers.
   Omcirkel uw doel:   10   15   20

Ik ga mijn gespreks-  en sollicitatievaardigheden oefenen met werkgevers en 
anderen.

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins-
leden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’, ‘Nee’ 
of het aantal keren dat u de toezegging nagekomen bent.

Heb met 
minstens 40 

mensen in 
netwerk con-

tact gehad  
(noteer 
aantal)

Heb met ten 
minste 10 
potentiële 

werkgevers 
gesproken 

(noteer 
aantal)

Heb 
gespreks-  en 
sollicitatie-

vaardigheden 
geoefend 
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 

toegepast 
en het 

gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. (Weet u niet hoe 
u de bespreking van een onderwerp uit Mijn fundament moet bege-
leiden? Lees pagina 13 en de binnenzijde van het vooromslag.)
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.
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WAAR IS HIJ NAAR OP ZOEK? DEEL I
Kies de rollen en speel het volgende na.

SITUATIE: Jose (baas) houdt sollicitatie-
gesprek met Miguel (werkzoekende). Dit is 
midden in het sollicitatiegesprek.
JOSE: Oké, prima. Kunt u me nu uw 
laatste grote fout beschrijven, waarom het 
gebeurde en wat u eraan gedaan hebt?
MIGUEL: [In gedachten] Wat voor vraag 
is dat? Wat wil hij? Wist ik maar waar hij 
naar op zoek is.
JOSE: [In gedachten] Ik wil gewoon zien of 
hij begrijpt wat hij verkeerd deed en of hij 
het probleem rechtgezet heeft.

MIGUEL: [In gedachten] Ik weet waar hij 
naar op zoek is. Ik moet een negatief punt 
in een positief punt omzetten!
MIGUEL: [Hardop] Nou, ik weet nog 
dat mijn manager een keer dacht dat ik 
een deadline gemist had. Maar het was 
eigenlijk zo dat ik bepaalde wijzigingen 
van de klant niet doorgegeven had. Voort-
aan zorgde ik wel dat iedereen wist wat er 
gaande was!
JOSE: Dat klinkt goed, Miguel. Het lijkt 
erop dat je er iets van geleerd hebt!

Terug naar pagina 56

Informatiebronnen
4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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WAAR IS HIJ NAAR OP ZOEK? DEEL II
Kies de rollen en speel het volgende na. Aanwijzing voor begeleider: Als er bespre-
ken staat, laat de groep dan antwoorden voordat u verder gaat.

VERTELLER: Hier zijn we dan met Jose 
(de vragensteller) en Miguel (de potentiële 
werknemer). Jose gaat vier gebruikelijke 
vragen stellen. We gaan erover praten hoe 

Miguel zou moeten antwoorden. Bent u er 
klaar voor?
JOSE: Hallo. Nou, wat kunt u me over uzelf 
vertellen?

BESPREKEN:  (1) Wat wil de vragensteller weten? (2) Hoe kan 
Miguel een ‘ik, in dertig seconden’ gebruiken om 
te antwoorden? (Zie overzicht hiernaast.)

VERTELLER: Oké, dit is wat de baas eigen-
lijk denkt.
JOSE: Kan hij een helder antwoord geven? 
Is hij gekwalificeerd?
VERTELLER: Miguel doet er dus vermoede-
lijk goed aan zijn ‘ik, in dertig seconden’ te 
gebruiken.
MIGUEL: Ik ben Miguel Fuentes. Ik sol-
liciteer naar de functie van manager op uw 

boekhoudafdeling. Ik heb zes jaar ervaring 
en leiding gegeven aan een team van vijf 
mensen op boekhoudkundig vlak. We 
hebben onze kosten vorig jaar met 15% 
teruggeschroefd en onze resultaten met 
23% verbeterd. Ik ben afgestudeerd met een 
diploma boekhouden en heb een licentie 
van de overheid. In de weekenden hou ik 
van een mooi potje voetbal. Wilt u nog 
meer weten?

JOSE: Dat is goed zo, bedankt. Welke sterke 
punten hebt u nog meer?

BESPREKEN:  (1) Wat wil de vragensteller weten? (2) Hoe kan 
Miguel een krachtige boodschap gebruiken om te 
antwoorden? (Zie overzicht hiernaast.)

VERTELLER: Dit is wat Jose eigenlijk wil 
horen.
JOSE: Heeft hij de vaardigheden die we 
nodig hebben? Kan hij die met resultaten 
staven?
VERTELLER: Aangezien Jose dat voor ogen 
heeft, kan Miguel waarschijnlijk met een 
krachtige boodschap antwoorden.
MIGUEL: Ik zal u een voorbeeld geven. Ik 
kijk altijd naar manieren om de kosten te 
verlagen. Zo’n drie maanden geleden stapte 

ik bijvoorbeeld naar mijn manager en 
legde hem uit dat we bijna 3000 per week 
verloren wegens te late betalingen. Hij was 
eerst nogal sceptisch, maar ik liet hem de 
cijfers zien. Toen vroeg hij mij het probleem 
op te lossen. In tien weken tijd heb ik te late 
betalingen met dertig dagen per factuur 
kunnen terugdringen, wat ons duizenden 
heeft gescheeld. Ik kan die probleemop-
lossende vaardigheden ook hier bij Sport 
Corporation inzetten.

‘Ik, in dertig 
seconden’
 1. Naam
 2. Doel
 3. Kwalificaties
 4. Eigenschappen
 5. Eindig met een 

vraag

Krachtige 
boodschap
 1. Noem een vaardig-

heid of sterk punt
 2. Concreet voorbeeld
 3. Resultaat
 4. Koppel aan 

behoeften

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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VERTELLER: Hier is een andere vraag — 
eentje die we niet graag horen!

JOSE: Wat zijn enkele zwakke punten van u?

BESPREKEN:  (1) Wat wil de vragensteller weten? (2) Hoe kan 
Miguel antwoorden door negatieve punten in 
positieve punten om te zetten? (Zie overzicht 
hiernaast.)

VERTELLER: Dit is wat de vragensteller 
denkt.
JOSE: Is hij zich bewust van een zwak 
punt? Heeft hij er iets aan gedaan?
VERTELLER: Aangezien Jose dat wil horen, 
kan Miguel antwoorden door een negatief 
punt in een positief punt om te zetten.
MIGUEL: Sommige mensen zeggen dat 
ik er teveel op hamer dat klanten hun 

facturen op tijd betalen. Ik heb dan ook 
hard gewerkt om betalingsresultaten aan 
klantenservice te koppelen. En ik heb veel 
geleerd. Door meer op alle klanten en hun 
behoeften te letten, heb ik het bedrijf juist 
geholpen sneller betaald te krijgen. En ik 
heb de afgelopen maand de onderscheiding 
voor topklantenservice gekregen.

VERTELLER: Oké, hier is nog een laatste 
gebruikelijke vraag.

JOSE: Geweldig, Miguel. Bedankt. Welnu, 
waarom wilt u voor ons werken?

BESPREKEN:  (1) Wat wil de vragensteller weten? (2) Hoe kan 
Miguel een krachtige boodschap gebruiken om te 
antwoorden? (Zie overzicht hiernaast.)

VERTELLER: Dit is wat de vragensteller 
dacht.
JOSE: Weet hij wat we nodig hebben? Is hij 
betrokken?
VERTELLER: Aangezien de vragensteller 
dat voor ogen heeft, kan Miguel met nog 
een krachtige boodschap antwoorden.
MIGUEL: Nou, meneer Martinez, ik heb me 
in Sport Corporation verdiept en vind het 
erg interessant. U richt zich op de verkoop 

van sportartikelen en boekt daarin succes. 
Ik begrijp dat u wat nieuwe, verbeterde 
producten op de markt gaat brengen. Ik 
wil graag werken bij een succesvol bedrijf 
dat groeit. Ik weet zelf ook veel van sport 
en trainen af. Ik ben het afgelopen jaar als 
vrijwilliger voetbaltrainer geweest en heb 
het team qua conditie en prestaties vooruit 
geholpen. Ik begrijp wat u wilt bereiken en 
kan u daarbij van dienst zijn.

Terug naar pagina 57

Negatieve punten 
in positieve punten 
omzetten
 1. Noem een zwakheid 

die veel mensen 
hebben.

 2. Beschrijf specifiek 
hoe u met die 
zwakheid omgaat.

 3. Voeg informatie uit 
uw krachtige bood-
schappen toe.

Krachtige 
boodschap
 1. Noem een vaardig-

heid of sterk punt
 2. Concreet voorbeeld
 3. Resultaat
 4. Koppel aan 

behoeften

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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OEFEN HET BEANTWOORDEN VAN GEBRUIKELIJKE VRAGEN
Oefen vóór onze volgende bijeenkomst met uw buddy, familie of vrienden het 
beantwoorden van vragen.

GEBRUIKELIJKE VRAGEN WAT DE VRAGENSTELLER VER-
MOEDELIJK OVER U WIL WETEN

HULPMIDDELEN OM TE 
ANTWOORDEN

Wat kunt u me over uzelf vertellen? Kan ze goed spreken? Is ze gekwalificeerd? ‘Ik, in dertig seconden’

Wat zijn uw sterke punten? Strookt zijn ervaring met onze behoeften? Krachtige boodschap

Wat zijn uw zwakke punten? Is ze eerlijk? Heeft ze zich verbeterd? Zet negatief punt in positief punt 
om

Waarom wilt u voor ons werken? Heeft ze zich in ons verdiept? Heeft ze 
doelen? Krachtige boodschap

Beschrijf uw laatste grote fout. Is zijn reden voor de fout aannemelijk? Heeft 
hij ervan geleerd?

Zet negatief punt in positief punt 
om

Wat vond u van uw vorige baas? Heeft ze respect voor leidinggevenden? Krachtige boodschap

Hoe gaat u om met druk? Lost hij problemen zelf op? Krachtige boodschap

Zijn uw ideeën ooit aan de kant 
gezet? Is ze vasthoudend? Is ze positief? Zet negatief punt in positief punt 

om

Wat wilt u in uw loopbaan berei-
ken?

Zal hij aan ons succes bijdragen? Is hij 
gefocust? ‘Ik, in dertig seconden’

Wat verwacht u aan salaris? Zijn zijn verwachtingen redelijk? Antwoord met een vraag

Hebt u nog vragen voor mij? Is hij betrokken? Is hij geïnteresseerd? Antwoord met een vraag

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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HOE ONDERHANDEL IK OVER EEN DIENSTVERBAND DAT AAN 
MIJN BEHOEFTEN VOLDOET? (OPTIONELE ACTIVITEIT)
 Lezen: Wanneer de werkgever besluit ons een baan aan te bieden, is er 

doorgaans gelegenheid om de voorwaarden van ons dienstver-
band te bespreken. Die voorwaarden bestaan uit ons salaris, wan-
neer en hoe lang we werken, de werkomstandigheden of eventuele 
andere kwesties. Streef naar openheid en eerlijkheid en een goed 
gevoel over de resultaten bij alle betrokkenen.

 Bespreken: Wat is er moeilijk aan onderhandelen? Waarom zou u onderhan-
delen?

 Lezen: Hier zijn vijf stappen waarmee we ons op een dergelijke bespre-
king kunnen voorbereiden:
• Stel uw behoeften op voorhand vast.
• Bepaal wat u het belangrijkst vindt en welke voorwaarden mini-

maal aanvaardbaar zijn.
• Kom erachter wat de werkgever te bieden heeft en wat voor hem 

belangrijk is.
• Zoek naar inspiratie; denk aan manieren waarop u en de werk-

gever allebei tevreden kunnen zijn.
• Oefen de bespreking met een familielid of vriend(in).

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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 Oefenen: Gebruik het volgende schema om over uw werkgerelateerde 
behoeften na te denken.
Voorbeelden zijn grijs weergegeven; schrijf er gewoon overheen.
 1. Geef elke behoefte een nummer in volgorde van belangrijkheid 

voor u. Gebruik ‘1’ als hoogste prioriteit.
 2. Stel vast wat u voor elke behoefte minimaal aanvaardbaar vindt.
 3. Bespreek deze punten met uw partner of gezinsleden. Laat ze 

hun prioriteiten aangeven en stel samen vast wat u minimaal 
aanvaardbaar vindt. Kom bij eventuele verschillen tot overeen-
stemming.

MIJN BEHOEFTEN 
(voeg naar wens 

toe)

MIJN PRIORI-
TEITEN 

 (u num-
mert elk; 1 is 

hoogste)

GEZINSPRIORITEI-
TEN 

 (zij nummeren 
elk; 1 is hoogste)

MINIMAAL 
AANVAARDBAAR 
(ondergrens voor 

elke behoefte)

PRIORITEITEN VAN 
WERKGEVER (hun 
wensen/behoef-

ten naar prioriteit 
als u die kent)

Salaris 1 2 3000/maand Salarisbereik 
2200–3200

Werkuren 5 1 Geen zondagen Werken in weekenden 
indien nodig

Schone omgeving 6 5 Geen gevaarlijke 
chemicaliën

Chemicaliën die het werk 
versnellen

Collega’s 3 6 Eerlijk Punctueel, hard werken

Kansen 2 4 Promotie over 90 
dagen Teamworker

Gezondheidszorg 4 3 - - - - - 

 Bespreken: Wat hebt u van deze oefening geleerd?

 Oefenen: Denk nu eens aan een werkgever voor wie u zou willen werken. 
Waar heeft men behoefte aan? Kunt u erachter komen wat voor 
hen het belangrijkst is? Noteer de prioriteiten van uw werkgever in 
het bovenstaande schema vóór uw sollicitatiegesprek.

 Bespreken: Hoe kunt u uw behoeften op basis van uw eigen ervaring met de 
wensen van de werkgever in overeenstemming brengen?

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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Tip:
Als een aanbod te 
laag is, zeg dan even 
niets. Wacht tien tel-
len voordat u reageert. 
De persoon met wie 
u onderhandelt komt 
dan vaak met een 
beter aanbod om de 
stilte te verbreken.

 Oefenen: Doe dit rollenspel met een familielid of vriend(in).
 1. Lees deze situatie: In zijn eerste sollicitatiegesprek kwam Kofi 

erachter dat het salarisbereik voor deze functie 95 tot 105 per 
dag bedraagt. Nu heeft hij zijn tweede gesprek. De werkgever 
biedt hem een baan aan voor 96 per dag. Kofi heeft ten minste 
100 per dag nodig. Hij heeft ook vervoer nodig en heeft besloten 
niet op zondag te willen werken.

 2. Een van u speelt de rol van de werkgever en de ander de rol van 
Kofi. De werkgever begint met Kofi de baan aan te bieden voor 
96 per dag. Hij vraagt hem twee zondagen per maand te werken. 
Kofi moet over een oplossing zien te onderhandelen die voor 
beide partijen aanvaardbaar is.

 3. Keer de rollen daarna om.

 Bespreken: Hoe ging het? Hebt u vragen met vragen beantwoord? Hebt u eraan 
gedacht om over andere arbeidsvoorwaarden te onderhandelen?

 Lezen: Hier is één manier waarop Kofi’s onderhandeling zou kunnen uit-
pakken. Laten we het volgende schema doornemen. Wie wint er? 
Hebben ze de kwestie van werken op zondag opgelost?

OORSPRONKE-
LIJK AANBOD

BELANGRIJK 
VOOR BEDRIJF

BELANGRIJK 
VOOR KOFI

WAT KOFI 
ONDERHANDELT HERZIEN AANBOD

Salaris van 96 per 
dag

Bedrijf kan maxi-
maal 98 per dag 
betalen voor iemand 
met Kofi’s ervarings-
niveau.

Kofi heeft 100 
per dag nodig. 
3 van die 100 is 
bestemd voor 
vervoer naar het 
werk.

Kofi vraagt bedrijf om 
97 per dag en betaling 
van het busgeld van 3 
per dag.

Het bedrijf stemt in met 
Kofi’s salaris van 97 per dag 
en betaling van het bus-
geld. Het bedrijf heeft een 
gunstige regeling met de 
busmaatschappij getroffen. 
Men betaalt maar 1 per dag 
om Kofi te vervoeren.

 Bespreken: Stel dat u niet tot overeenstemming komt. Moet u de kans laten 
schieten als er niet aan uw behoeften wordt voldaan?

 Lezen: U kunt vaak naar ieders tevredenheid tot overeenstemming 
komen door uw onderhandelingsvaardigheden te oefenen. Welke 
overeenkomst u ook sluit, vraag vóór een bepaalde datum om een 
schriftelijke bevestiging. Daar heeft iedereen baat bij!

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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VOORBEELDSOLLICITATIE

SOLLICITATIEFORMULIER

Naam:    Datum:  

Adres:  

Telefoonnummer:   E- mail:   

Functie:    Gewenst salaris:   Datum beschikbaar:   

Hebt u ooit voor dit bedrijf gewerkt? □ Ja □ Nee Datum: 

Zo ja, wanneer? 

Bent u ooit veroordeeld voor een misdrijf? □ Ja □ Nee Datum: 

Zo ja, licht toe: 

Opleiding

HBO of universiteit:   Adres:  

Van:   Tot:   Afgerond met diploma? □ Ja □ Nee Diploma:   

Middelbare school:   Adres:  

Van:   Tot:   Afgerond met diploma? □ Ja □ Nee Graad of titel:   

Referenties

Volledige naam:    Relatie:   Telefoonnummer:  

Volledige naam:    Relatie:   Telefoonnummer:  

Volledige naam:    Relatie:   Telefoonnummer:  

VoornaamAchternaam
Pullagari Amit 6 december 2013

1234567890

Procesinstructeur 70000 Januari 2014

Elke Technische Hogeschool

Elke Openbare School

2011

2002

2013 X

X

X

X2007

Getuigschrift

Getuigschrift

Vivek Singh

Shrati Patel

Kavita Ram

Leerkracht

Baas

Collega

1234567891

1234567892

1234567893

4321 Elke Straat, Gangtok

1234 Andere Straat, Hyderabad

Amit1234@emailcompany.com

1234 Elke Straat, Hyderabad

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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Vorige banen

Functie:     Beginsalaris:   Eindsalaris:  

Taken:  

Van:   Tot:   Reden van stoppen:     

Bedrijf:    Telefoonnummer:  

Functie:     Beginsalaris:   Eindsalaris:  

Taken:  

Van:   Tot:   Reden van stoppen:     

Bedrijf:    Telefoonnummer:  
Ik verklaar dat mijn antwoorden naar mijn beste weten waar en volledig zijn.
Als deze sollicitatie tot een dienstverband leidt, begrijp ik dat valse of misleidende informatie in mijn 
sollicitatie of sollicitatiegesprek mijn ontslag tot gevolg kan hebben.

Handtekening:    Datum:  

Supervisor

Toezicht houden op lopende- bandpersoneel

Werknemers aan lopende band instrueren

40000

2010

2008

2011

2010

30000Werkinstructeur 32000

Terug naar school

Nieuwe baan

Elk Bedrijf

Ander Bedrijf

1234567894

1234567895

6 december 2013Amit Pullagari

45000

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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VOORBEELD VAN CV

William Owusu
Adres: 1234 Elke Straat, Accra, Ghana
Tel: 1234567896
E- mail: owusu1234@emailcompany.com

Persoonlijke gegevens
Volledige naam William Owusu
Geslacht Man
Geboortedatum 16 april 1980
Geboorteplaats Kumasi, Ghana
Burgerlijke staat Ongehuwd

Opleidingsachtergrond
2007–2011 Diploma van Elke Technische School
2000 Diploma van Elke Middelbare School

Werkervaring
2004–2006 Een voltijdzending vervuld
2007–2011 Teamleider bij Elk Restaurant
2011– Boekingsagent bij Elke Limousine

Cursussen
2009 Spreadsheetcursus gevolgd
2013 Klantenservicecursus gevolgd
2012 Kleinbedrijfcursus gevolgd

Computervaardigheden
2003 Spreadsheets, database, internet / e- mail

Talen
Ashanti Twi Moedertaal
Engels Goed

Interesses en hobby’s
Lezen, sporten, internet

Referenties
1. Sandra Osei Tel: 1234567897
2. Eric Katoka Tel: 1234567898

4: Hoe onderscheid ik me als de beste kandidaat?
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NOTITIES
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5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?

VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Heb met 
minstens 

40 mensen 
in netwerk 

contact 
gehad 

(noteer 
aantal)

Heb met ten 
minste 10 
potentiële 

werkgevers 
gesproken 

(noteer 
aantal)

Heb gespreks-  
en sollicitatie-
vaardigheden 

geoefend  
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht  

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

Gloria 52 14 J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 5 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Hebt u goede antwoorden geoefend op veelgestelde sollicitatiege-
spreksvragen? Heeft iemand ze in een sollicitatiegesprek gebruikt?
Wat hebt u geleerd door onderhandelingsideeën met uw familie-
leden te bespreken? Hebt u onderhandelen geoefend? Aandachts-
punten?

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?

VERSLAG UITBRENGEN
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HOE VERSNEL IK MIJN ZOEKTOCHT NAAR WERK?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: We hebben enkele uitstekende hulpmiddelen voor onze zoektocht 
naar werk gekregen:
• ‘Ik, in dertig seconden’
• Krachtige boodschappen
• Een negatief punt in een positief punt omzetten
• Vragen met vragen beantwoorden
• Gebruikelijke sollicitatiegespreksvragen beantwoorden
• Sollicitatieformulieren invullen
• Uiterlijk en houding verbeteren
In deze bijeenkomst leren we hoe we al deze hulpmiddelen samen 
gebruiken om onze zoektocht naar werk te versnellen!

 Bespreken: Wat doet het met u nu u al deze hulpmiddelen hebt die u bij uw 
zoektocht naar werk kunnen helpen?

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar 
werk?
ACTIE VAN DE WEEK: Veel meer informatiebronnen aanbo-
ren, contacten leggen en persoonlijke gesprekken voeren.

Sommigen in onze groep hebben de versnelde zoektocht naar 
werk mogelijk al gedaan. In deze bijeenkomst versnellen we alle-
maal onze zoektocht naar werk.

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?

LEREN
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DAGELIJKSE ZOEKTOCHT NAAR WERK
 Lezen: Nu is het moment dat we al deze hulpmiddelen gebruiken en er 

sneller in slagen werk te vinden.

 Bekijken: ‘Rafael: in zes dagen een baan!’ (Geen video? Lees ‘Dagelijkse zoek-
tocht naar werk: Alba’s verhaal’ op pagina 88.)

 Bespreken: Wat hielp Rafael of Alba erin slagen versneld werk te vinden?

 Oefenen: De versnelde zoektocht naar werk is een uitstekende strategie voor 
onze dagelijkse zoektocht naar werk. In sommige gebieden heeft 
deze aanpak ertoe geleid dat men binnen 20 in plaats van 200 
dagen werk gevonden heeft! Er komt wel de nodige inspanning bij 
kijken: minstens twee tot vier uur per dag. Drie dagelijkse activitei-
ten spelen een rol:
 1. Boor 15 nieuwe informatiebronnen aan.
 2. Leg 10 contacten op basis van die informatiebronnen.
 3. Voer ten minste 2 persoonlijke gesprekken met die contacten.

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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 Bekijken: ‘Dagelijkse zoektocht naar werk: informatiebronnen’ (Geen video? 
Lees pagina 88.)

 Oefenen: Vul in de eerste kolom van het schema op de volgende pagina nu 
zoveel mogelijk informatiebronnen in die u kunt bedenken. Er 
zijn mensen, plaatsen en dingen met informatie die u van pas kan 
komen! Er staan wat voorbeelden bij. Vul er vóór onze volgende 
bijeenkomst meer in op het formulier op pagina 91. Maak kopieën 
van het lege formulier en blijf uw lijst met informatiebronnen 
aanvullen.

 Bekijken: ‘Dagelijkse zoektocht naar werk: contacten’ (Geen video? Lees 
pagina 89.)

 Oefenen: Noteer nu op de volgende pagina zoveel mogelijk mensen met wie 
u vóór onze volgende bijeenkomst contact kunt leggen. Bedenk 
dat u zich nergens voor hoeft te schamen. Streef ernaar elke dag 10 
nieuwe contacten te leggen!

 Bekijken: ‘Dagelijkse zoektocht naar werk: persoonlijke gesprekken’ (Geen 
video? Lees pagina 89.)

 Lezen: Noteer nu op de volgende pagina zoveel mogelijk mensen met wie 
u vóór onze volgende bijeenkomst een persoonlijk gesprek kunt 
voeren. Bedenk wanneer en waar u de gesprekken kunt voeren. 
Gebruik ‘ik, in dertig seconden’ bij elk gesprek.

 Bekijken: ‘Dagelijkse zoektocht naar werk: alles samenbundelen’ (Geen 
video? Lees pagina 90.)

 Oefenen: Kijk nu naar het schema op de volgende pagina. Wat gaat u eerst 
doen? En daarna? En daarna? Maak een plan om dagelijks infor-
matiebronnen aan te boren, contacten te leggen en persoonlijke 
gesprekken te voeren. Besluit wanneer u die dingen gaat doen en 
vraag uw familie of buddy u daarin te steunen. Bid om leiding van 
de Heer.

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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FORMULIER VOOR INFORMATIEBRONNEN, CONTACTEN 
EN PERSOONLIJKE GESPREKKEN

INFORMATIEBRONNEN  
(maak een lijst)

CONTACTEN  
(telefoonnummer, e- mail)

GESPREKKEN  
(persoonlijk)

 
Internetsites

 
Leden van quorum of ZHV

 
Potentiële werkgevers

 
Kranten

 
Mensen met wie u gewerkt hebt

 
Huisonderwijzers

 
Bemiddelingsdiensten

 
Leerkrachten

 
Leden van de kerk

 
Zelfredzaamheidscentrum

 
Mensen die u in de winkel ontmoet

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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FORMULIER OM UW VERSNELDE ZOEKTOCHT NAAR 
WERK BIJ TE HOUDEN
 Lezen: Hier is een voorbeeldformulier om uw versnelde zoektocht naar 

werk bij te houden. Houd uw informatiebronnen, contacten en 
persoonlijke gesprekken op het formulier op pagina 92 bij. Maak 
voldoende kopieën voor de weken die u nodig hebt.
(Vink vakjes aan en voeg notities toe. Noteer dagtotalen.)

DAG 1

Informatiebronnen:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Dagtotaal  15  

Contacten:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Dagtotaal  10  

Persoonlijke gesprekken:  ☑ ☑ ☐ ☐ Dagtotaal  2  

Notities:
Vacature van kassamedewerker is vervuld. Ze zeiden het op de markt te proberen. Daar nemen ze misschien personeel aan.

DAG 2

Informatiebronnen:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Dagtotaal  15  

Contacten:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  8  

Persoonlijke gesprekken:  ☑ ☑ ☐ ☐ Dagtotaal  2  

Notities:
Jose kon vandaag niet met me spreken. Hij zei dat ik donderdag terug mocht komen.

DAG 3

Informatiebronnen:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Dagtotaal  14  

Contacten:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Dagtotaal  10  

Persoonlijke gesprekken:  ☑ ☑ ☑ ☐
Notities:
Vul het sollicitatieformulier van Maria op de markt in.

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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‘Zoekt ijverig, bidt altijd, 
en weest gelovig, en 
alle dingen zullen voor 
uw welzijn samenwer-
ken, indien gij oprecht 
wandelt.’
LEER EN VERBONDEN 
90:24

WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?

NADENKEN
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga ten minste 15 nieuwe informatiebronnen per dag aanboren (ten minste 75 
in één week).
   Omcirkel uw doel:   75   80   85

Ik ga ten minste 10 contacten per dag leggen (ten minste 50 in één week).
   (Enkele hiervan dienen een follow- up te zijn van contacten die u eerder gelegd 
hebt.)
   Omcirkel uw doel:   50   55   60

Ik ga per dag ten minste 2 persoonlijke gesprekken met potentiële werkgevers en 
anderen voeren (ten minste 10 deze week).
   Omcirkel uw doel:   10   12   14

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins-
leden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’, ‘Nee’ 
of het aantal keren dat u de toezegging nagekomen bent.

Informatie-
bronnen: heb 
ten minste 
15 per dag, 
75 per week 
aangeboord 

(noteer 
aantal)

Contacten: 
heb ten min-
ste 10 per 
dag, 50 per 
week gelegd 

(noteer 
aantal)

Persoonlijke 
gesprek-

ken: heb ten 
minste 2 per 
dag, 10 per 

week gevoerd 
(noteer 
aantal)

Heb Funda-
ment - beginsel 

toegepast, 
het gezins-

leden bij-
gebracht 
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. (Weet u niet hoe 
u de bespreking van een onderwerp uit Mijn fundament moet bege-
leiden? Lees pagina 13 en de binnenzijde van het vooromslag.)
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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Informatiebronnen

DAGELIJKSE ZOEKTOCHT NAAR WERK: ALBA’S VERHAAL
Laat iemand het volgende voorlezen.

Ik was werkloos en zo wanhopig dat ik het 
niet meer zag zitten. Alleen mijn hemelse 
Vader kon me er nog bovenop helpen. Hij 
stuurde iemand onder inspiratie op mijn 
pad die me uitnodigde voor een bezoekje 
aan het zelfredzaamheidscentrum. Daar 
gingen ze net de versnelde zoektocht naar 
werk voor werkzoekenden starten. Dat is 
een strategie waarbij je leert hoe je snel 
werk kunt vinden. Wat een zegening!

Die aanpak heeft me de informatiebronnen 
voor een permanente baan bij een belang-
rijke overheidsinstelling opgeleverd. Ik werd 
aangenomen om de communicatieafde-
ling te leiden. Ik twijfel er niet aan dat dit 
aan mijn gebeden en Gods antwoorden te 
danken is.

Terug naar pagina 81

DAGELIJKSE ZOEKTOCHT NAAR WERK: INFORMATIEBRONNEN
Lees beurtelings het volgende.

In de Schriften staat: ‘De mensen dienen 
gedreven voor een goede zaak werkzaam 
te zijn en vele dingen uit eigen vrije wil 
te doen […]; want de macht is in hen, 
waardoor zij naar eigen believen kunnen 
handelen.’ En dat gebod gaat met een 
belofte gepaard: ‘Voor zoverre de mensen 
goed doen, zullen zij hun beloning geens-
zins verliezen’ (LV 58:27–28).
Effectieve werkzoekenden beseffen dat de 
‘macht in hen is’ en dat God ze zal bijstaan 
als ze ‘gedreven werkzaam’ zijn. We gaan 
om precies te zijn een bewezen strategie om 
werk te vinden bespreken die uit drie aspecten 
bestaat: de versnelde zoektocht naar werk.
Ten eerste: succesvolle werkzoekenden 
weten dagelijks 15 nieuwe informatiebron-
nen aan te boren. Ten tweede: zij leggen 
elke dag 10 nieuwe contacten. En ten derde: 
zij voeren elke dag ten minste 2 persoonlijke 
gesprekken.
De versnelde zoektocht naar werk kan aan-
vankelijk overweldigend lijken. Maar na 
de bespreking van elk aspect zult u zien dat 
het wel degelijk mogelijk is — en resultaten 
oplevert!

Laten we met informatiebronnen beginnen. 
Wat is een informatiebron? Een informa-
tiebron is een persoon, plek of ding waar-
door een werkzoekende op het spoor van een 
potentiële vacature gezet wordt.
Die mensen zijn bijvoorbeeld vrienden en 
familie, kerkleden en - leiders, werkgevers 
of collega’s, leerkrachten op school en 
loopbaanadviseurs, mensen in de winkel 
— vrijwel iedereen die u nuttige informatie 
over werk en andere informatiebronnen kan 
verschaffen.
Goede plekken zijn onder meer kamers van 
koophandel, plaatselijke arbeidsbureaus en 
maatschappelijke of professionele instel-
lingen. Al die plekken bieden informatie die 
van pas kan komen.
Dingen die uw zoektocht bevorderen, zijn 
onder meer bedrijfsgidsen, telefoongidsen, 
websites van bedrijven, internet, handels-
bladen en tijdschriften, kranten en andere 
mediakanalen.
Voeg er minstens 15 per dag aan uw lijst toe!

Terug naar pagina 82

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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DAGELIJKSE ZOEKTOCHT NAAR WERK: CONTACTEN
Lees beurtelings het volgende.

Laten we het nu over contacten hebben. 
Een contact is niet alleen een cv sturen of 
een sollicitatieformulier invullen. Van alle 
informatiebronnen die u aangeboord hebt, 
moet u gewoon 10 werkgerelateerde contac-
ten leggen.
Alle werkgerelateerde interacties die u met 
mensen hebt, vallen onder contacten: naar 
een baan solliciteren, een cv of bedank-
briefje sturen; vrienden, familie en kerkle-
den laten weten dat u werk zoekt — sms’jes 

en e- mails tellen ook mee. U kunt ook 
met andere netwerkcontacten en, uiter-
aard, potentiële werkgevers contact leggen. 
Grijp verschillende mogelijkheden aan om 
contact met mensen te leggen en ze te laten 
weten dat u op zoek bent naar werk. De 
meeste mensen stellen u graag voor aan 
andere mensen die zij kennen. Die contac-
ten leiden tot persoonlijke gesprekken, die 
tot een baan leiden!

Terug naar pagina 82

DAGELIJKSE ZOEKTOCHT NAAR WERK: PERSOONLIJKE 
GESPREKKEN
Lees beurtelings het volgende.

Tot slot: effectieve werkzoekenden zien de 
waarde in van ten minste twee persoonlijke 
gesprekken per dag. Dat is vaak het waarde-
volste wat u elke dag kunt doen. Waarom? 
Persoonlijke gesprekken leiden tot betere 
communicatie en begrip. Mensen ‘zeggen’ 
het meest via lichaamstaal en gezichtsuit-
drukkingen. En die non- verbale boodschap-
pen komen in een e- mailbericht of via de 
telefoon niet over. In levenden lijve kunnen 
mensen zien en voelen hoe geweldig u bent!
In een persoonlijk gesprek krijgt u ook vaak 
de gelegenheid om de omgeving waarin u 
mogelijk gaat werken te zien en te voelen. 
U kunt observeren hoe mensen met elkaar 
omgaan en hoe vriendelijk of opgewekt ze 
zijn. U krijgt ook inzicht in het succes van 
de organisatie, welke behoeften en moge-
lijkheden er zijn, en welke rol u daarin zou 
kunnen vervullen. Persoonlijke gesprekken 
van iedere soort zijn geweldige kansen!
Niet alle dagelijkse persoonlijke gesprekken 
hoeven met potentiële werkgevers te zijn. 

U kunt ook met andere contacten spreken, 
inclusief vrienden en familieleden, en 
vrienden van vrienden, plus secretaresses, 
leerkrachten, adviseurs of andere mensen 
met de soort baan waar u naar op zoek 
bent. Spreek mensen gewoon persoonlijk! 
Geef ze uw ‘ik, in dertig seconden’ en sluit 
af met de vraag naar vacaturetips en meer 
mensen die u kunt spreken. Blijf het probe-
ren, laat zien wat u waard bent, en vraag 
om hulp en advies. Er zullen geweldige 
dingen gebeuren!
Dit is dus de versnelde zoektocht naar 
werk! Dagelijks boort u 15 informatiebron-
nen aan, legt u 10 contacten en voert u 2 
persoonlijke gesprekken. Het zal u verba-
zen welke vlucht uw zoektocht naar werk 
neemt! Doe het met groot geloof en u zult 
deuren zien opengaan die u nooit voor 
mogelijk hield.

Terug naar pagina 82

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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DAGELIJKSE ZOEKTOCHT NAAR WERK: ALLES SAMENBUNDELEN
Lees beurtelings het volgende.

De drie aspecten van de versnelde zoektocht 
naar werk zijn geen losse activiteiten. U 
zult merken dat er overal informatiebron-
nen zijn. Breid uw lijst aan het begin van 
elke dag uit. Terwijl u dat doet, zult u op 
ideeën komen om contact met mensen te 
leggen. En contacten leiden vaak tot een 
persoonlijk gesprek.
Uw zelfredzaamheidsgroep is een geweldige 
voedingsbodem voor informatiebronnen, 
contacten en persoonlijke gesprekken. Het-
zelfde geldt voor andere leden van de kerk, 
buren of collega’s op het werk. Blijf infor-
matiebronnen aanboren terwijl u contacten 

legt. Vraag naar meer contacten wanneer 
u persoonlijke gesprekken voert. Vraag om 
meer gesprekken met iedereen die u spreekt.
Introduceer uzelf met uw ‘ik, in dertig 
seconden’. De versnelde zoektocht naar 
werk is mogelijk en kan leuk zijn als u er 
eenmaal mee begonnen bent. Wacht er dus 
niet mee. Praat met iedereen. Stel u altijd 
open voor de leiding van de Heilige Geest en 
blijf getrouw. Houd goede verslagen bij en 
doe follow- ups. Als u in actie komt, zal de 
Heer u de weg tonen.

Terug naar pagina 82
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FORMULIER VOOR INFORMATIEBRONNEN, CONTACTEN  
EN PERSOONLIJKE GESPREKKEN

INFORMATIEBRONNEN  
(maak een lijst)

CONTACTEN  
(telefoonnummer, e- mail)

GESPREKKEN  
(persoonlijk)

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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FORMULIER OM UW VERSNELDE ZOEKTOCHT NAAR WERK  
BIJ TE HOUDEN
Vink vakjes aan en voeg notities toe. Noteer dagtotalen.

DAG 1
Informatiebronnen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Notities:

DAG 2

Informatiebronnen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Notities:

DAG 3

Informatiebronnen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Notities:

DAG 4

Informatiebronnen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Notities:

DAG 5

Informatiebronnen:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Contacten:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Persoonlijke gesprekken:  ☐ ☐ ☐ ☐ Dagtotaal  

Notities:

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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FOLLOW- UPFORMULIER CONTACTEN
CONTACT

Persoon of organisatie: 

Telefoonnummer: Adres: 

E- mail: Ik werd verwezen door: 

Ik heb contact met deze persoon gelegd □ Ja □ Nee Datum: 

BESPROKEN PUNTEN:

1. 

2. 

3. 
VERVOLGACTIVITEITEN:

1. Klaar op (datum): 

2. Klaar op (datum): 

3. Klaar op (datum): 
NIEUWE VERWIJZINGEN:
1. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

2. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

CONTACT

Persoon of organisatie: 

Telefoonnummer: Adres: 

E- mail: Ik werd verwezen door: 

Ik heb contact met deze persoon gelegd □ Ja □ Nee  Datum: 

BESPROKEN PUNTEN:

1. 

2. 

3. 
VERVOLGACTIVITEITEN:

1. Klaar op (datum): 

2. Klaar op (datum): 

3. Klaar op (datum): 
NIEUWE VERWIJZINGEN:
1. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

2. Naam: Telefoonnummer: Faxnummer: 

E- mail: Adres: 

5: Hoe versnel ik mijn zoektocht naar werk?
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NOTITIES
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6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?

VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Informatie-
bronnen: heb 
ten minste 
15 per dag, 
75 per week 
aangeboord 

(noteer aantal)

Contacten: 
heb ten 

minste 10 
per dag, 50 

per week 
gelegd 

(noteer 
aantal)

Persoonlijke 
gesprekken: 

heb ten 
minste 2 per 
dag, 10 per 

week gevoerd 
(noteer 
aantal)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht  

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

Gloria 80 53 11 J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 6 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.
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6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?

VERSLAG UITBRENGEN

BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Wat hebt u geleerd door informatiebronnen aan te boren, contac-
ten te leggen en persoonlijke gesprekken te voeren?
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HOE BLINK IK UIT OP MIJN WERK?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: Als we eenmaal een goede baan hebben, moeten we die baan zien 
te houden en erin uitblinken. We moeten de beste werknemer zijn 
die we kunnen zijn.

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf 
ik succes hebben?
ACTIE VAN DE WEEK: Ik ga (1) uitblinken op mijn werk, 
(2) mijn waarde aan mijn werkgever bewijzen en (3) mijn 
loopbaan plannen.

 Bekijken: ‘Dat is niet mijn probleem’ (Geen video? Lees pagina 108.)

 Bespreken: Waarom vroeg Joseph, de baas, Gloria en Anthony hun eigen pro-
blemen op te lossen?

 Bekijken: ‘Dat is mijn probleem’ (Geen video? Lees pagina 109.)

 Bespreken: Gloria en Anthony kregen meer waarde voor hun werkgever door 
zelf verantwoordelijkheid te dragen. Waarom?

 Lezen: We blinken uit op ons werk door alle hulpmiddelen te blijven 
gebruiken die we in onze zoektocht naar werk opgedaan hebben:
 1. Contacten leggen en ons netwerk opbouwen.
 2. Duidelijk met anderen communiceren, een goede houding en 

net uiterlijk.
 3. Hard werken en onze waarde aan onze werkgever bewijzen.

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?

LEREN
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HOE KAN IK VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN EN ZO 
AAN HET SUCCES VAN MIJN WERKGEVER BIJDRAGEN?
 Lezen: Werknemers waarderen sommige werknemers meer dan andere. 

Waardevolle werknemers leveren meer geld op of produceren 
meer voor het bedrijf dan ze het bedrijf kosten.

 Bespreken: Hoe bent u erbij gebaat als u uw werkgever helpt?

 Oefenen: Denk aan deze drie werknemers alsof u Joseph, de eigenaar van het 
bedrijf, was. Iedere werknemer kost u een bepaald bedrag aan sala-
ris, apparatuur en andere zaken. En iedere werknemer levert geld 
op door het product te maken, te verkopen of klanten te bedienen.

Draai uw stoel bij om met de persoon naast u te spreken. Beant-
woord samen de volgende vragen:
 1. Wie is de meest waardevolle werknemer?
 2. Wie is het minst waardevol?
 3. Als u een bonus van 2000 aan iemand kon geven, wie zou u dan 

kiezen?
 4. Als uw minst waardevolle werknemer zich niet verbetert, zou u 

die persoon dan ontslaan?
 5. Als een ander bedrijf uw beste werknemer in dienst wilde 

nemen en bij u weghalen, zou u haar salaris dan verhogen om 
haar te behouden?

Bespreek uw antwoorden met de hele groep.

 Bespreken: Bespreek in de hele groep hoe u als werknemer waardevoller kunt 
worden.

BENJAMIN

 Levert op: 50000
 Kost het bedrijf: 53000

 Winst/verlies: - 3000

GLORIA

 Levert op: 26000
 Kost het bedrijf: 25000

 Winst/verlies: 1000

ANGELA

 Levert op: 45000
 Kost het bedrijf: 25000

 Winst/verlies: 20000

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?
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 Oefenen: Draai uw stoel bij om met de persoon naast u te spreken. Bespreek 
elke vraag en schrijf uw ideeën op.
Hoe kunt u in uw huidige baan of in de baan die u zoekt:
 1. Nieuwe klanten voor het bedrijf werven?

  

 

 2. Zorgen dat bestaande klanten tevredener en trouwer zijn?

  

 

 3. Bestaande klanten meer laten kopen?

  

 

 4. De waarde en prijs van het product verhogen?

  

 

 5. Zorgen dat klanten sneller of zelfs vooruit betalen?

  

 

 6. Op een andere wijze meer inkomen voor het bedrijf genereren?

  

 

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?
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HOE KAN IK VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN EN ZO 
DE KOSTEN VAN MIJN WERKGEVER VERLAGEN?
 Lezen: Als waardevolle werknemer streven we ook naar lagere kosten.

 Bespreken: Hoe kunt u bijdragen om de kosten te verlagen?

 Lezen: In de tweede video had Anthony een goed idee: hij stelde een 
onderhoudsschema voor de machine op. Hij leerde hoe hij zijn 
werkgever geld kon besparen. Dit schema laat het verschil zien. 
Anthony’s idee zou zijn werkgever veel geld besparen: 14500 in 
vijf jaar! Als Anthony dat aan zijn baas laat zien, zal de werkgever 
Anthony’s waarde duidelijk inzien!

KOSTEN ZONDER 
ONDERHOUDSSCHEMA KOSTEN MET ONDERHOUDSSCHEMA

Reparatie Vervanging Onderhoud Reparatie Vervanging

Jaar 1 2000 100 0 0

Jaar 2 2000 100 500 0

Jaar 3 10000 100 0 0

Jaar 4 100 500 0

Jaar 5 2000 100 0 0

Totale kosten 16000 1500

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?
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 Oefenen: Draai uw stoel bij om met de persoon naast u te spreken. Wissel 
elkaar af. Kijk hoeveel antwoorden u kunt vinden!
 1. Beschrijf aan elkaar het werk dat u doet of zoekt.
 2. Bedenk voor beide banen zo veel mogelijk ideeën om:

• Tijd te besparen
• Een werkwijze te verbeteren
• Beter voor machines of producten te zorgen
• Fouten te beperken

 3. Noteer goede ideeën en probeer ze vóór onze volgende bijeen-
komst waar u werkt uit. Als u de baan nog niet hebt, overweeg dan 
hoe u uw ideeën zou kunnen toepassen wanneer u de baan krijgt.

  

 

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?
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‘Want de Here God 
heeft gezegd: Voor 
zoverre gij mijn gebo-
den onderhoudt, zult 
gij voorspoedig zijn in 
het land.’
2 NEPHI 4:4

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?

HOE KAN IK DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MIJN 
LOOPBAAN DRAGEN?
 Lezen: Lees samen de Schrifttekst hiernaast.

 Bespreken: Zal uw huidige baan (of de baan die u zoekt) uw zelfredzaamheid 
bevorderen? Gelooft u dat de Heer u zal steunen bij uw voorberei-
ding op een betere baan? Hoe zal Hij dat doen?

 Bekijken: ‘Hij bouwt een paleis’ (Geen video? Lees pagina 110.)

 Bespreken: Wat hebt u van deze video geleerd? Wat was uw gevoel erbij?

 Oefenen: Verplaats uw stoel om met een andere persoon in de groep te spre-
ken.
 1. Beschrijf het werk dat u doet of zoekt.
 2. Beschrijf het werk dat u over twee tot vier jaar wilt doen. Is dat 

hetzelfde werk of iets anders?
 3. Bespreek hoe het zou zijn als u genoeg geld had om naar de 

tempel te reizen, op zending te gaan of anderen te helpen.
 4. Noteer uw bevindingen in de volgende vakken.

WAAR U NU BENT WAAR U WILT ZIJN

OPTIONELE ACTIVITEIT: HOE VIND IK EEN MENTOR DIE MIJ KAN HELPEN SLAGEN?

(DOE DEZE ACTIVITEIT NIET TIJDENS DE BIJEENKOMST.)
Desgewenst kunt u deze activiteit vóór onze volgende bijeenkomst doen:
Een mentor kan u de ongeschreven regels en verwachtingen van de werkplek duidelijk maken. Bestudeer pagina 111.
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WELKE HULPMIDDELEN HEB IK NODIG OM MIJN DOELEN 
TE BEREIKEN?
 Lezen: Nu we aardig weten waar we heen willen, is de vraag hoe we er 

komen. Laten we de Schrifttekst hiernaast lezen.

 Bespreken: Kan Christus u in stoffelijk opzicht zegenen? Valt daar ook het vin-
den en behouden van werk en uitblinken in uw loopbaan onder?

 Lezen: De Heer zal ons ervaringen op ons werk geven zodat we vaardig-
heden en kennis opdoen. Hij verwacht ook dat we door studie en 
voorbereiding kennis opdoen. Veel banen zijn alleen voor men-
sen met een specifieke graad of specifiek diploma weggelegd. Een 
opleiding zorgt ervoor dat we op ons werk kunnen uitblinken en 
waardevolller voor onze werkgever worden.

 Oefenen: Noteer de vaardigheden en kennis die u voor uw toekomstige baan 
nodig hebt. Noteer hoe u die opdoet. Wat zijn de volgende stappen 
op uw pad? (Er staat een voorbeeld bij.)

GEWENSTE FUNCTIES
BENODIGDE 

VAARDIGHEDEN EN 
KENNIS

MANIEREN OM DE 
VAARDIGHEDEN EN 
KENNIS OP TE DOEN

VOLGENDE STAP

Constructiemanager

Technische vaardigheden
Organisatorische 

vaardigheden
Probleemoplossende 

vaardigheden
Communicatieve 

vaardigheden

Cursussen aan beroepsop-
leiding of technische school 

of ingenieursdiploma

Deelname aan een zelfred-
zaamheidsgroep ‘Scholing 
voor beter werk’ om mijn 

volgende stap te plannen.

‘WANT ZOVER ZIJT GIJ 
ALLEEN GEKOMEN 
DANKZIJ HET WOORD 
VAN CHRISTUS, met 
onwrikbaar geloof 
in Hem, u geheel 
verlatend op de 
verdiensten van Hem 
die machtig is om te 
redden.’

2 NEPHI 31:19

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?



105

WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?

‘Luistert naar de 
woorden des Heren. 
[…] Twijfelt niet, doch 
weest gelovig.’
MORMON 9:27

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?

NADENKEN
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Als ik nog geen baan heb, ga ik mijn zoektocht naar werk versnellen.

Ik ga mijn werk verbeteren door de verantwoordelijkheid voor mijn loopbaan te 
dragen.

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins-
leden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’, ‘Nee’.

Heb mijn zoek-
tocht naar 

werk versneld 
(Ja/Nee)

Heb mijn werk 
verbeterd 
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 

toegepast 
en het 

gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: We doen onze zelfredzaamheidsbeoordelingen in onze volgende 
bijeenkomst nog een keer, om te zien of we al zelfredzamer worden. 
We moeten ons boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid meenemen.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. (Weet u niet hoe 
u de bespreking van een onderwerp uit Mijn fundament moet bege-
leiden? Lees pagina 13 en de binnenzijde van het vooromslag.)
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, sugges-
ties en ervaringen 
naar srsfeedback@ 
ldschurch. org te sturen.

Aanwijzing voor 
begeleider:
Neem voor de vol-
gende bijeenkomst vijf 
extra exemplaren van 
Mijn pad naar zelfred-
zaamheid mee.
De resterende bij-
eenkomsten zijn 
iets anders dan de 
bijeenkomsten tot 
nu toe. Lees het 
materiaal vóór de 
volgende bijeenkomst 
en wees erop voor-
bereid om vragen te 
beantwoorden.
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DAT IS NIET MIJN PROBLEEM
Kies de rollen en speel het volgende na.

JOSEPH (DE BAAS): Gloria, je bent drie 
uur te laat.
GLORIA: Het spijt me, Joseph. Ik had meer 
slaap nodig. Mijn zoontje was gisteravond 
ziek en ik lag pas heel laat op bed.
JOSEPH: Dat is niet mijn probleem.
GLORIA: Toen ging de wekker ook nog niet 
af vanochtend.
JOSEPH: Niet mijn probleem.
GLORIA: Dus tegen de tijd dat ik klaar 
was, had ik de eerste bus gemist.
JOSEPH: Nogmaals, niet mijn probleem.
GLORIA: Bij de bushalte kwam ik erachter 
dat ik geen geld voor de bus bij me had.
JOSEPH: Nog steeds niet mijn probleem.
GLORIA: Dus miste ik de tweede bus omdat 
ik naar huis moest om het geld op te halen.

ANTHONY: Hé, sorry dat ik stoor, maar die 
machine is defect en lekt overal vloeistof.
JOSEPH: Welke machine?
ANTHONY: Ik weet niet hoe die heet. 
Maar ik bedoel die ene achter in de hoek bij 
de schappen. Thomas is er vandaag niet en 
hij bedient de machine altijd.
JOSEPH: Dat is niet mijn probleem.
ANTHONY: Dus ik ging met de machine 
aan de slag en hij liep vast.
JOSEPH: Jakkes. Dat is niet mijn pro-
bleem.
ANTHONY: En er is vast wel ergens een 
handleiding voor, maar ik zou niet weten 
waar die ligt.
JOSEPH: Oké, oké. Allebei, stop! Anthony, 
Gloria, jullie lossen de problemen op!

Terug naar pagina 98

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?
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DAT IS MIJN PROBLEEM
Kies de rollen en speel het volgende na.

JOSEPH: Anthony, wil je Thomas even 
bellen en vragen wanneer hij weer op de 
zaak is? We hebben meer vloeistof voor die 
machine nodig.
ANTHONY: Ik wist dat we vloeistof nodig 
zouden hebben. Ik ben er al voor op pad 
geweest en heb de machine bijgevuld.
JOSEPH: Wat? Heb je niet op Thomas 
gewacht? Ik wil niet dat je de machine nog 
een keer defect maakt.
ANTHONY: Ik weet inmiddels alles over de 
machine. Ik heb de handleiding opgezocht 
en thuis doorgenomen. Toen ik weer op het 
werk was, heb ik de machine gefikst. Nu 
kan ik de boel regelen wanneer Thomas 
klanten aan het bezoeken is.
JOSEPH: Dat is geweldig.
ANTHONY: Dat is nog niet alles. Ik heb 
een onderhoudsschema gemaakt om proble-
men in de toekomst vóór te zijn.
JOSEPH: Bedankt, Anthony. Ik waardeer 
het enorm hoe je dit aangepakt hebt.
ANTHONY: Natuurlijk. Dat is immers 
mijn probleem.
JOSEPH: [Tegen zichzelf ] Tjonge, Anthony 
heeft echt stappen gezet. Hij is zijn loon 
dubbel en dwars waard.
JOSEPH: O, hé Gloria. Hoe ben je hier 
gekomen? Angela belde en zei dat ze 

vandaag niet kon komen werken vanwege 
de busstaking. Ik dacht dat jij en Benjamin 
het ook niet zouden redden.
GLORIA: Ik wist dat de buschauffeurs van 
plan waren om te gaan staken, dus heb ik 
een paar dagen geleden met Benjamin afge-
sproken dat ik met hem in de auto mee kon 
rijden als de staking door zou gaan.
JOSEPH: Geweldig dat je zo vooruit 
gedacht hebt.
GLORIA: Ik had voor vandaag ook lange 
rijen bij de tankstations voorzien, dus heb 
ik Benjamin geld gegeven en hem gevraagd 
om gisteren al te tanken voordat de staking 
definitief zou plaatsvinden.
JOSEPH: Had je daar genoeg geld voor?
GLORIA: Jazeker, ik had wat busgeld opge-
spaard waarmee ik de benzine kon betalen. 
Benjamin en ik hebben Angela ook opgepikt 
en we zijn er dus allemaal.
JOSEPH: Gloria, bedankt dat je zo’n voor-
uitziende blik had. Onze klanten hebben 
jullie drieën hier vandaag hard nodig.
GLORIA: Natuurlijk, Joseph, dat is immers 
mijn probleem.
JOSEPH: [Tegen zichzelf ] En ik wilde haar 
ontslaan? Ze is vandaag drie medewerkers 
waard.

Terug naar pagina 98

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?
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HIJ BOUWT EEN PALEIS
Laat iemand het volgende voorlezen.

‘Beschouw uzelf als een levend huis. God 
komt binnen om het huis te verbouwen. In 
het begin begrijpt u misschien nog wat Hij 
doet. Hij legt de riolering goed aan en dicht 
de lekken in het dak enzovoort. U wist dat 
die dingen gebeuren moesten en verbaast 
zich er niet over. Maar dan begint Hij het 
huis ogenschijnlijk zonder reden op vrese-
lijke en pijnlijke wijze op zijn kop te zetten. 
Waar is Hij in vredesnaam mee bezig? De 

verklaring is dat Hij een heel ander huis 
bouwt dan u voor ogen had: een nieuwe 
vleugel hier, een extra verdieping daar, 
diverse torens en binnenplaatsen. U dacht 
dat u tot een fatsoenlijk huisje vertim-
merd werd, maar Hij is een paleis aan het 
bouwen.’ (C. S. Lewis, Mere Christianity 
[1960], 160.)

Terug naar pagina 103

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?
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HOE VIND IK EEN MENTOR DIE MIJ KAN HELPEN SLAGEN?  
(OPTIONELE ACTIVITEIT)
 Lezen: Een waardevolle werknemer is bekend met de regels en verwach-

tingen van de werkgever. Maar er is niet altijd een ‘bedrijfshand-
leiding’ waarin die verwachtingen beschreven staan. En elke 
werkplek is anders.

 Oefenen: Hoe zou u de ongeschreven regels en verwachtingen van een werk-
plek kunnen achterhalen? Vraag uw familie, vrienden of groepsle-
den eventueel om ideeën.

 Lezen: Sommige verwachtingen liggen gewoon voor de hand. Andere 
worden duidelijk door om u heen te kijken. Maar voor sommige 
hebt u een mentor nodig. Een mentor is iemand die u vertrouwt 
en die met de verwachtingen en regels binnen het bedrijf bekend 
is, en bereid is u daarin te coachen.

 Oefenen: Kies vóór onze volgende bijeenkomst een mentor op uw huidige 
werkplek en vraag hem of haar u de regels en verwachtingen van 
het bedrijf bij te brengen.
Of beschrijf de persoon die u op uw toekomstige werkplek als 
mentor zou willen hebben.

6: Hoe blink ik uit op mijn werk en blijf ik succes hebben?
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• De bijeenkomsten zijn vanaf vandaag anders dan de eerste zes bijeen-
komsten. Neem het materiaal op de volgende pagina’s door zodat u 
erop voorbereid bent om vragen te beantwoorden.

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.
• Neem vijf extra exemplaren van Mijn pad naar zelfredzaamheid mee.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Heb mijn 
zoektocht 
naar werk 
versneld  
(Ja/Nee)

Heb mijn 
werk 

verbeterd 
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht  

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

Gloria J J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 7 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

NIEUW! 

NIEUW! 

7: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.
Lees de Schrifttekst hiernaast.

 Bespreken: Welke ‘tedere barmhartigheden van de Heer’ hebben u bij het 
nakomen van uw toezeggingen gesterkt om uw werkgerelateerde 
problemen aan te pakken?

‘Maar zie, ik, Nephi, zal 
u tonen dat de tedere 
barmhartigheden des 
Heren zich uitstrek-
ken over allen die Hij 
wegens hun geloof 
heeft uitverkoren om 
hen machtig te maken, 
zelfs tot de macht ter 
bevrijding toe.’
1 NEPHI 1:20

7: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

VERSLAG UITBRENGEN
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HOE KUNNEN WE ELKAAR HELPEN BIJ 
WERKGERELATEERDE PROBLEMEN?
 Tijd: Zet de timer op 40 minuten voor alleen deze pagina (niet voor het 

hele gedeelte Leren).

 Lezen: Sommigen van ons hebben wellicht een baan en anderen zijn naar 
een baan op zoek, maar iedereen heeft met werkgerelateerde moei-
lijkheden te maken. Enkele voorbeelden zijn:
• Ik heb nog steeds geen baan gevonden.
• Mijn baas lijkt nooit tevreden over mijn werk.
• Ik heb wel een baan, maar verdien niet genoeg.
• Ik weet niet hoe ik met corruptie op mijn werk moet omgaan.
• Ik praat met heel veel mensen, maar niemand neemt me in 

dienst.
• Het is moeilijk om eerlijk tegen mijn werkgever te zijn.
• Ik schiet niet goed met mijn collega’s op.
• Ik verlies steeds mijn baan.
We worden zelfredzamer als we met elkaar beraadslagen en oefe-
nen om moeilijkheden aan te pakken.

 Oefenen: Ieder groepslid schrijft zijn of haar grootste werkgerelateerde pro-
bleem op het bord. Kies als groep drie problemen op het bord uit. 
Uw oefening bestaat vandaag uit het bespreken en plannen van 
enkele oplossingen.
Eerdere oefeningen, besprekingen en video’s in dit werkboek kun-
nen daarbij van pas komen. Wellicht kent u ook iemand buiten de 
groep die aan de oplossing van een probleem kan bijdragen. Die 
persoon kunt u desgewenst voor uw volgende groepsbijeenkomst 
uitnodigen.

7: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

LEREN
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BEN IK ZELFREDZAMER AAN HET WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor alleen deze pagina.

 Lezen: Ons doel is zelfredzaamheid, zowel stoffelijk als geestelijk. Succes 
op ons werk is slechts een onderdeel van dat doel.

 Bespreken: Welke veranderingen hebt u bij uzelf gezien door de beginselen uit 
Mijn fundament toe te passen en over te brengen?

 Oefenen: Open uw boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij een lege zelfred-
zaamheidsbeoordeling (achterin). Voer de stappen uit.
Neem daarna drie minuten de tijd om over het volgende 
na te denken:
Hebt u nu meer zicht op uw uitgaven? Kunt u nu meer 
vragen met ‘vaak’ of ‘altijd’ beantwoorden? Bent u zelfver-
zekerder wat het bedrag betreft dat u als uw inkomensdoel 
voor zelfredzaamheid gesteld hebt? Komt uw inkomens-
doel voor zelfredzaamheid meer in zicht? Wat kunt u 
doen om beter te worden?

Mijn pad naar 
zelfredzaamheid

7: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

Welk idee zal uw zoektocht naar werk deze week ten goede komen 
of van u een betere werknemer maken? Neem u vast voor om uw 
idee in praktijk te brengen.
Noteer deze toezegging op de volgende pagina.

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar werktoezegging of andere ideeën naar 
voren brengen?

‘Voorwaar, Ik zeg: De 
mensen dienen gedre-
ven voor een goede 
zaak werkzaam te 
zijn en vele dingen uit 
eigen vrije wil te doen 
en veel gerechtigheid 
tot stand te brengen’
LEER EN VERBONDEN 
58:27

7: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

NADENKEN
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik zal de nieuwe werktoezegging nakomen die ik vandaag gekozen heb:

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins-
leden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

7: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’ of 
‘Nee’.

Ben mijn 
nieuwe werk-
toezegging 
nagekomen 

(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 

toegepast 
en het 

gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden.
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

7: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Elke bijeenkomst bespreken we met elkaar hoe we onze grootste moei-
lijkheden kunnen aanpakken. Die kunnen elke bijeenkomst anders zijn.

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Ben mijn nieuwe 
werktoezegging 

nagekomen  
(Ja/Nee)

Heb 
Fundament - beginsel 

toegepast en 
het gezinsleden 

bijgebracht  
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard  
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

Gloria J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 8 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

NIEUW! 

8: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Welke ‘tedere barmhartigheden van de Heer’ hebben u bij het 
nakomen van uw toezeggingen gesterkt om uw werkgerelateerde 
problemen aan te pakken?

8: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

VERSLAG UITBRENGEN
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HOE KUNNEN WE ELKAAR HELPEN BIJ 
WERKGERELATEERDE PROBLEMEN?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: Sommigen van ons hebben wellicht een baan en anderen zijn naar 
een baan op zoek, maar iedereen heeft met werkgerelateerde moei-
lijkheden te maken. Enkele voorbeelden zijn:
• Ik heb nog steeds geen baan gevonden.
• Mijn baas lijkt nooit tevreden over mijn werk.
• Ik heb wel een baan, maar verdien niet genoeg.
• Ik weet niet hoe ik met corruptie op mijn werk moet omgaan.
• Ik praat met heel veel mensen, maar niemand neemt me in 

dienst.
• Het is moeilijk om eerlijk tegen mijn werkgever te zijn.
• Ik schiet niet goed met mijn collega’s op.
• Ik verlies steeds mijn baan.
We worden zelfredzamer als we met elkaar beraadslagen en oefe-
nen om moeilijkheden aan te pakken.

 Oefenen: Ieder groepslid schrijft zijn of haar grootste werkgerelateerde pro-
bleem op het bord. Kies als groep drie problemen op het bord uit. 
Uw oefening bestaat vandaag uit het bespreken en plannen van 
enkele oplossingen.
Eerdere oefeningen, besprekingen en video’s in dit werkboek kun-
nen daarbij van pas komen. Wellicht kent u ook iemand buiten de 
groep die aan de oplossing van een probleem kan bijdragen. Die 
persoon kunt u desgewenst voor uw volgende groepsbijeenkomst 
uitnodigen.

LEREN

8: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

Welk idee zal uw zoektocht naar werk deze week ten goede komen 
of van u een betere werknemer maken? Neem u vast voor om uw 
idee in praktijk te brengen.
Noteer deze toezegging op de volgende pagina.

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar werktoezegging of andere ideeën naar 
voren brengen?

‘Vertrouw uw weg 
aan de Heere toe en 
vertrouw op Hem: Híj 
zal het doen.’
PSALMEN 37:5

NADENKEN

8: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik zal de nieuwe werktoezegging nakomen die ik vandaag gekozen heb:

 
Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins-
leden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

8: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’ of 
‘Nee’.

Ben mijn 
nieuwe werk-
toezegging 
nagekomen 

(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 
gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden.
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

8: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Elke bijeenkomst bespreken we met elkaar hoe we onze grootste moei-
lijkheden kunnen aanpakken. Die kunnen elke bijeenkomst anders 
zijn.

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Ben mijn nieuwe 
werktoezegging 

nagekomen  
(Ja/Nee)

Heb 
Fundament - beginsel 

toegepast en 
het gezinsleden 

bijgebracht  
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard  
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

Gloria J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 9 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

9: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Welke ‘tedere barmhartigheden van de Heer’ hebben u bij het 
nakomen van uw toezeggingen gesterkt om uw werkgerelateerde 
problemen aan te pakken?

9: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

VERSLAG UITBRENGEN
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HOE KUNNEN WE ELKAAR HELPEN BIJ 
WERKGERELATEERDE PROBLEMEN?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: Sommigen van ons hebben wellicht een baan en anderen zijn naar 
een baan op zoek, maar iedereen heeft met werkgerelateerde moei-
lijkheden te maken. Enkele voorbeelden zijn:
• Ik heb nog steeds geen baan gevonden.
• Mijn baas lijkt nooit tevreden over mijn werk.
• Ik heb wel een baan, maar verdien niet genoeg.
• Ik weet niet hoe ik met corruptie op mijn werk moet omgaan.
• Ik praat met heel veel mensen, maar niemand neemt me in 

dienst.
• Het is moeilijk om eerlijk tegen mijn werkgever te zijn.
• Ik schiet niet goed met mijn collega’s op.
• Ik verlies steeds mijn baan.
We worden zelfredzamer als we met elkaar beraadslagen en oefe-
nen om moeilijkheden aan te pakken.

 Oefenen: Ieder groepslid schrijft zijn of haar grootste werkgerelateerde pro-
bleem op het bord. Kies als groep drie problemen op het bord uit. 
Uw oefening bestaat vandaag uit het bespreken en plannen van 
enkele oplossingen.
Eerdere oefeningen, besprekingen en video’s in dit werkboek kun-
nen daarbij van pas komen. Wellicht kent u ook iemand buiten de 
groep die aan de oplossing van een probleem kan bijdragen. Die 
persoon kunt u desgewenst voor uw volgende groepsbijeenkomst 
uitnodigen.

9: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

LEREN
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

Welk idee zal uw zoektocht naar werk deze week ten goede komen 
of van u een betere werknemer maken? Neem u vast voor om uw 
idee in praktijk te brengen.
Noteer deze toezegging op de volgende pagina.

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar werktoezegging of andere ideeën naar 
voren brengen?

‘Nadert tot Mij en Ik zal 
tot u naderen; zoekt 
Mij naarstig en gij zult 
Mij vinden; vraagt en 
gij zult ontvangen; 
klopt en u zal worden 
opengedaan.’
LEER EN VERBONDEN 
88:63

9: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

NADENKEN
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik zal de nieuwe werktoezegging nakomen die ik vandaag gekozen heb:

 
Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins-
leden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

9: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’ of 
‘Nee’.

Ben mijn 
nieuwe werk-
toezegging 
nagekomen 

(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 
gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden.
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

9: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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NOTITIES
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?



10
Wat zijn tot nu 
toe mijn grootste 
werkgerelateerde 

problemen?
Mijn zoektocht naar werk
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Elke bijeenkomst bespreken we met elkaar hoe we onze grootste moei-
lijkheden kunnen aanpakken. Die kunnen elke bijeenkomst anders 
zijn.

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Ben mijn nieuwe 
werktoezegging 

nagekomen  
(Ja/Nee)

Heb 
Fundament - beginsel 

toegepast en 
het gezinsleden 

bijgebracht  
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard  
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

Gloria J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 10 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

10: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Welke ‘tedere barmhartigheden van de Heer’ hebben u bij het 
nakomen van uw toezeggingen gesterkt om uw werkgerelateerde 
problemen aan te pakken?

10: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

VERSLAG UITBRENGEN
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HOE KUNNEN WE ELKAAR HELPEN BIJ 
WERKGERELATEERDE PROBLEMEN?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: Sommigen van ons hebben wellicht een baan en anderen zijn naar 
een baan op zoek, maar iedereen heeft met werkgerelateerde moei-
lijkheden te maken. Enkele voorbeelden zijn:
• Ik heb nog steeds geen baan gevonden.
• Mijn baas lijkt nooit tevreden over mijn werk.
• Ik heb wel een baan, maar verdien niet genoeg.
• Ik weet niet hoe ik met corruptie op mijn werk moet omgaan.
• Ik praat met heel veel mensen, maar niemand neemt me in 

dienst.
• Het is moeilijk om eerlijk tegen mijn werkgever te zijn.
• Ik schiet niet goed met mijn collega’s op.
• Ik verlies steeds mijn baan.
We worden zelfredzamer als we met elkaar beraadslagen en oefe-
nen om moeilijkheden aan te pakken.

 Oefenen: Ieder groepslid schrijft zijn of haar grootste werkgerelateerde pro-
bleem op het bord. Kies als groep drie problemen op het bord uit. 
Uw oefening bestaat vandaag uit het bespreken en plannen van 
enkele oplossingen.
Eerdere oefeningen, besprekingen en video’s in dit werkboek kun-
nen daarbij van pas komen. Wellicht kent u ook iemand buiten de 
groep die aan de oplossing van een probleem kan bijdragen. Die 
persoon kunt u desgewenst voor uw volgende groepsbijeenkomst 
uitnodigen.

10: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

LEREN
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

Welk idee zal uw zoektocht naar werk deze week ten goede komen 
of van u een betere werknemer maken? Neem u vast voor om uw 
idee in praktijk te brengen.
Noteer deze toezegging op de volgende pagina.

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar werktoezegging of andere ideeën naar 
voren brengen?

10: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

NADENKEN

‘Raadpleeg de Heer bij 
al uw handelingen, en 
Hij zal u ten goede 
leiden.’
ALMA 37:37
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik zal de nieuwe werktoezegging nakomen die ik vandaag gekozen heb:

 
Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins-
leden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

10: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’ of ‘Nee’.

Ben mijn 
nieuwe werk-
toezegging 
nagekomen 

(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 
gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden.
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

10: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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NOTITIES
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?



11
Wat zijn tot nu 
toe mijn grootste 
werkgerelateerde 

problemen?
Mijn zoektocht naar werk
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Elke bijeenkomst bespreken we met elkaar hoe we onze grootste 
moeilijkheden kunnen aanpakken. Die kunnen elke bijeenkomst 
anders zijn.

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Ben mijn nieuwe 
werktoezegging 

nagekomen  
(Ja/Nee)

Heb 
Fundament - beginsel 

toegepast en 
het gezinsleden 

bijgebracht  
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard  
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

Gloria J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 11 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

11: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?11: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Welke ‘tedere barmhartigheden van de Heer’ hebben u bij het 
nakomen van uw toezeggingen gesterkt om uw werkgerelateerde 
problemen aan te pakken?

11: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

VERSLAG UITBRENGEN
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HOE KUNNEN WE ELKAAR HELPEN BIJ 
WERKGERELATEERDE PROBLEMEN?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: Sommigen van ons hebben wellicht een baan en anderen zijn naar 
een baan op zoek, maar iedereen heeft met werkgerelateerde moei-
lijkheden te maken. Enkele voorbeelden zijn:
• Ik heb nog steeds geen baan gevonden.
• Mijn baas lijkt nooit tevreden over mijn werk.
• Ik heb wel een baan, maar verdien niet genoeg.
• Ik weet niet hoe ik met corruptie op mijn werk moet omgaan.
• Ik praat met heel veel mensen, maar niemand neemt me in 

dienst.
• Het is moeilijk om eerlijk tegen mijn werkgever te zijn.
• Ik schiet niet goed met mijn collega’s op.
• Ik verlies steeds mijn baan.
We worden zelfredzamer als we met elkaar beraadslagen en oefe-
nen om moeilijkheden aan te pakken.

 Oefenen: Ieder groepslid schrijft zijn of haar grootste werkgerelateerde pro-
bleem op het bord. Kies als groep drie problemen op het bord uit. 
Uw oefening bestaat vandaag uit het bespreken en plannen van 
enkele oplossingen.
Eerdere oefeningen, besprekingen en video’s in dit werkboek kun-
nen daarbij van pas komen. Wellicht kent u ook iemand buiten de 
groep die aan de oplossing van een probleem kan bijdragen. Die 
persoon kunt u desgewenst voor uw volgende groepsbijeenkomst 
uitnodigen.

11: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

LEREN
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

Welk idee zal uw zoektocht naar werk deze week ten goede komen 
of van u een betere werknemer maken? Neem u vast voor om uw 
idee in praktijk te brengen.
Noteer deze toezegging op de volgende pagina.

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar werktoezegging of andere ideeën naar 
voren brengen?

‘En Christus heeft waar-
lijk tot onze vaderen 
gezegd: Indien gij 
geloof hebt, kunt gij 
alle dingen doen die Ik 
raadzaam acht.’
MORONI 10:23

11: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

NADENKEN
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik zal de nieuwe werktoezegging nakomen die ik vandaag gekozen heb:

 
Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins-
leden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

11: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit toezeggingsschema vóór de volgende bijeenkomst om 

uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieronder ‘Ja’ of 
‘Nee’.

Ben mijn 
nieuwe werk-
toezegging 
nagekomen 

(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 
gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: We doen onze zelfredzaamheidsbeoordelingen in onze volgende 
bijeenkomst nog een keer, om te zien of we al zelfredzamer worden. 
We moeten ons boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid meenemen.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden.
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Aanwijzing voor 
begeleider:
Neem voor de vol-
gende bijeenkomst vijf 
extra exemplaren van 
Mijn pad naar zelfred-
zaamheid mee.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

11: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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NOTITIES
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?



12
Wat zijn tot nu 
toe mijn grootste 
werkgerelateerde 

problemen?
Mijn zoektocht naar werk
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• De groep besteedt vandaag 20 minuten extra aan het gedeelte Toezeg-
gen. Lees de laatste activiteit in Mijn fundament en wees erop voorbe-
reid om vragen te beantwoorden.

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsleden 
om tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.
• Neem vijf extra exemplaren van Mijn pad naar zelfredzaamheid mee.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit toezeggingsschema op het bord.

Naam van 
groepslid

Ben mijn nieuwe 
werktoezegging 

nagekomen  
(Ja/Nee)

Heb 
Fundament - beginsel 

toegepast en 
het gezinsleden 

bijgebracht  
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
 (Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

Gloria J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het toezeggingsschema op het 

bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

toezeggingsschema in te vullen terwijl de groep de bespreking voortzet.
• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 12 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

NIEUW! 

NIEUW! 

12: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?12: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Welke ‘tedere barmhartigheden van de Heer’ hebben u bij het 
nakomen van uw toezeggingen gesterkt om uw werkgerelateerde 
problemen aan te pakken?

12: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

VERSLAG UITBRENGEN
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HOE KUNNEN WE ELKAAR HELPEN BIJ 
WERKGERELATEERDE PROBLEMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor alleen deze pagina (niet voor het 

hele gedeelte Leren).
Let op: u gaat ook 20 minuten langer dan gebruikelijk aan het 
gedeelte Toezeggen besteden.

 Lezen: Sommigen van ons hebben wellicht een baan en anderen zijn naar 
een baan op zoek, maar iedereen heeft met werkgerelateerde moei-
lijkheden te maken. Enkele voorbeelden zijn:
• Ik heb nog steeds geen baan gevonden.
• Mijn baas lijkt nooit tevreden over mijn werk.
• Ik heb wel een baan, maar verdien niet genoeg.
• Ik weet niet hoe ik met corruptie op mijn werk moet omgaan.
• Ik praat met heel veel mensen, maar niemand neemt me in 

dienst.
• Het is moeilijk om eerlijk tegen mijn werkgever te zijn.
• Ik schiet niet goed met mijn collega’s op.
• Ik verlies steeds mijn baan.
We worden zelfredzamer als we met elkaar beraadslagen en oefe-
nen om moeilijkheden aan te pakken.

 Oefenen: Ieder groepslid schrijft zijn of haar grootste werkgerelateerde pro-
bleem op het bord. Kies als groep drie problemen op het bord uit. 
Uw oefening bestaat vandaag uit het bespreken en plannen van 
enkele oplossingen.
Eerdere oefeningen, besprekingen en video’s in dit werkboek kun-
nen daarbij van pas komen. Wellicht kent u ook iemand buiten de 
groep die aan de oplossing van een probleem kan bijdragen. Die 
persoon kunt u desgewenst voor uw volgende groepsbijeenkomst 
uitnodigen.

12: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

LEREN
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BEN IK ZELFREDZAMER AAN HET WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor alleen deze pagina.

 Lezen: Ons doel is zelfredzaamheid, zowel stoffelijk als geestelijk. Succes 
op ons werk is slechts een onderdeel van dat doel.

 Bespreken: Welke veranderingen hebt u bij uzelf gezien door de beginselen uit 
Mijn fundament toe te passen en over te brengen?

 Oefenen: Open uw boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij een lege zelfred-
zaamheidsbeoordeling (achterin). Voer de stappen uit.
Neem daarna drie minuten de tijd om over het 
volgende na te denken:
Hebt u nu meer zicht op uw uitgaven? Kunt u nu 
meer vragen met ‘vaak’ of ‘altijd’ beantwoorden? 
Bent u zelfverzekerder wat het bedrag betreft dat u 
als uw inkomensdoel voor zelfredzaamheid gesteld 
hebt? Komt uw inkomensdoel voor zelfredzaamheid 
meer in zicht? Wat kunt u doen om beter te worden?

Mijn pad naar 
zelfredzaamheid

12: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?
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WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

Welk idee zal uw zoektocht naar werk deze week ten goede komen 
of van u een betere werknemer maken? Neem u vast voor om uw 
idee in praktijk te brengen.
Noteer deze toezegging op de volgende pagina.

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar werktoezegging of andere ideeën naar 
voren brengen?

‘De Heer [is] in staat 
[…] alle dingen vol-
gens zijn wil te doen 
voor de mensenkinde-
ren, indien zij geloof in 
Hem oefenen.’
1 NEPHI 7:12

12: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

NADENKEN
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor alleen deze pagina.

Lees elke toezegging aan een buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik zal de nieuwe werktoezegging nakomen die ik vandaag gekozen heb:

 
Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins-
leden bijbrengen.

Ik ga elke week wat sparen — al is het maar een beetje.

Mijn handtekening

12: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?

TOEZEGGEN
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HOE KAN IK ZELFREDZAAM BLIJVEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor deze pagina.

 Lezen: Ga naar pagina 28 van het boekje Mijn fundament om de laatste 
activiteit te doen. Plan een dienstbetoonproject met de hele groep. 
Ga hiernaar terug als u klaar bent.
Gefeliciteerd! We zijn klaar met dit werkboek en hebben veel ver-
beteringen aangebracht. We zijn zelfredzamer aan het worden!
De groepsleden kunnen de komende weken desgewenst samen 
blijven komen om elkaar te steunen en aan te moedigen.
U kunt het volgende doen om uw zelfredzaamheid op peil te 
houden:
• Ga als vrijwilliger in een zelfredzaamheidscentrum bij u in de 

buurt aan de slag. (Door uw eigen zelfredzaamheid bent u in 
staat om anderen te helpen. Anderen dienen is een grote zegen.)

• Blijf met uw groep samenkomen. Blijf elkaar steunen en aan-
moedigen.

• Blijf devotionals over zelfredzaamheid bijwonen.
• Houd contact met uw buddy. Geef elkaar steun en aanmoedi-

ging.
Ik blijf vooruitgang maken door toezeggingen te doen 
en na te komen.

Mijn handtekening

 Lezen: We spreken nu een slotgebed uit.

Aanwijzing voor 
begeleider:
Denk eraan de vorde-
ringen van de groep te 
rapporteren op srs. lds. 
org/ report.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

12: Wat zijn tot nu toe mijn grootste werkgerelateerde problemen?



161

NOTITIES
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SOLLICITATIESUCCESKAART
Dagelijks: toon uw inzet, versnel uw  

zoektocht naar werk, schakel uw netwerk in

Hoe kan ik de beste vacatures vinden?
•  Erken wat ik werkgevers te bieden heb.
•  Gebruik mijn introductie ‘ik, in dertig seconden’ bij 

zoveel mogelijk mensen.

Hoe krijg ik toegang tot de 
‘verborgen’ arbeidsmarkt?

•  Vind ‘verborgen’ banen via netwerken.
•  Maak gebruik van krachtige 

boodschappen om mijn waarde aan 
mijn netwerk te tonen.

•  Help mijn netwerk mij te helpen.

Hoe versnel ik mijn 
zoektocht naar werk?

•  Doe elke dag de versnelde 
zoektocht naar werk.

•  Houd vorderingen in mijn zoektocht 
naar werk bij.

Hoe kan ik mezelf met 
overtuigingskracht 

presenteren?
•  Stel vast hoe ik resultaten 

bereik die voor een 
werkgever belangrijk zijn.

•  Maak gebruik van krachtige 
boodschappen om mijn 
waarde aan werkgevers te 
tonen.

Hoe onderscheid ik me als de 
beste kandidaat?

•  Goede voorbereiding op elk 
sollicitatiegesprek.

•  Doe vaardigheden op om in elk 
sollicitatiegesprek uit te blinken.

•  Leer sollicitatieformulieren in te vullen.

Hoe blink ik uit op mijn 
werk en blijf ik succes 

hebben?
•  Wees proactief en voorkom problemen 

op mijn werk.
•  Raak bekend met regels en 

verwachtingen op de werkvloer.
•  Bied mijn werkgever meer 

waarde dan ik kost.
•  Draag de 

verantwoordelijkheid voor 
mijn loopbaan.

DAGELIJKSE VORDERINGEN
• Stel deze vragen dagelijks.
• Zoek naar antwoorden en ideeën.
• Leer, verbeter en herhaal.




