
Vrije visie, eigen stem

Loopbanen in transitie



Kennismakingsronde

• Bedrijf

• Functie

• Je gaat een tijdje in 
loopbaanonderbreking, en je mag 
helpen aanwerven: hoe ziet je 
ideale vervanger eruit?
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Beroepeninfo: www.vdab.be
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http://www.vdab.be/


Beroepeninfo: www.vdab.be

4

http://www.vdab.be/


Denken in competenties

Competenties bestaan uit:

• Kenniselementen (wat ik weet)
• vb. verpleger weet wat bloedanalyse is en 

waarom dat nodig is

• Vaardigheden (wat ik kan)
• vb. verpleger kan bloedstaal afnemen bij de patiënt

• Gedragsindicatoren (hoe ik het doe)
• vb. verpleger is empathisch en geduldig bij angstige 

patiënten of kinderen
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Denken in competenties

▪ Essentiële competenties: die moet iedereen hebben die het 
beroep wil uitoefenen

▪ Optionele competenties: specifiek voor een werkcontext, bv. 
de sector

▪ Soft skills: gedragscompetenties die de persoonsgebonden 
kenmerken weergeven die iets zeggen over de manier waarop 
jij je job doet, en die ervoor zorgen dat jij je job nog beter kan 
uitoefenen
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Denken in competenties: soft skills



Denken in competenties: soft skills

• Gedragsmatige of persoonsgerichte vaardigheden

• Analyse van vacatures

• Op numero uno: zelfstandig kunnen werken
• Vacatures voor laaggeschoolden: 

• 2. afspraken en regels nakomen

• 3. nauwkeurig werken

• Vacatures voor hooggeschoolden: 
• 2. werken in een hecht team

• 3. contactvaardig of klantgerichtheid
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Denken in competenties: soft skills
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Denken in competenties: soft skills

Moeilijk om te meten als werkgever of om in te 
schatten bij jezelf

→ persoonlijkheidstesten

https://www.vdab.be/tests/persoonlijkheidstesten.shtml
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https://www.vdab.be/tests/persoonlijkheidstesten.shtml


Denken in competenties: soft skills
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Denken in competenties: soft skills

Online cursus van VDAB: 

21ste- eeuwse vaardigheden

“de sleutelcompetenties die je nodig hebt om 
succesvol te zijn op de arbeidsmarkt van de 21e 
eeuw”
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Denken in competenties: 21ste- eeuwse vaardigheden

13 https://www.youtube.com/watch?v=LtTaWn1lL9Q

https://www.youtube.com/watch?v=LtTaWn1lL9Q


Denken in competenties: 21ste - eeuwse vaardigheden
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▪ Deze 2 begrippen gaan hand in hand

▪ Zowel noodzakelijk voor de werkzoekende als voor de 
werknemer

▪ Levenslang leren gaat samen met (her)oriënteren

Loopbaanontwikkeling en levenslang leren
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1/ Resultaatsgerichte waarden:
kwaliteit leveren, mooi werk neerzetten, precies werken, direct resultaat zien, zinvol werk doen, …

2/ Ontwikkelingswaarden:
goed salaris, winst maken, ambitie waarmaken, verantwoordelijkheid nemen, de beste willen zijn, toezicht houden, de baas zijn, beslissingen 
nemen, hogerop komen, je eigen baas zijn, aanzien krijgen, gewaardeerd worden, zekerheid hebben, …

3/Humane waarden (eigen aan de persoon):
respect, zich voor anderen inzetten, vrijwilligerswerk doen, mensen helpen, rechtvaardigheid, eerlijkheid, vrolijkheid, plezier in het werk, …

4/Sociale waarden (in interactie met anderen):
samenwerken, vriendschappen maken, contact met mensen, vrolijkheid, plezier op het werk, erbij horen, serieus genomen worden,
medezeggenschap hebben, zeggen wat je ervan vindt, …

5/Arbeidsinhoudelijke waarden:
afwisselend werk, eerst denken dan doen ,hard werken, lichamelijk werken, iets nieuws bedenken, nieuwe dingen maken, het vak leren, 
problemen oplossen, risico’s nemen, uitdagingen in het werk, zelf oplossing bedenken, experimenteren, vast werkpatroon, vakmanschap, …

6/Arbeidsomstandigheidswaarden: 
apart werken, in groep werken, rustig werken, onder tijdsdruk werken, vrije tijd kunnen plannen (work-privé balance), prettige 
werkomgeving, reizen, …
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(her)Oriënteren: werkwaarden (motivatie)
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Wie is tevreden met zijn/haar/hun job?

Dat wil zeggen dat:
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Wie ervaart stress in zijn/haar/hun job?
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Belangrijkste aspecten volgens Vlamingen



(Her)oriënteren: testen
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(Her)oriënteren: opleidingen
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Levenslang leren: opleidingen
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Vlaams Opleidingsverlof (VOV)  (vroeger BEV)

▪ Geeft een werknemer het recht om afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen terwijl 
het (begrensd) loon wordt doorbetaald

▪ Werkgever krijgt forfaitair bedrag van de overheid terugbetaald
▪ WN moet werken in de privésector in het Vlaams Gewest
▪ Opleiding geregistreerd in de Vlaamse opleidingsdatabank
▪ Opleidingen moet arbeidsmarktgericht of loopbaangericht zijn
▪ Minimum voor 32 lestijden ingeschreven zijn (niet aanwezig) en maximum 125 uren bij voltijdse 

tewerkstelling

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

Levenslang leren voor werknemers
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https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
http://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank


Vlaams OpleidingsKrediet (VOK)

▪ Aanmoedigingspremie voor werknemers in privésector of social profit
▪ Aanvullend op de RVA-uitkering voor tijdskrediet met opleidingsmotief
▪ Opleiding is arbeidsmarktgericht en geregistreerd in de Vlaamse 

opleidingsdatabank
▪ Opleiding is loopbaangericht en kadert in Persoonlijk Ontwikkelingsplan 

(POP), verkregen in loopbaanbegeleiding

https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-opleidingskrediet-privesector

Levenslang leren voor werknemers
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https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-opleidingskrediet-privesector


Tijdskrediet met motief opleiding

▪ Voor werknemers uit de privésector.

 24 maanden anciënniteit

▪ die hun prestatie geheel of gedeeltelijk onderbreken

 max. 36 maanden 

▪ met een onderbrekingsuitkering van de RVA. 

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t160

Levenslang leren voor werknemers
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https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t160


Opleidingscheques 

• Je werkt in de privé of publieke sector

• Ook voor uitzendkrachten en tijdelijke werklozen

• Je woont in Vlaanderen of Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Je woont in Wallonië of ander land van de EU en je werkt in Vlaanderen

• Je volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf

• Scholingsniveau: kort – of middengeschoold

• Hoger geschoold: enkel loopbaangerichte opleidingen

Levenslang leren voor werknemers
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▪ Maximum 250 euro per schooljaar waarvan de overheid de helft betaalt (125 
euro)

▪ Verhoogde tegemoetkoming als:

• Geen secundair diploma: overheid betaalt voor bepaalde opleidingen het 
volledige bedrag (250 euro)

• Geen diploma hoger onderwijs: maximum 500 euro per schooljaar. 
Overheid betaalt de helft (250 euro) voor opleidingen die naar graduaat –
of bachelor diploma leiden

▪ Aanvragen via WSE-loket (online)

https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Levenslang leren voor werknemers
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Opleidingscheques

https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers


▪ Werknemers met 7 jaar werkervaring 

▪ 1 sessie van 4u en 1 sessie van 3u

▪ Betalen met loopbaancheques: 40€/cheque, aanvragen via je persoonlijk 
VDAB-account

▪ Erkend loopbaancentrum

▪ (her)oriënteren of andere loopbaanproblemen

https://www.aclvb.be/nl/loopbaanbegeleiding

Loopbaanontwikkeling: loopbaanbegeleiding
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https://www.aclvb.be/nl/loopbaanbegeleiding


www.aclvb.be/nl/contactgegevens-loopbaanconsulenten
ACLVB betaalt alle kosten terug!

Loopbaanontwikkeling: loopbaanbegeleiding
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http://www.aclvb.be/nl/contactgegevens-loopbaanconsulenten


Bedankt voor je aandacht !
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Nog vragen


