Sollicitatietrainingen
door werkgevers

WerkSaam is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland en geeft uitvoering
aan de Participatiewet door het bemiddelen van werkzoekenden naar werk.
Wij dragen bij aan een WerkSaam Westfriesland. Doet u mee?
Sommige werkzoekenden hebben al een tijd geen werk of hebben niet eerder hoeven
solliciteren naar een baan. Wij willen onze werkzoekenden weer in hun kracht zetten,
zelfvertrouwen geven en met gerichte feedback de kans geven om goed te leren solliciteren.
Dit kan door werkzoekenden daadwerkelijk in gesprek te laten gaan met werkgevers.
Daarom doen wij een beroep op u! Wat wij van u vragen is tijd beschikbaar te stellen om met
werkzoekenden een sollicitatiegesprek te voeren

Over WerkSaam Westfriesland
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van start gegaan. De Participatiewet
is een samenvoeging van de Wajong, de WSW en de WWB.
De 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/maat hebben de handen
ineengeslagen en geven vanaf 1 januari uitvoering aan de Participatiewet in één
organisatie genaamd “WerkSaam Westfriesland”.
WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden,
coachen en bemiddelen werkzoekenden uit Westfriesland naar werk. Als werken echt niet
mogelijk is, zorgt WerkSaam Westfriesland voor een (aanvullende) uitkering.
Maar zonder werkgevers geen Participatiewet! Wij kennen de regionale arbeidsmarkt en weten
wat werkgevers nodig hebben. Wij zijn een partner voor werkgevers in Westfriesland.

Wat vragen wij van u, hoe gaat het in zijn werk?
De werkzoekende meldt zich bij uw bedrijf voor het sollicitatiegesprek. Dit kan voor een echte
of een fictieve functie zijn. Afhankelijk van uw eigen voorkeur voert u het gesprek in aanwezigheid van een HRM adviseur of P&O medewerker. U kunt, net als bij een echt sollicitatiegesprek,
gerichte vragen stellen over motivatie, competenties en vaardigheden, gericht op het niveau van
de functie. Aan het eind van het gesprek wordt de werkzoekende verzocht plaats te nemen in een
wachtruimte om het door ons geleverde feedback formulier in te vullen. Ook u vult een door ons
aangeleverd feedback formulier in.
Vervolgens heeft u met de werkzoekende een feedbackgesprek, zodat hij of zij een aantal
leerpunten mee kan krijgen ten aanzien van o.a. presentatie (kleding, persoonlijke verzorging),
communicatie en inhoudelijke kennis.
Daarmee kan de werkzoekende gericht aan de slag. Het zelfvertrouwen zal toenemen en bij
het voeren van een “echt” sollicitatiegesprek zal de kans op fouten afnemen. Dankzij u maakt
de werkzoekende een grotere kans op een betaalde baan!
Wij vragen voor bovenstaande werkwijze per gesprek maximaal 2 uur van uw tijd.
Het aantal gesprekken dat u kunt voeren wordt volledig afgestemd op uw beschikbare tijd.
U levert hiermee een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen van de werkzoekenden en
toont hiermee uw maatschappelijke betrokkenheid.

Doet u mee?
Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij WerkSaam Westfriesland op
telefoonnummer 0229-258758. Of per mail via ria.brandhoff@werksaamwf.nl en
krista.braak@werksaamwf.nl

De sollicitatietrainingen door werkgevers is tot stand
gekomen door samenwerking van WerkSaam Westfriesland
en de Westfriese Uitdaging.

www.westfrieseuitdaging.nl
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