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IMPRESS!

Meestal zien ze het wel, 
maar ik zeg het toch, 
voor het geval dat…

Als je DENKT: het 
wordt toch niks, dan 
wordt het ook niks.

Als je iets niet kunt, 
langzamer bent, 
of vaker moet 

uitrusten of zittend 
werken, dan moet je 

dat wel zeggen 
NATUURLIJK!

Soms moet je gewoon 
brutaal zijn en 

ergens binnenlopen.

Begin bij jezelf: w
at wil en kun je?

Welke informatie wil je precies overbrengen die in het cv niet direct wordt benoemd? Waar 

ben je goed in? Je persoonlijke eigenschappen. Wat zoek je precies? Wat zijn je ambities?

Hoe vind ik 

een (Bij) Baan?

EEN GOEDE PROFIELSCHETS

... is in ik-vorm

... heeft een “persoonlijke tint”

... vermijd dooddoeners als “spin in het web”

... is origineel verwoord

Participatiewet
rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet 
Deze wet moet ervoor zorgen dat meer 
mensen werk vinden.  Dit geldt ook voor 
mensen met een arbeidsbeperking. 

Banenafspraak
Werkgevers moeten tot 2026 in 
totaal 100.000 banen realiseren voor 
mensen met een ziekte of handicap. 
Deze afspraak heet de banenafspraak.

Doelgroepregister
Landelijk register van mensen die vallen onder 
de banenafspraak. Werkgevers zien met jouw 
burgerservicenummer of je hierin staat.

Gebruik je 
NETWERK
Vraag rond!

Wet en regelgeving: 

emma-at-work.nl 
Zoek je naar een leuke manier om wat 
bij te verdienen? Schrijf je in en vind de 
gaafste plekken waar je dat kan doen. 
En waar jij je op je gemak voelt.

playtowork.nl
Arbeidsbemiddelingsplatform voor mbo-ers. 
Slimme spelletjes spelen voor een baan.

bijbaan.nl
Hier kun je voor jouw woonplaats bekijken 
welke bijbanen er zijn. Met de StudentJob 
App kun je razendsnel mobiel solliciteren. 

zoekbijbaan.nl 
Hier vind je een ruim aanbod 
bijbanen en vakantiewerk. 

Vraag je 
oom of 
tante

Vraag je 
buren

Check 
Social
Media

Vraag 
vrienden van 

je ouders

Hang een briefje op 
bij de plaatselijke 
supermarkt met 
wat je wil/kan

Bekijk 
advertenties in 
huis-aan-huis 

bladen

Stap binnen bij een 
winkel bij jou in de 

buurt en vraag 
gewoon of ze 

mensen aannemen

WIJENCP.nl

De vereniging van mensen met cerebrale parese

zorg én
perspectiefDeze poster is het resultaat van het project 

Participatie in Perspectief  www.perrin.nl/pip


