
 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Omscholing en het opbouwen van zelfvertrouwen 
 
Het is niet gemakkelijk als je je baan moet opgeven vanwege je reuma. Het kan je 
zelfvertrouwen aantasten en je verdrietig en onzeker laten voelen om weer aan het werk 
te gaan. In deze module richten we ons op betaald werk, maar het advies kan ook worden 
toegepast op vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan ook een optie zijn, afhankelijk van wat 
je belangrijk vindt (zie stap 1 hieronder), de ernst van je handicap en de beschikbare 
werkmogelijkheden in je omgeving. Vrijwilligerswerk kan op veel manieren voldoening 
geven, ondanks dat het geen financieel inkomen oplevert. Het kan ook een goede manier 
zijn om je zelfvertrouwen op te bouwen en je terugkeer naar betaald werk makkelijker te 
maken. Bovendien kan het je de kans geven om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en 
mensen te ontmoeten. 
 
De eerste en vaak moeilijkste stap is te besluiten dat je actief wilt zijn en weer wilt gaan 
werken. Een goede tip om positief te blijven en zelfs enthousiast te worden om weer aan 
het werk te gaan, is om je verbeelding te gebruiken. Bedenk eens hoe je leven eruit zou 
kunnen zien als je werkt en je doelen bereikt! Ten tweede, maak een realistisch, stap-
voor-stap plan. Dit geeft je een structuur, helpt je te bedenken wat je van je werk wilt 
en stelt je in staat jezelf kleine, haalbare doelen te stellen. Het werkt motiverend om 
doelen te stellen en actie te ondernemen. Neem het heft in eigen handen! Aan het eind 
van dit proces kun je ook besluiten dat je niet klaar bent om weer aan het werk te gaan. 
Dit zal dan een positieve, weloverwogen beslissing zijn die je helpt om verder te gaan. 
 
Stap 1: Wat vind je belangrijk aan werk? 
Neem de tijd om aan de hand van de onderstaande lijst na te denken over waarom werk 
belangrijk voor je is. Rangschik de vijf belangrijkste redenen waarom werk belangrijk voor 
je is: 
 

- Vrijheid en flexibiliteit 
- Structuur 
- Zekerheid 
- Sociaal contact 
- Iets bereiken  
- Een verschil maken 
- Status 
- Een doel 
- Een bepaald niveau van inkomen  
- Onafhankelijkheid 
- Ontwikkeling 
- Voldoening 

 
Stap 2: Wat kun je doen? 
Je kunt misschien niet teruggaan naar je oude baan of hetzelfde werk doen dat je deed. 
Dit kan moeilijk zijn, maar probeer niet ontmoedigd te zijn. Beschouw dit als een nieuwe 
start; sta open voor nieuwe ideeën, neem een positieve houding aan, wees gemotiveerd, 
kijk vooruit en concentreer je op wat je nu en in de toekomst wel kunt doen. 
 

- Wat zijn de werkterreinen en/of hobby's die je interesseren? 
- Wat zijn je vaardigheden en bekwaamheden?  
- Vraag anderen (familie/vrienden) wat zij van jouw vaardigheden vinden. 

 



 

 
 

2 
 

Laat je inspireren! Neem aan de hand van deze twee lijsten je top vijf interesses en top 
vijf vaardigheden en bekwaamheden en denk na over beroepen waarin je die kunt 
combineren. Misschien vindt je het nuttig om dit met een vriend, mentor of coach te 
bespreken en te zien wat zij voorstellen (zie stap 4). 
 
Stap 3: Wat heb je nodig? 
Wees eerlijk bij het beoordelen van je capaciteiten en stel jezelf SMART-doelen. SMART-
doelen zijn specifiek en gedefinieerd: specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en 
tijdgebonden (met een deadline). Denk positief en maak een lijst van de soorten werk die 
je interesseren en die bij je intellectuele en lichamelijke capaciteiten en beperkingen 
zouden kunnen passen. Stel jezelf de volgende vragen: 
 

- Zou ik dit soort werk kunnen doen met de vaardigheden die ik op dit moment heb? 
- Zou ik een opleiding nodig hebben om mezelf nieuwe/aanvullende 

vaardigheden/kwalificaties te geven? 
- Zo ja, zou ik bereid en/of in staat zijn een geschikte opleiding te vinden? 
- Zou ik aanpassingen op de werkplek nodig hebben? 
- Zou ik bereid en/of in staat zijn om naar een locatie binnen een redelijke afstand 

van mijn woonplaats te reizen? 
- Zou ik voltijds kunnen werken? Zo niet, is dit het soort werk dat ik in deeltijd zou 

kunnen doen/op flexibele uren zou kunnen werken? 
- Zou ik bereid zijn van thuis uit te werken? 
- Zou ik overwegen om als zelfstandige te gaan werken/een eigen bedrijf te 

beginnen/te runnen? 
 
Plan van aanpak 
Maak een plan van aanpak waar de volgende dingen in staan: 
 
Wat ik belangrijk vind aan werk 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Mijn interesses 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Vaardigheden en kwaliteiten 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Opties (soorten werk die bij mij zouden 
kunnen passen) 
 

 
 

Behoefte aan bij- en/of omscholing  
 

Andere overwegingen (bijvoorbeeld 
deeltijd, flexibele uren, kantoorwerk, 
aanpassingen van de werkplek, enz.) 
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Stap 4: Wie zou je kunnen helpen? 
Er zijn veel mensen die kunnen helpen. 
 
Intercedenten, arbeidsbureaus, loopbaanadviseurs 
Het is hun taak mensen te adviseren en te helpen werk te vinden. Zij zijn op de hoogte 
van de huidige arbeidsmarkt en kunnen je voorstellen doen voor soorten werk waar je 
misschien nog niet aan had gedacht en/of mogelijkheden voor omscholing. Zij hebben 
misschien ook toegang tot banen waarvoor niet wordt geadverteerd. 
 
Neem je plan van aanpak mee als startpunt voor een gesprek. 
 
Organisaties voor mensen met reuma en/of een handicap en organisaties die zich 
specifiek richten op het helpen van mensen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt 
na revalidatie. 
Je kunt deze organisaties vinden op internet, in bibliotheken, UWV, 
arbeidsbemiddelingsbureaus en gemeenten. De zorgverleners die je behandelen, of je 
plaatselijke ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen je misschien ook helpen. 
 
Netwerken 
Vertel familie, vrienden en oud-collega's over je plannen en vraag of zij kunnen helpen, of 
dat zij je naam misschien aan hun contacten kunnen doorgeven. 
 
Tip 
Wanneer je familie, vrienden en collega's benadert, wees dan positief en beknopt over 
waar je naar op zoek bent. Vertel ze duidelijk hoe zij je zouden kunnen helpen - gebruik 
hierbij je plan van aanpak als gespreksleidraad. Als je niets van hen hoort, stuur ze dan 
een vriendelijke herinnering. 
 
Zoek ook online naar sites of netwerken die je verder kunnen helpen met het vinden van 
een baan. 
 
Opleidingen 
Als je besluit dat je extra opleiding of omscholing nodig hebt, ga dan na welke 
vaardigheden je zouden kunnen helpen bij het vinden van passend werk: 
 

- Zelfmanagementcursussen  
- Universiteit 
- Avondcursussen 
- Handels-, technische, beroeps-, vaardigheidscursussen.  
- Online cursussen 
- Vrijwilligerswerk  
- Werkervaring via een stage 

 
Opleidingskosten kunnen enorm variëren. Misschien kun je een subsidie voor omscholing 
of een lening voor loopbaanontwikkeling aanvragen. 
 
Houd in gedachten dat het volgen van een opleiding of het ontwikkelen van een nieuwe 
vaardigheid niet automatisch garandeert dat je een baan zult vinden. Maar het kan wel 
een doel op zich zijn, omdat het je kennis, vaardigheden, bekwaamheden en gevoel van 
eigenwaarde vergroot. 
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Stap 5: Start nu! 
Het is makkelijk om dingen uit te stellen en te wachten tot je iets overkomt. Als je je 
zelfvertrouwen wilt herwinnen en weer aan het werk wilt, moet je toch echt de leiding over 
je leven nemen. Begin nu met een lijst te maken van wat je moet doen en wanneer. Stel 
een routine op, net zoals je in een werksituatie zou doen. Vergeet bij het uitwerken van je 
taken en deadlines niet om tijd in te plannen en in te bouwen voor rust en ontspannende 
activiteiten om je werk en vrije tijd in balans te houden. 
 
Blijf gemotiveerd, positief en gefocust 
Motivatie, positiviteit en focus zijn de sleutels tot succes. Als je niet wordt aangenomen op 
een opleiding of niet de eerste of tweede baan krijgt waarnaar je solliciteert, probeer dan 
niet te snel ontmoedigd te raken. Gebruik in plaats daarvan de ervaring om te leren en te 
verbeteren. Het kan helpen om: 
 

- Opbouwende feedback te krijgen van de persoon, die je heeft geïnterviewd. 
- Je concentreren op het verbeteren van je gesprekstechnieken door te oefenen met 

een vriend of familielid. 
- Na te denken over wat je de volgende keer zou kunnen veranderen of verbeteren. 
- Pas je CV aan. 
- Overweeg of je niet te ambitieus bent geweest en verruim je werkcriteria – wees 

realistisch. 
- Heroverweeg je opties. 

 
Er zijn veel manieren om te werken 
Als je aan het eind van dit proces besluit dat je op dit moment geen betaald werk of 
vrijwilligerswerk meer wilt of kunt doen, wees dan niet moedeloos. Maak er een positieve, 
weloverwogen beslissing van en sta jezelf toe om een nieuwe richting in te slaan. 
Gebruik wat je van het proces hebt geleerd om je te helpen andere activiteiten te vinden 
die structuur, betekenis en motivatie in je leven brengen. 
 

 
Samenvatting van de belangrijkste acties 

 
- Stel prioriteiten: wat vind jij echt belangrijk wat betreft werk? 
- Denk na over je vaardigheden. Denk hierbij ook aan de vaardigheden die je hebt 

ontwikkeld door activiteiten buiten het werk. 
- Stel jezelf SMART-doelen en ontwikkel een plan van aanpak. 
- Ga na wie je zou kunnen helpen. 
- Denk na over mogelijkheden en nieuwe richtingen. 
- Denk na over welke opleiding nuttig zou kunnen zijn. 
- Blijf gemotiveerd, positief en gefocust. 
- Gebruik wat je hebt geleerd om je te helpen het beste te maken van andere 

aspecten in je leven. 
 
 
 


