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Mobiflex is het interne loopbaancentrum binnen OWASE. 

De ervaren medewerkers van Mobiflex kunnen je ondersteunen bij 

een breed scala aan loopbaanvragen, bijvoorbeeld wanneer je jezelf 

verder wilt ontwikkelen binnen jouw functie of organisatie.

Heb jij ook loopbaankriebels gekregen na de zomer? 

Zit jij letterlijk en figuurlijk op de goede plek?

Ik ben Mobi! 
Ik ondersteun jou bij:

Trainingen

Workshops

Loopbaancoaching

Studie-advies
Bemiddeling

Persoonlijke ontwikkeling

Mobiliteit

Sollicitatietrainingen

J.C. Kellerlaan 8a
7772 SG Hardenberg

! 0523 - 20 81 65

% info@mobiflex.nl

Loopbaankriebels 

”Rust geeft ruimte 
tot nadenken”

Mobi

WWW.MOBIFLEX.NL

Denk je erover na om toch eens een 

andere stap te zetten in jouw carrière, 

maar is dit allemaal nog spannend? 

Stel jezelf dan eens de volgende vragen. 

Als je een aantal met nee beantwoordt 

is het wellicht eens tijd om buiten het 

vaste patroon te kijken en op zoek te 

gaan naar andere mogelijkheden.

Ga ik met plezier naar het werk?

Zo nee, ga dan bij jezelf te raden 

waarom niet. Ligt dit bijvoorbeeld aan 

het werk, de collega’s, jouw baas of de 

arbeidsvoorwaarden? En is er iets aan 

te doen?

Heb ik nog energie over als ik thuis 

kom?

Als je uitgeput thuis komt kan dat 

betekenen dat het werk jou onnodig 

veel energie kost. Het is dan de vraag 

waardoor dit komt. Is jouw werk 

bijvoorbeeld heel zwaar, of neem je 

teveel hooi op je vork?

Vind ik mijn werk nog uitdagend 

genoeg?

Het kan natuurlijk zijn dat je dat niet 

belangrijk vindt. Ga bij jezelf na hoe 

belangrijk dit voor jou is en in hoeverre jij 

nog uitdaging vindt in jouw werk.

Kan ik mijn werk goed combineren met 

alle andere dingen die ik belangrijk 

vind?

Als dit niet het geval is dan kan het 

betekenen dat de balans die jij zoekt 

weg is. Sommige mensen werken om te 

leven, waar anderen leven om te werken. 

Waar ligt de balans voor jou?

Als ik aan mijn werk denk, ben ik dan 

ontspannen en niet gestrest?

Als je erg angstig en gestrest wordt 

als je aan het werk denkt, dan kan het 

betekenen dat jij geen plezier meer uit 

je werk haalt en het negatieve energie 

kost. Hoe komt dat?



Beste medewerker van OWASE,
Heb jij ook loopbaankriebels gekregen 

na de zomer? Zit jij letterlijk en 

figuurlijk op de goede plek? 

Bij bovenstaande vragen kan het 

handig zijn om voor jezelf goed op een 

rij te hebben wie je bent en wat je 

kunt. Het schrijven van een persoonlijk 

profiel kan je hierbij helpen. Wij geven 

je tips voor het schrijven van zo’n 

profiel. Daarnaast kan het zijn dat jij 

niet weet of je überhaupt van baan 

moet veranderen. Probeer in dat geval 

onze vragen op de achterkant eens te 

beantwoorden. Misschien geven zij jou 

meer handvaten.

 

Heb je een vraagstuk waarbij je 

onze hulp goed kunt gebruiken? Ons 

team staat voor je klaar! Voor elke 

vraag proberen wij gezamenlijk een 

oplossing te vinden. Wij wensen je veel 

leesplezier.

Richard, Dianne, Erik, Fenna, Marjon 

& Vlad

Het is van belang om zorg te besteden 

aan onze lichamelijke en psychische 

gezondheid. Kijk eens of jouw werkplek 

goed is ingericht door middel van een 

werkplekonderzoek. 

 

Het werkplekonderzoek is vooral praktisch 

van aard. Door middel van een korte 

vragenlijst stellen wij vragen over de 

werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. 

Waar mogelijk zullen ter plekke de juiste 

instellingen van bureau, stoel, computer, 

toetsenbord, muis, etc. worden aangepast 

conform geldende arbo-normen. Tevens 

wordt jou direct geleerd hoe je zelfstandig 

jouw werkplek optimaal kunt inrichten, 

voor het geval de instellingen later 

mochten wijzigen. 

Mobiflex kan jou helpen bij jouw 

persoonlijke ontwikkeling door middel van 

onder andere een loopbaanonderzoek. 

Bij alle loopbaanonderzoeken wordt 

stilgestaan bij de persoonlijkheid en 

capaciteiten om zo een algemeen advies te 

kunnen geven over jouw toekomst-

mogelijkheden. Deze kunnen uitgebreid 

worden met interessevragenlijsten als jij 

aangeeft hier belang bij te hebben. Het 

helpt om jezelf een spiegel voor te houden; 

wat zijn jouw sterke punten en waarin kun 

jij je nog ontwikkelen? Hierdoor krijg je 

inzicht in wie je bent en wat je wilt. Er kan 

zelfs een praktijksimulatie toegevoegd 

worden om naar specifieke competenties 

te kijken.

Als je op zoek bent naar ander werk kun 

je hiervoor hulp vragen bij Mobiflex. Eén 

van onze diensten gericht op ander werk 

is de sollicitatietraining. 

Door middel van het praktisch oefenen van 

vaardigheden worden de kansen tijdens 

het solliciteren vergroot. Deze 

vaardigheden kunnen worden aangeleerd 

door het uitvoeren van groeps- of 

individuele opdrachten. In eerste instantie 

zal worden gekeken naar jouw kwaliteiten 

en persoonlijke eigenschappen. Als deze 

helder zijn, wordt er geleerd hoe je deze 

goed en overtuigend kan presenteren in 

het sollicitatiegesprek.

Vorig jaar kreeg ik te horen dat ik 

mijn baan zou verliezen. Ik had veel 

vragen over mijn toekomst op 

werkgebied en heb contact opgenomen 

met Mobiflex. Ik wist van het bestaan 

onder andere door de presentatie die 

tijdens één van onze OR-vergaderingen 

is gegeven.

Na het intakegesprek is er een coachplan 

opgesteld. Eén van de onderdelen was een 

loopbaanonderzoek, waarbij stil werd 

gestaan bij de persoonlijkheid, capaciteiten 

en interesses. Een mooie basis in het 

traject. 

De professionele, persoonlijke begeleiding 

heb ik als zeer prettig ervaren en ik werd 

gemotiveerd om ‘out of the box’ te denken. 

Mede dankzij de goede begeleiding had ik 

voor de vastgestelde einddatum een nieuwe, 

leuke en uitdagende baan gevonden. 

Ik zou een ieder aanraden om in een 

soortgelijke situatie Mobiflex in te schakelen, 

het heeft mij veel opgeleverd! 

Persoonlijk profiel 

Aan het woord: Henk-Jan Veurink

Gezondheid 
& Vitaliteit

Persoonlijke 
ontwikkeling Mobiliteit Tijdens iedere sollicitatie, maar 

ook in het dagelijks leven, wordt 

ons vaak gevraagd: “vertel eens 

wat over jezelf”. Het beantwoorden 

van deze vraag valt voor de meeste 

mensen niet mee. De oplossing: een 

persoonlijk profiel (ook wel ‘elevator 

pitch’ genoemd)! Je vertelt kort 

maar krachtig wie je bent, wat je 

te bieden hebt, wat je toevoegt 

en wat je zoekt. Je kunt jouw cv 

en sollicitatiegesprek hiermee 

beginnen. Wij geven je hier vier 

tips voor het schrijven van zo’n 

persoonlijk profiel.

1.  Schrijven is schrappen

  Het is noodzakelijk om alleen 

relevante informatie te geven, 

daarom is het verstandig om 

kritisch naar je tekst te kijken. 

Schrijven is schrappen. Zorg voor 

tenminste één goed voorbeeld 

waarin een persoonlijke kwaliteit 

naar voren komt. 

2.  Vraag anderen om hun mening

  Het is belangrijk dat je zelf 

overtuigd bent van je profiel, 

maar nog belangrijker is het dat 

de boodschap helder overkomt bij 

anderen. De enige manier om hier 

zeker van te zijn is door een bekende 

te vragen naar hun eerlijke mening. 

3.  Wees enthousiast

  Enthousiasme is aanstekelijk. Door 

een juiste manier van schrijven maak 

je het aantrekkelijk voor de lezer. 

Mensen voelen zich aangetrokken 

tot andere vrolijke mensen en 

door positiviteit. Laat je energie, 

motivatie en enthousiasme dus goed 

doorschijnen.

4.  Oefen hardop

  Het persoonlijk profiel kun 

je ook gebruiken tijdens een 

sollicitatiegesprek. Zorg dan wel 

dat je deze hardop hebt geoefend. 

Jezelf hardop horen praten geeft 

een extra dimensie aan het oefenen. 

Zo kun je focussen op de overtuiging 

waarmee je je verhaal brengt en 

kun je letten op belangrijke zaken 

als intonatie, stemvolume en je 

lichaamstaal.

Heel veel succes!


