
SOLLICITEREN MET EEN BEPERKING 



ZEG IK HET OF NIET? 



 
• Het is geen verplichting om tijdens een 

sollicitatie te vertellen dat je een beperking hebt.  
 

• Het is bijgevolg je eigen keuze om dit al dan niet 
te doen en ook te bepalen op welk moment je dit 
vertelt.  
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Er zijn vijf belangrijke tips wanneer je praat of schrijft over je 
beperking: 
 

1. Gebruik een eenvoudige, duidelijke taal 

2. Benader je beperking positief 

3. Wees eerlijk 

4. Geef specifieke voorbeelden 

5. Benoem tewerkstellingsmaatregelen 



1. DUIDELIJK 

Leg je beperking uit in een eenvoudige begrijpbare taal. 

Waarschijnlijk kent de werkgever dit niet of kan hij er zich 

weinig bij voorstellen.  



2. POSITIEF 

• Zorg ervoor dat je woorden positief overkomen. 
Voorbeelden van woorden die eerder negatief overkomen 
zijn 'doofstom', 'psychiatrische stoornis', 'hersentrauma' en 
“Ik lijd aan...”.  

 
• Spreek niet alleen over je beperkingen maar vermeld ook 

waar je geen problemen mee hebt  
 
• Benadruk ook hoe je arbeidsbeperking je sterker maakte.  

 
• Vermeld welke oplossingen er zijn voor moeilijkheden. Dit 

kunnen materiële of immateriële hulpmiddelen zijn. 



3. EERLIJK 

• Enerzijds mag je niet liegen of belangrijke gevolgen van je 
beperking op je werkprestaties verzwijgen.  
 

• Anderzijds is het in je eigen belang om een zo goed 
mogelijke indruk te maken.  
 

• Heeft je beperking gevolgen voor de job die niet relevant 
zijn of niet vaak voorkomen? Dan kan je beslissen hierover 
niets te vermelden.  



4. SPECIFIEK 

• De werkgever wil vooral weten wat de gevolgen van je 

beperking zijn op je werkprestaties.  

• Tegelijkertijd kun je al mogelijke oplossingen geven.  

• Het kan zeer nuttig zijn om voorbeelden te geven 

 
Tip: het is niet altijd eenvoudig voor jou en de werkgever om op 
voorhand een juist beeld te krijgen van de job, de invloed van je 
arbeidsbeperking en oplossingen.  Stel voor om een stage te 
doen en hier samen een beeld van te krijgen. 

 



5. TEWERKSTELLINGS- 
MAATREGELEN 

• De werkgever moet je in de eerste plaats als een geschikte 

kandidaat beschouwen.  

• Als je - daarbovenop - recht hebt op een financiële 

tewerkstellingsmaatregel/werkplekleren, is dit een extra 

troef. 

 



ENKELE LAATSTE TIPS 



TIPS 

• Wees voorbereid. Weet voor welke maatregelen je al dan 
niet in aanmerking komt.  
 

• Geef een begrijpbare en bondige uitleg in enkele zinnen. 
 

• Neem wat uitleg mee. Het is een geheugensteun voor jezelf. 
Het biedt ook de werkgever de kans de informatie later nog 
eens na te lezen. 
 

• Wanneer de werkgever interesse toont in jou maar nog 
vragen heeft over de tewerkstellingsmaatregelen, kan je 
steeds de contactgegevens van je bemiddelaar doorgeven. 
 



Samen kunnen we… 



CONTACT 
 
 
 
 Antwerpen 

Copernicuslaan 1, 
2018 Antwerpen 
T 03 229 06 32 

antwerpen@gtb.be 
 

Limburg 
Welzijnscampus 23 bus 41, 

3600 Genk 
T 089 32 10 50 

limburg@gtb.be 
 

Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria-Hendrikaplein 

70 bus 63, 9000 Gent 
T 09 248 53 77 

oost-vlaanderen@gtb.be 
 

Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6/63,  

3000 Leuven 
T 016 31 35 70 

vlaams-brabant@gtb.be 
 

West-Vlaanderen 
Guido Gezellelaan 7,  

8800 Roeselare 
T 051 26 86 00 

west-vlaanderen@gtb.be 
 

https://www.gtb-vlaanderen.be/ 
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