De praktijk / de ervaring
Stoma & solliciteren

Zeg ik het of zeg ik het niet?
Tekst Hans van Vinkeveen

Open zijn of liever geheimhouden tot je de aanstelling op zak hebt? Eenvoudig is
het solliciteren met een stoma niet. Marieke Brekvoort (39) vertelt: ‘Je loopt tegen
allerlei vooroordelen aan als je het vertelt.’ Directeur Paul Ummels: ‘Ik begrijp de
aarzelingen, maar openheid is bij sollicitaties heel belangrijk.’
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misschien uit den boze. Fulltime werken kan een tikkeltje te
zwaar zijn. ‘En word je vervolgens op gesprek uitgenodigd?
Leg dan de nadruk op je sterke kanten en probeer een werkgever te overtuigen van je kwaliteiten. Mogelijk wil je over
je gezondheid vertellen. Doe dit alleen als je dit rustig kunt
vertellen en niet geëmotioneerd wordt.’
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‘Ik ben een eerlijk mens maar
ik houd het voortaan voor me’

Directeur Paul Ummels:
‘Geloof in je kwaliteiten’
Paul Ummels is algemeen directeur van een
bedrijf dat gespecialiseerd is in medische
hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal. Hij
is een voorbeeld van een werkgever die op
een positieve manier omgaat met sollicitanten met een aandoening. ‘Ik eindig elk
sollicitatiegesprek met de vraag: ‘Is er iets
wat ik nog moet weten? Over je ervaringen,
leven, gezondheid? Vertel het me dan nu.’
Ik waardeer openheid en eerlijkheid enorm.
Maar ik begrijp de aarzeling van iemand
met een beperking heel goed. Je wilt jezelf
niet in een nadelige positie brengen.
Als werkgever hang je wat dit betreft in
een spagaat. Maar voor mij is een stoma
absoluut niet relevant en een chronische
ziekte zal je niet aangerekend worden.
Wij kijken naar expertise en vakkennis. En
iemand met een stoma als kandidaat zou bij
ons zelfs in het voordeel zijn. De motivatie
kan zijn dat je met een beperking meteen
op achterstand staat. Zo zien wij dit niet.
Een sollicitant met een chronische ziekte is
niet zielig. Je hebt kwaliteiten die boven je
beperking uitstijgen. Daar moet je rotsvast
geloof in houden.’
In de gids “Solliciteren en gezondheid. Beter zwijgen of verstandig spreken” van het
landelijk kenniscentrum Welder staan praktische oefeningen en informatie over
wettelijke regels, rechten en plichten. www.weldergroep.nl

10 tips voor het solliciteren
1.

Vraag uzelf af: waar ben ik goed in?

2.

Kijk welk bedrijf en welke baan bij u past.

3.

Vraag u af: wat houdt passend werk voor mij in en welke hulpmiddelen, werkomgeving en
voorzieningen heb ik nodig?

4.

Solliciteer via uw netwerk: laat aan kennissen weten dat u een baan zoekt.

5.

Zet niets over uw beperking in cv of sollicitatiebrief.

6.

Leg de nadruk bij het solliciteren op uw ervaring, kwaliteiten en vakkennis.

7.

Oefen het gesprek over uw stoma om te voorkomen dat u emotioneel wordt.

8.

Vertel het niet eerder dan nadat uw werkgever overtuigd is van uw kwaliteiten.

9.

Blijf altijd in uw kwaliteiten geloven en laat die boven uw beperking uitstijgen.

10. Geef aan welke gunstige regelingen uw nieuwe werkgever misloopt als hij u niet aanneemt,
bijvoorbeeld: een werkgever kan premiekorting of loonkostensubsidie krijgen.
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