
Creëer een Duurzame Match

Volgens de Emonomy-methode



Programma workshop

• Wat verstaan we onder een duurzame match?
• Wat betekent een duurzame match voor coaching?
• Hoe kom je tot een duurzame match?
• Opdracht zoekprofiel en baananalyse
• Wat als je alleen coaching on the job uitvoert?
• Plenaire afronding
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Waarom een Duurzame Match?

Een duurzame match:
• is een win-win situatie en creëert groei voor de werkzoekende en 

werkgever
• Is gericht op zelfdragend vermogen en is effectief in de kosten/inzet 

van coaching  
• benut het potentieel van werkgever en werknemer en biedt 

optimale voorwaarden voor een langdurige plaatsing  (en commitment 
bij verandering/nieuwe omstandigheden!)

• Een duurzame match voorkomt uitval (en dus economische en emotionele 
schade bij de werkgever en werkzoekende)
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Wat is een duurzame match ?

Van een duurzame match is sprake als er een zelfdragende 
(samen)werking tussen werkzoekende en werkgever kan 
ontstaan

Bij een mismatch ontbreken basisvoorwaarden voor een 
zelfdragende (samen)werking van werkzoekende en werkgever
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Waar gaat een duurzame match over?
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Hoe?
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De stappen van onze methodiek

De stappen van onze methodiek

Coaching

Intake

Assessment

Bemiddeling
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Als je wacht op de veranderingen die je wilt zien, kun je lang 
wachten…… 

(dit geldt voor ons als mens en als jobcoach)
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Ben de verandering die je wilt zien

Antwoorden komen vaak niet van anderen, gaan niet meer 
komen van hogerhand en uit de systemen, antwoorden zullen uit 
jezelf moeten komen 

Dit gaat dus ook over onze eigen wijsheid, professionaliteit, regie 
en pro-activiteit en dus over ons persoonlijk leiderschap
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Wees onconventioneel en VERRUIM kaders

In alle fasen van het proces !
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Zoekprofiel



Verdieping zoekprofiel

• Krijg je een goed samenhangend beeld van de medewerker?

• Welke elementen (partjes van het zoekprofiel) moeten nog worden 
uitgediept?

• Zijn de kwaliteiten en kracht van de medewerker voldoende zichtbaar?

• Wat is de kern/ motor van deze medewerker?

• Zijn de voorwaarden duidelijk voor waar een werkplek/ bedrijf voor deze 
medewerker aan moet voldoen? 
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De kern
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Werkplek



Factoren

• Voor een duurzame match moeten harde en zachte factoren 
worden meegenomen
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Harde factoren

• Minimale eisen die een bedrijf stelt aan de werknemers,
• Wat zijn de belangrijkste taken en werkzaamheden,
• De vereiste kennis, diploma’s en ervaring
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Zachte factoren

• De steun door direct leidinggevende en collega’s,
• Sfeer en omgangsvormen op de werkplek
• Wordt aandacht besteed aan groei en ontwikkeling?
• Dat mensen niet samenvallen met hun beperking of 

kwetsbaarheid
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Zoekprofiel baananalyse



Baananalyse en zoekprofiel

• Vergelijk de analyse van de werkplek van en de 
werkzoekende. 

• Welke elementen van de vliegwielen matchen goed? 

• Welke elementen matchen minder goed? 

• Wat zijn dan aandachtspunten voor coaching?
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Opdracht

• Vul een zoekprofiel in van jezelf

• Vul een zoekprofiel in van je werkgever

• Denk aan de harde en zachte factoren
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De duurzame match

Als je in de gelegenheid bent om het hele traject uit te voeren (van intake tot coaching 
on the job) heb je het grote voordeel om toe te werken naar een duurzame match. 
Je kunt al in een vroeg stadium bepalen of er sprake is van een duurzame match en 
welke coaching moet worden ingezet om deze match te borgen.

Als jobcoach on the job ben je afhankelijk van het beeld wat de matchmaker van de 
werkzoekende heeft. Ga zo snel mogelijk met de matchmaker en werkzoekende aan 
tafel en check, aan de hand van de vragen, middels het zoekprofiel en baananalyse of 
hier sprake is van een realistische, duurzame match. En bepaal wat aan coaching 
ingezet moet worden om de match te borgen.
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Jobcoach aan het roer van het hele traject

Jobcoach
• Kent werkzoekende en zijn zoekprofiel
• Heeft een volledige baananalyse
• Gelooft in de match werknemer en werkgever
• Zet aandachtspunten om in coachplan
• Voert coaching on the job uit
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Jobcoach voert alleen coaching on the job uit

De jobcoach
• Weet wat er nodig is voor een duurzame match
• Maakt een afspraak met de matchmaker voor warme overdracht 

met werkzoekende
• Bespreekt en analyseert de inhoud van beide vliegwielen
• Bevraagt matchmaker en werkzoekende op harde en zachte 

factoren
• Bespreekt de haalbaarheid van een realistische en duurzame match
• Toetst haalbaarheid! 
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Waar gaat het om?

Jij maakt het verschil in een duurzame match

• Voorkom teleurstellingen
• Ga voor het doel; “een duurzame match voor alle partijen”!
• Jij bent de verandering die je wil zien!
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Wat betekent een duurzame match voor coaching?

Bij een duurzame match is coaching gericht op de eigen regie,  
het versterken van de ontwikkeling en het potentieel van de 
werkzoekende en werkgever.

Bij een mismatch is coaching gericht op symptoombestrijding, 
‘brandjes blussen’ en op het voorkomen/ondervangen  van 
schade.
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