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Hoe vind ik een bijbaan?
Informatie voor jongeren met een 
visuele beperking



In het project bereiden we jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar voor op 
het vinden én houden van een bijbaan of vakantiebaan. Dat doen we onder andere 
door een online talententest en een training te ontwikkelen. Met de uitkomsten 
hiervan kunnen jongeren zelfstandig op zoek naar de bijbaan van hun keuze.

Wil jij graag een bijbaan, maar weet je niet goed waar 
je moet beginnen? Ben je benieuwd waar je talenten 
liggen en hoe je uitlegt bij een sollicitatie wat je wel 
of niet kunt zien? Of wil je straks vakantiewerk doen 
en wil je ontdekken wat je leuk vindt? Dan is het 
project “Ik wil een bijbaan” echt iets voor jou! 

Wat ga je doen en leren?
Tijdens het project komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met 
het vinden en hebben van een baan. 
• Je krijgt inzicht in je kwaliteiten en interesses.
• Je leert hoe je jezelf kunt presenteren en iets te vertellen over je visuele 
 beperking.
• Je onderzoekt welke bijbaan of vakantiebaan bij je past en bij welk bedrijf.
• Je maakt kennis met wet- en regelgeving die op jou van toepassing is.
• Je leert over goede werknemersvaardigheden, zoals: afspraken nakomen, 
 motivatie, samenwerking, voor jezelf opkomen, weten welke kleding passend 
 is en zelfstandigheid. 
• Je oefent in hoe je een cv maakt en hoe je kunt solliciteren.
• Je leert hoe je zelfstandig de weg naar je werkplek kunt organiseren.
• Je maakt kennis met andere jongeren die ook meedoen aan dit project.

Hoe zit het project in elkaar? 
Het project kent een startdatum en een einddatum en bestaat uit verschillende 
onderdelen. 
• Vanaf 8 april tot de zomervakantie 2021 doe je mee aan het project.
• Je doet een online onderzoek om te weten waar je talenten liggen.
• Je volgt een online sollicitatietraining samen met de andere deelnemers.
• Daarna bepaal je zelf naar welk soort baan je wilt solliciteren.
• Je krijgt individuele hulp van een begeleider van Visio of Bartimeus



Begin juli 2021 komen alle deelnemers bij elkaar om ervaringen en resultaten uit 
te wisselen. Uiteraard kun je met de andere deelnemers bepalen of je een eigen 
appgroep wilt aanmaken, zodat jullie contact kunnen houden tijdens het project.

Voor wie is het?
Jongeren van 15 tot en met 17 jaar die naast school of studie hun eerste bijbaan 
willen, kunnen meedoen aan het project.  

Is het onder schooltijd en zijn er kosten aan verbonden?
• De online testen kun je in je eigen tijd maken, buiten schooltijd.
• De sollicitatietraining in april is wel onder schooltijd, daar komt nog informatie  
 over.
•  De begeleiding vindt in principe buiten schooltijd plaats, tenzij deze goed is in te 

passen in een van jouw lessen. Hier maken we individuele afspraken over.
• Als je kosten maakt dan kunnen deze in overleg met je begeleider vergoed 
 worden.

Meisje in een bloemenshop pakt tulpen in 



Aanmelden 
Heb je interesse in vakantiewerk of een bijbaan? En vind je het leuk om mee te 
werken aan het ontwikkelen van een online talententest en training, waarmee 
straks ook andere jongeren een bijbaan kunnen vinden? Meld je dan aan!

Contactpersoon Visio: 
Judith Wijnen, judithwijnen@visio.org, M 06 43 50 38 80
Contactpersoon Bartiméus: 
Diane Massaar, dmassaar@bartimeus.nl, M 06 23 62 34 07   
Ook met vragen kun je terecht bij Diane of Judith.

Het project “Ik wil een bijbaan” is een gezamenlijk initiatief van Bartiméus en 
Koninklijke Visio, expertisecentra voor slechtziende en blinde mensen.

Jongen krijgt uitleg tijdens zijn werk als magazijnbediende




