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Voor je ligt de zesde routekaart van Rijnvicus, waar je weer mee aan de slag kan. Deze 

routekaart gaat over het vervolgen van jouw sollicitatieactiviteiten en het starten met werk.  

 

 
 

 

Sollicitatieactiviteiten bijhouden 

Vanaf nu ga je jouw sollicitatieactiviteiten bijhouden via een logboek sollicitatieactiviteiten. Je 

voert minimaal 4 sollicitatieactiviteiten uit per week en stuurt elke week je logboek naar je 

participatiecoach. Dit verstuur je als bijlage bij een bericht in de werkmap op werk.nl. Op deze 

pagina van werk.nl lees je hoe je een bericht naar je participatiecoach stuurt.  

 

 Het bijhouden van je sollicitaties heeft als doel:    

• Het volgen van de voortgang van je sollicitaties.    

• Het aantonen dat je jezelf aan de sollicitatieverplichting houdt en actief bezig bent om 

betaald werk te vinden.  

• Dat de werkgeversadviseur weet waar je interesse in hebt zodat je werkgeversadviseur 

je goed kan ondersteunen bij het solliciteren.   

Wat geldt als sollicitatieactiviteit? Dat leggen we uit op deze pagina.  

 

https://www.rijnvicus.nl/Configuratie/Documenten_PDF/Logboek_sollicitatieactiviteiten.org
https://www.werk.nl/werkzoekenden/over-werk-nl/handleiding/werkmap/index.aspx#paragraaf12
https://www.werk.nl/werkzoekenden/over-werk-nl/handleiding/werkmap/index.aspx#paragraaf12
https://www.rijnvicus.nl/Werk_zoeken/Ik_zoek_werk/opdrachten_werkzoekenden/Sollicitatieactiviteiten


 

 Opdracht 1:  

Stuur het logboek sollicitatieactiviteit via de werkmap naar je participatiecoach. Mocht dit niet 

lukken neem dan direct contact op met je participatiecoach!  Op deze pagina van Rijnvicus vind 

je een logboek dat je hiervoor kan gebruiken.  

Tip: kies een vaste dag per week om dit te versturen.   

 

 
 

 

 

Aanmelden bij een werkgeversadviseur  

Na het doorlopen van alle nieuwsbrieven en het maken van de opdrachten, kun je zelfstandig 

solliciteren. Jouw participatiecoach meldt je aan bij het werkgeversservicepunt. voor een 

driegesprek. In dit gesprek oefen je een sollicitatiegesprek met de werkgeversadviseur. Deze 

kijkt door de ogen van de werkgever en gaat vanaf dat moment ondersteunen bij het vinden van 

werk. 

Het werkgeversservicepunt is een team van werkgeversadviseurs die contact onderhouden met 

werkgevers in de regio en jou hier kunnen voorstellen.  

Tip: Jouw participatiecoach wil het sollicitatiegesprek vooraf met je oefenen.   

 Opdracht 2: 

Plan deze week samen met jouw participatiecoach een gesprek in bij de werkgeversadviseur.   

 

 
 

 

Algemeen geaccepteerde arbeid 

 

Van jou wordt verwacht dat je solliciteert op algemeen geaccepteerd arbeid. Maar 

wat betekenen deze termen nou eigenlijk?  Vanuit de Participatiewet is het doel om 

kandidaten te helpen aan algemeen geaccepteerde arbeid. Als je een uitkering 

ontvangt verplicht de Participatiewet dat je algemeen geaccepteerde arbeid 

aanvaardt. Hiermee wordt arbeid bedoeld dat algemeen maatschappelijk aanvaard is.   

  

Bij algemeen geaccepteerde arbeid geldt dat het werk niet hoeft aan te sluiten bij jouw 

opleiding, je werkervaring of jouw wensen. Dit betekent dat je ook werk wat je minder of niet 

interessant vindt dient te accepteren. Dit geldt ook voor werk met een lagere beloning dan dat 

je voorheen hebt ontvangen.   

 

https://www.rijnvicus.nl/Configuratie/Documenten_PDF/Logboek_sollicitatieactiviteiten.org
https://www.rijnvicus.nl/Configuratie/Documenten_PDF/Logboek_sollicitatieactiviteiten.org


 

Op deze pagina van Rijnvicus vertellen wij je hoe je zoekt naar algemeen geaccepteerde arbeid.  

 

Tip: De arbeidsmarkt is door corona veranderd. Misschien kijk je naar banen 

waarvoor je teveel werkervaring hebt of te hoog opgeleid bent. Het kan dan nog weleens lastig 

zijn om een werkgever ervan te overtuigen dat jij de juiste kandidaat bent. Wij geven je 6 tips 

hoe je laat merken dat jij de juiste kandidaat voor de functie bent.    

 

 
 

 

 

Heb je werk gevonden?  

 

Gefeliciteerd met het vinden van een baan! Neem contact op met je participatiecoach om dit 

door te geven. Wat je verder moet doen kun je lezen in dit document op de Rijnvicus site.  

 

   

 

 

 
 

 

 

Onderhoud goed contact! 

 

Zorg ervoor dat je goed contact onderhoudt met je participatiecoach en je werkgeversadviseur, 

wat zij niet weten daar kunnen zij ook geen rekening mee houden. Alle veranderingen in jouw 

situatie zijn van belang. Heb je vragen bel of mail ons dan!  

Heel veel succes!  

 

 

 

Tips of suggesties voor deze routekaart? 

Laat het ons weten via info@rijnvicus.nl 

  

https://www.rijnvicus.nl/Werk_zoeken/Ik_zoek_werk/opdrachten_werkzoekenden/Sollicitatieactiviteiten
https://www.werk.nl/werkzoekenden/werkhoek/solliciteren-onder-uw-niveau.aspx/
https://www.werk.nl/werkzoekenden/werkhoek/solliciteren-onder-uw-niveau.aspx/
mailto:info@rijnvicus.nl
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https://www.rijnvicus.nl/
mailto:info@rijnvicus.nl
https://www.rijnvicus.nl/
mailto:info@rijnvicus.nl
https://www.linkedin.com/company/rijnvicus/

