
coach geeft korte havenintro: wat is internationale handel, 
logistieke flow, rol in mijn dagelijks leven, sectoren en activiteiten

onthaal
op HC door coach

groep wandelt naar JDL ruimte 
op 1ste V

Rond haventafel: coach geeft intro JDL +
hoe staan ze tov werken, oriëntatie havengebied

jongeren ontvangen tablet

jongeren vullen test in en bekijken eigen 
profiel dat als resultaat uit de test komt

welke beroepen passen bij mij? 
Coach legt opdracht 1 uit: iemand 

anders zoekt voor jou jobs, jij zoekt 
voor iemand anders

jongeren zien op hun 
tablet profiel van 
iemand uit de groep 

(anoniem)

jongeren lopen rond tussen 30 jobzuilen De app toont wie hun job scouting buddy is: duo's 
bespreken jobkeuze voor elkaar adhv richtvragen

Draaiboek Job Discovery Lab: 
voor de pauze 

groep wandelt naar 
welkomstruimte van het 

Havencentrum

coach geeft context 
Talent Tinder test

coach heeft admin 
tablet

PAUZE

groepsgesprek: coach overloopt 6 persona en 
eigenschappen in groep

jongeren selecteren 5 jobs voor hun
job scouting buddy



Check- out: iedereen gaat rond haventafel staan, nog 
vragen? Naametiket kleven op tafel: groen = ik heb iets 

bijgeleerd, rood = ik heb niets bijgeleerd.

jongeren lopen terug rond in de 
ruimte en vullen jobselectie aan 

met eigen voorkeuren.

coach legt prioriteiten
oefening uit: wat vind je 
belangrijk bij de keuze 

voor een job?

 jongere verdeelt 200 punten volgens prioriteit: 
loon, shiften, dichtbij huis, werksfeer,...

Jongeren zoeken vacatures in het havengebied op voor hun 2 
voorkeursberoepen: welke vereisten en kwaliteiten worden er 

gevraagd?

coach legt kwaliteiten-
oefening uit: wat zijn 3 kernkwaliteiten van je zelf?

 jongere kiest 3 kwaliteiten uit 
breed overzicht aan kwaliteiten 

(Hoffman)

coach gaat in gesprek met groep: 
voorbeelden vragen van kwaliteiten, hoe zou 

je werkgever overtuigen met voorbeelden 
van die kwaliteiten?

Draaiboek Job Discovery Lab: 
na de pauze 

 coach bespreekt groepsresultaten prioriteitenoefening

Voorkeursjobs: ze zoeken info op en 
noteren in hun notitieboekje. Ze 
gebruiken bruto- nettocalculator.

Via de applicatie ontvangen de deelnemers een mail met alle 
info uit de workshop. Over de 2 voorkeursberoepen 

ontvangen ze linken naar externe bronnen voor meer info en 
opleidingsmogelijkheden.




