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Sollicitatieles op videof i Lm

> Vincent van
Steenwijk van
BMT Koeriers
in Leidschen-
dam ontvangt
ziin nepsottici-
tant.
FOTO OT DOUWES

honderd woorden." De videofilm
toont tlvee echte wer§evers in hun
bedrijf, Jean-Luc Baeriswyl van
Hotel Mövenpick in Voorburg en
Vincent van Steénwijk van BMT
Koeriers in Leidschendam, in ge-
sprek met nepsollicitanten. De fllm-
dagen zijn inmiddels geweest.

Van Steenwijk: ,,Ik deed het ge-
sprek precies zoals in de praktijk.
Wel een aparte ervaring, zo voor de
camera. De ene acteur die sollicitant

Mbo'ers ID College bereiden zich voor op arbeidsmarkt
L'DAM-vOORBURË lStudenten van het
ROC lD Col[ege in Leidschendam-Voor-
burg krijgen vanaf april sol[icitatieles
door middel van een videofitm. Het
nieuwe lesmiddel moet ervoor zorgen
dat het onderwijs beter aansluit bij de
arbeidsmarkt.
TANYA VAN DER SPEK

,,Het is voorgekomen dat een mbo'er
solliciteerde in trainingspak.
Daarop aangesproken zei hij: 'Het is
toch gewassen?ï' vertelt \ry'im Schoe-
vers van MKB Leidschendam-Voor-
burg, onderdeel van het Platform
Economie, Onderwijs en Arbeids-
marlit, dat het initiatief nam tot de
video. Binnen het platform overleg-
gen werkgevers, opleidingen en ar-
beidsbemiddelaars met elkaar.

Wer§evers klaagden over sollici-
tatiegesprekken met studenten voor
stages of banen. ,,Ze zeiden:'Heb-
ben die studenten geen opvoeding
gehad?' Studenten moeten weten
dat ze niet hun dagelijkse kleding
kunnen aantrekken, dat ze een en-
thousiaste houding moeten hebben
en belangstelling moeten tonen."

Confronterend
Om de fouten van de sollicitanten
terug te zien op de video is confron-
terend voor de leerlingen en dus ef-
fectief, aldus Schoevers.,,Video sluit
goed aan bij de leefivereld van jon-
geren er.r beelden zeggen meer dan

school heel anders.' Dat kan wel zo
zijn, maar dit is de praktijk."

Vanaf april wordt de videofllm in-
gezet bij het ROC ID College in Leid-
schendam rÀ/aar studenten onder
andere worden opgeleid tot beveili-
ger, horeca-assistent of secretaresse.
Van het Platform Economie, Onder-
wijs en Arbeidsmarkt mag de video
verder worden verspreid onder sta-
geconsulenten van meer opleidin-
gen en bijvoorbeeld op YouTirbe.

speelde was correct en gemotiveerd,
de ander limram te laat, had een
schreeuwerige tekst op zijn shirt en
zat er ongeïnteresseerd bij!' Zeker
nu de keuze aan sollicitanten ruim
is door de economische situatie,
vindt Van Steenwijk het belangrijk
dat zij zich goed presenteren. En
een goede houding blijft ook na de
sollicitatieprocedure belangrijk.,,Ie-
mand moet zich wel leerbaar opstel-
len en niet zeggen: 'Dat deden we op

RIJSWIJK

Politie pakt
buitenslaper op
Een man die gistermorgen in de
bosjes aan de Louis Bouwmees-
terstraat lag te slapen, is aange-
houden. Bij controle bleek dat
hij nog 90 dagen celstraf moet
uitzitten en een boete van 354
euro had openstaan.

L'BAI,I.VOORBURG

Energiesubsidie
in recordtUd op
De energiesubsidiepot van
Leidschendam-Voorburg
voor 201,1, is in recordtijd
leeg. Met de regeling kon-
den huiseigenaren subsidie
aarrwagen voor hun inves-
tering in energiebesparing.
De 110.O00 euro die de ge-
meente in januari beschik-
baar stelde, was binnen
twee weken weg. Nu is ook
het extra bedrag van
118.225 euro, dat ereen
paar weken geleden bij
Itwam, op.

RIJSWIJK

Riootbuis met
ashest afgevoerd
Een 8 meter lange rioolleiding
met asbest wordt vandaag door
een gespecialiseerd bedrijf afge-
voerd. De buis werd bii het ver-
vangen van de riool-huisaanslui-
tingen op de Haagweg bij de
Ljndelaan gevonden.


