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drempelkaarten dopkant, uitknippen en als leerkracht bijhouden



DREMPELKAART

Je hebt veel problemen thuis.  Daardoor was je niet geconcen-
treerd op je sollicitatiegesprekken en ben je opnieuw niet op de 
arbeidsmarkt toegelaten.  Nu heb je nog meer last van stress.  
Je gaat naar huis om daar de problemen op te lossen en pas 
daarna ga je naar de werkwinkel.

Opdracht:  Schrijf acht situaties op waar jij stress van krijgt.
Materiaal:   Geen 

DREMPELKAART

Je bent opnieuw niet toegelaten op de arbeidsmarkt.  Je moet 
een opleiding volgen bij de VDAB, maar je bent dat studeren 
moe.  Je ziet het niet zitten om naar de werkwinkel te gaan.  Je 
hangt maar wat doelloos voor de tv.

Opdracht:  Schrijf vijftien tv-programma’s op waar je echt niets 
van bijleert.

Materiaal:   Geen (eventueel dagblad met tv-programmatie)

DREMPELKAART

Je vond weer geen werk.  Toch verveel je je niet, want je doet 
veel vrijwilligerswerk.  Dat zorgt er wel voor dat je geen tijd hebt 
om naar de werkwinkel te gaan.

Opdracht:  Schrijf vijf redenen op waarom je vrijwilligerswerk 
doet.

Materiaal:   Geen

DREMPELKAART

Je vond weer geen werk.  Blijkbaar ben je niet goed in sollicite-
ren.  Je raakt ontmoedigd en je hebt geen zin meer om naar de 
werkwinkel te gaan.

Opdracht:  Schrijf vijf soorten gevoelens op die je in deze situ-
atie voelt.

Materiaal:   Geen (eventueel een blad met emoticons)

DREMPELKAART

Je vindt geen werk en daardoor heb je problemen om al je reke-
ningen te betalen.  Er komen dikwijls deurwaarders die je spullen 
meenemen.  Je bent dat beu en besluit te verhuizen.  Hier kruipt 
veel energie in, waardoor je niet naar de werkwinkel kunt.

Opdracht:  Schrijf tien spullen op die je in een huis zeker nodig 
hebt en tien spullen die je eigenlijk wel kunt missen.

Materiaal:   Geen (eventueel een reclamefolder van een meu-
belzaak)

DREMPELKAART

Je voelt je beschaamd omdat het weer niet gelukt is om werk te 
vinden.  Je kunt de schaamte niet overwinnen om je opnieuw 
naar de werkwinkel te begeven, dus blijf je gewoon thuis rond-
hangen.

Opdracht:  Schrijf vijf situaties op waarin jij je ongelooflijk zou 
schamen.

Materiaal:   Geen

DREMPELKAART

Je bent al zo dikwijls gaan solliciteren en er is nooit iemand die 
je wil aannemen.  Je vermoedt dat ze jou niet willen omdat je 
zwanger bent.  Dat is pure discriminatie.  Je wordt er erg moe en 
emotioneel van.  Je besluit deze week te rusten en pas volgende 
week naar de werkwinkel te gaan.

Opdracht:  Schrijf vijf groepen van mensen op die dikwijls 
gediscrimineerd worden door werkgevers.

Materiaal:   Geen

DREMPELKAART

Het is je weer niet gelukt om werk te vinden.  Je denkt dat de 
werkgevers je uiterlijk niet goed genoeg vinden.  Je doet noch-
tans zo je best om goed voor de dag te komen, maar dat is niet 
zo eenvoudig als je geen stromend water hebt in huis en weinig 
geld voor kleren en make-up.  Voor je naar de werkwinkel gaat, 
maak je toch nog even tijd om je wat op te maken.  De mensen 
moeten niet zien dat je problemen hebt.

Opdracht:  Schrijf vijf tips op voor iemand met weinig geld om 
er toch mooi uit te zien.

Materiaal:   Geen

DREMPELKAART

Je vond opnieuw geen werk, waardoor je terugvalt op je leefloon 
van het OCMW.  Daarmee kom je maar moeilijk rond.  Opvang 
voor je kinderen kun je absoluut niet betalen.  Je moet dus voor 
hen thuisblijven, en geraakt pas morgen in de werkwinkel.

Opdracht:  Schrijf 10 goedkope ‘activiteiten’ op die je met je 
kindjes kunt doen.

Materiaal:   Geen

DREMPELKAART

Je vond opnieuw geen werk.  Je wordt nu verplicht om een 
vorming te volgen.  Die vorming kost helaas te veel geld, je kunt 
er dus niet aan beginnen.  Ondertussen probeer je in het zwart 
wat te werken zodat je toch een beetje geld verdient.  Daardoor 
kun je vandaag niet meer naar de werkwinkel.

Opdracht:  Schrijf vijf sectoren op waarin er veel in het zwart 
gewerkt wordt.

Materiaal:   Geen


