
Welkom bij SZeebra. Deze digitale vragenlijst van de gemeente Almere helpt u met werk zoeken 
en vinden. Als werk nu nog niet mogelijk is, kunnen de vragen ook gaan over zorg en participatie. 
Zolang u klant bent van de gemeente Almere, heeft u toegang tot SZeebra. Maak er gebruik van 
zodat u zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen kunt verdienen. 

Inhoud
1. Uw persoonlijke dashboard
2. De vragenlijsten 
3. Hoe werken de vragenlijsten? 
4. De rechterkant van het startscherm 
5. Nieuws en informatie 

1. Uw persoonlijke dashboard

Zodra u inlogt komt u op het startscherm. Die ziet er zo uit:
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Inhoud: 

1. Uw persoonlijke dashboard 
2. De Opdrachten 
3. Hoe werken de opdrachten 
4. De rechterkant van het startscherm 
5. De nieuws en informatie-items 

Vooraf: Zodra u ingelogd bent komt u op de zogenaamde Dashboard-pagina. Zolang u klant bent van 
de gemeente heeft u toegang tot deze omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Uw Persoonlijke Dashboard 

De 6 blauwe vlakjes links omvatten uw persoonlijke dashboard.  

 

 

 

 

 

 

Instructie SZeebra



De zes blauwe tegels links omvatten uw persoonlijke dashboard. Daar vindt u de volgende tegels:

-  Tegel met uw naam: De eerste tegel kan uw foto bevatten als u die 
toevoegt. Standaard staat daar een profiel met uw naam erbij. Als 
u de muis over de tegel beweegt, dan ziet u uw inlognaam.

-  Tegel met vraagteken: Onder deze tegel vindt u informatie en 
nieuws.Tegel met portfolio: Als u dit aanklikt ziet u uw portfolio 
(CV). U kunt zien welke gegevens en informatie van u daarin al zijn 
opgenomen. U kunt de informatie verder aanvullen. U kunt hier 
ook uw pasfoto uploaden.

-  Tegel met publiek portfolio: U kunt uw portfolio ‘publiek’ maken. 
Werkgevers kunnen u dan vinden via de werkgeverssite van de 
gemeente. Uw klantmanager kan u daarover verder informeren. 

-  Tegel met documenten: Als u hierop klikt, kunt u zien welke 
documenten van u bewaard zijn. U kunt hier zelf ook documenten 
uploaden. Bijvoorbeeld een sollicitatiebrief die u heeft 
geschreven. Uw klantmanager kan uw brief dan ook inzien en u 
eventueel helpen om hem te verbeteren.

-  Tegel met contact: Aan deze tegel wordt nog gewerkt. Hij is voor u 
nog niet zichtbaar. In de toekomst kunt u met deze tegel berichten 
naar uw klantmanager sturen en berichten ontvangen van uw 
klantmanager. 

2. De vragenlijsten

In het midden ziet u een aantal gekleurde tegels. Dat zijn de vragenlijsten die uw klantmanager voor u 
heeft klaargezet. In SZeebra worden de vragenlijsten ‘opdrachten’ genoemd. Ze kunnen verschillende 
kleuren hebben:
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- In het eerste kadertje kan uw foto bevatten. Standaard staat daar een profiel met uw naam 
erop. Zodra uw de cursor op dat vlakje houdt wordt uw inlognaam zichtbaar waarmee u bent 
ingelogd in uw SZelf omgeving. 

- Vervolgens staat daarnaast een kader met een groot vraagteken . Daaronder  zit informatie 
en nieuws; 

- Vervolgens ziet u het vlakje Portfolio. Als u dit aanklikt opent zich uw portfolio ( CV) en kunt u 
zien welke gegevens en informatie van u daarin al zijn opgenomen. U kunt de informatie 
verder aanvullen en tevens kunt u daar als u dat wilt ook uw pasfoto uploaden ; 

- Daarnaast ziet u het kadertje met Publiek Portfolio. U kunt uw portfolio “publiek “ maken  
zodat werkgevers u kunnen vinden via de werkgeverssite van de gemeente. Uw 
klantbegeleider kan u daarover nader informeren. 

- Vervolgens ziet u een kadertje met  “Contact”  erop.  Hiermee kunt u berichten sturen naar 
uw klantmanager en de klantmanager naar u; 

- Tot slot ziet u links een blauw vlakje  met  “Documenten” . Als u hierop klikt kunt u zien 
welke documenten van u zelf bewaard zijn. U kunt hier zelf ook documenten uploaden. 
Bijvoorbeeld een sollicitatiebrief die u heeft geschreven en waarvan u wilt dat uw 
klantmanager  deze inziet en van commentaar voorziet. 

 

II.   De opdrachten 
- In het midden ziet u een aantal gekleurde vlakken ( tegels). Dat zijn de opdrachten die uw 

klantmanager voor u heeft klaargezet en die u kunt uitwerken. 
U klikt de tegel aan waarna deze zich opent 
Ze kunnen verschillende kleuren hebben. 
 Groen: deze opdracht moet u nog uitvoeren. Bij de eerste inlog zijn ze allemaal groen. 

Uw klantmanager kan tussendoor nieuwe opdrachten voor u klaar zetten. Het is dus wel 
van belang dat u regelmatig kijkt of er nieuws is. 

 
 

 

 Blauw: Zodra uw een opdracht heeft uitgevoerd krijgt de tegel een blauwe kleur 

 

 

 

 

 

U ziet daar op staan welke opdracht het betreft en wanneer de opdracht afgerond is . Als u er 
met de muis over heen gaat ziet u afhankelijk van de opdracht AFGEROND  of OPEN 

 
Groen: Deze opdracht moet u nog uitvoeren. De 
eerste keer dat u inlogt zijn ze allemaal groen.
 
Blauw: Zodra u een opdracht heeft uitgevoerd krijgt 
de tegel een blauwe kleur. Als u er met de muis 
overheen gaat kan er ‘afgerond’ of ‘ open opnieuw’ 
staan. Als er afgerond staat kunt u de opdracht niet 
opnieuw openen. De tegel waar ‘open opnieuw’ 
op staat kunt u opnieuw openen en eventueel 
aanvullen.

Oranje: Dit zijn opdrachten die u doorlopend kunt 
gebruiken en informatie aan kunt toevoegen of 
informatie uit kunt halen. Als u er met de muis over 
heen gaat ziet u staan ‘Ga verder’. U kunt dan als u 
dat wilt deze opdracht weer openen en verder gaan.
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OPNIEUW staan. Als er afgerond staat kunt u de opdracht niet opnieuw openen. De Opdracht 
waar Open Opnieuw op staat  kunt u opnieuw  openen en eventueel aanvullen. 

 Geel: Dit zijn opdrachten die u doorlopend kunt gebruiken en informatie aan kunt 
toevoegen of informatie uit kunt halen. Als u er met de muis over heen gaat ziet u staan 
Ga Verder. U kunt dan als u dat wilt deze opdracht weer openen en verder gaan. 

 

 

 

 

 

 

III.  Hoe werken de opdrachten?      
 Een paar voorbeelden. Alle  opdrachten werken volgens de zelfde principes. 

OPSLAAN is bij alle schermen belangrijk. U bereikt daarmee dat de door u ingevoerde informatie 
wordt opgeslagen en het programma gaat daarmee naar de volgende pagina. 

a. Het scherm opleidingen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand is de opdracht OPLEIDINGEN geopend. U ziet op de eerste regel dat er al een 
opleiding is ingevoerd. Die kunt u aanvullen of bewerken door op het potloodje erachter te 
klikken. Als u deze opleiding wilt verwijderen klikt u op het prullenbakje. Wilt u het scherm 
sluiten dan klikt u op Opslaan of op het kruisje rechtsboven. 

Wilt u een opleiding toevoegen dan klikt u rechts boven op het woord Toevoegen; dan verschijnt 
onderstaand scherm in het midden. U kunt daar een nieuwe opleiding invoeren  vervolgens klikt 
u op Opslaan  en wordt de opleiding toegevoegd. 



3. Hoe werken de vragenlijsten?

De opdrachten werken allemaal volgens dezelfde regels. ‘Opslaan’ is bij alle opdrachten belangrijk. 
Daarmee wordt de door u ingevulde informatie opgeslagen en gaat u door naar de volgende pagina.

Een paar voorbeelden:

De vragenlijst ‘Opleidingen’  
In de afbeelding hieronder ziet u de opdracht ‘Opleidingen’. U ziet op de eerste regel dat er al een 
opleiding is ingevoerd. Die kunt u aanvullen of bewerken door op het potloodje erachter te klikken. Als 
u deze opleiding wilt verwijderen klikt u op het prullenbakje. Wilt u het scherm sluiten dan klikt u op 
‘Opslaan’ of op het kruisje rechtsboven. 
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Bovenstaand is de opdracht OPLEIDINGEN geopend. U ziet op de eerste regel dat er al een 
opleiding is ingevoerd. Die kunt u aanvullen of bewerken door op het potloodje erachter te 
klikken. Als u deze opleiding wilt verwijderen klikt u op het prullenbakje. Wilt u het scherm 
sluiten dan klikt u op Opslaan of op het kruisje rechtsboven. 

Wilt u een opleiding toevoegen dan klikt u rechts boven op het woord Toevoegen; dan verschijnt 
onderstaand scherm in het midden. U kunt daar een nieuwe opleiding invoeren  vervolgens klikt 
u op Opslaan  en wordt de opleiding toegevoegd. 

Wilt u een opleiding toevoegen dan klikt u rechtsboven op het woord ‘Toevoegen’. Dan ziet u 
onderstaand scherm. U kunt daar een nieuwe opleiding invoeren. Daarna klikt u op ‘Opslaan’ en wordt 
de opleiding toegevoegd.

30 
 

 

b. Het scherm Competenties 
U kunt de vragen beantwoorden door op het door u gewenste antwoord te klikken en 
vervolgens op Volgende om naar de volgende vraag te gaan. U dient deze opdracht  in één 
sessie af te maken. Sluit u tussendoor af dat zijn de antwoorden die u reeds had ingevuld 
weg en moet u helemaal opnieuw beginnen. Na de laatste vraag klikt u op Opslaan en het 
scherm sluit zich en gaat u weer nar de startpagina waar alle opdrachten staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens bovenstaande uitgangspunten werken alle opdrachten. Lukt het niet of heeft u vragen 
bel dan gerust met de servicedesk. 

 

 



De vragenlijst ‘Competenties’  
Als u op de tegel ‘Competenties’ klikt, krijgt u vragen te zien. Op onderstaande afbeelding ziet u een 
voorbeeld. 
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b. Het scherm Competenties 
U kunt de vragen beantwoorden door op het door u gewenste antwoord te klikken en 
vervolgens op Volgende om naar de volgende vraag te gaan. U dient deze opdracht  in één 
sessie af te maken. Sluit u tussendoor af dat zijn de antwoorden die u reeds had ingevuld 
weg en moet u helemaal opnieuw beginnen. Na de laatste vraag klikt u op Opslaan en het 
scherm sluit zich en gaat u weer nar de startpagina waar alle opdrachten staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens bovenstaande uitgangspunten werken alle opdrachten. Lukt het niet of heeft u vragen 
bel dan gerust met de servicedesk. 

 

 

U kunt deze vragen beantwoorden door op het door u gewenste antwoord te klikken. Daarna klikt u 
op ‘Volgende’. U gaat dan naar de volgende vraag. Deze opdracht moet u in één sessie afmaken. Als u 
tussendoor afsluit dan zijn de antwoorden die u had ingevuld weg en moet u helemaal opnieuw begin-
nen. Na de laatste vraag klikt u op ‘Opslaan’. Het scherm sluit dan en u gaat weer naar de startpagina 
waar alle opdrachten staan.
 
Volgens deze uitgangspunten werken alle opdrachten. Lukt het niet of heeft u vragen bel dan gerust 
met de Helpdesk van Sociale Zaken via 14 036.



4. De rechterkant van het startscherm

U ziet daar drie blauwe tegels: 

31 
 

IV . De rechterkant van het Startscherm 

U ziet daar 3 blauwe vlakjes : 

  

a. Vacatures 
b. Testen  
c. Beroepenverkenner 

 

 

 
a.  De vacaturezoeker: U kunt hier uit de toegevoegde vacaturebestanden zelf vacatures zoeken 

door in de regel suggesties uw zoekopdracht in te vullen. Vult u dan bv. een beroep in dan 
verschijnt tijdens het invullen een lijstje daarin kunt u het gewenste beroep aanklikken. U kunt 
nog de plaats aangeven etc. .  
 
 

 

 
 

Vervolgens klikt u op Zoek en de gevraagde resultaten komen naar voren. Zie ingevoegd figuur 
hieronder.  Wilt u opnieuw zoeken  dan klikt u op het prullenbakje en kunt u opnieuw zoeken. 
Het is wel belangrijk dat u de plaats of regio  aangeeft anders zoekt u in het hele land. 

 

 

 

 

 

 

 

- Vacatures 
- Testen 
- Beroepenverkenner 

Vacatures 
U kunt hier zelf vacatures zoeken door een zoekopdracht in te vullen in de regel ‘Suggesties’. Vult u 
bijvoorbeeld een beroep in dan verschijnt tijdens het invullen een lijstje. U kunt daarin het gewenste 
beroep aanklikken. Ook kunt u bijvoorbeeld de plaats aangeven. Het is belangrijk dat u de plaats of 
regio aangeeft anders zoekt u in het hele land.
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Als u een suggestie heeft ingevuld, klikt u op ‘Zoek’. U ziet dan de resultaten. Zie de afbeelding 
hieronder voor een voorbeeld. 
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Wilt u opnieuw zoeken dan klikt u eerst op het prullenbakje. U kunt dan opnieuw zoeken.



De testen  
U kunt een aantal testen maken als u op de tegel ‘Testen’ klikt. 
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b. De testen 
 
 
 
 
 
 
 
Als u deze tegel aanklikt komen er een aantal testen naar voren die u  kunt maken. In het 
bovenstaande voorbeeld ziet u er 3. Tenzij door uw klantmanager anders aangegeven zijn dit 
vrijwillige opdrachten die interessant zijn om uit te voeren en mogelijk uw blikveld verruimen. 
Door op de groene pijl te klikken start u de opdracht. 
 

c. De Beroepenverkenner.  
Als u deze aanklikt krijgt u onderstaand scherm. U kunt daarin één of meerdere talenten aan 
klikken en dan zoeken. U krijgt dan een lijst met bij die kenmerken passende beroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Met de lijst die dan komt kunt u verschillende bewerkingen doen: 

 

 

 

 

 

 

1. Als u klikt op het beroep krijgt u een uitgebreide beschrijving van het 
betreffende beroep. Dezelfde informatie krijgt u door op het I-tje te klikken; 

2. Het trapje geeft de mate van match aan; 
3. Als u op het getal aan het eind klikt krijgt u alle actuele vacatures die er bij 

dat beroep in de vacaturebank staan. Dit zijn allemaal echte actuele 

In het bovenstaande voorbeeld ziet u drie testen. Door op de groene pijl te klikken start u de opdracht. 

De testen zijn interessant om uit te voeren. Ze kunnen u op nieuwe ideeën brengen. De testen maakt 
u vrijwillig, tenzij uw klantmanager andere afspraken met u maakt hierover. Het kan zijn dat uw 
klantmanager het belangrijk vindt dat u de testen doet. Uw klantmanager kan u dan verplichten om 
de testen te maken. 

De beroepenverkenner 
Als u de tegel ‘Beroepenverkenner’ aanklikt krijgt u onderstaand scherm. 

32 
 

b. De testen 
 
 
 
 
 
 
 
Als u deze tegel aanklikt komen er een aantal testen naar voren die u  kunt maken. In het 
bovenstaande voorbeeld ziet u er 3. Tenzij door uw klantmanager anders aangegeven zijn dit 
vrijwillige opdrachten die interessant zijn om uit te voeren en mogelijk uw blikveld verruimen. 
Door op de groene pijl te klikken start u de opdracht. 
 

c. De Beroepenverkenner.  
Als u deze aanklikt krijgt u onderstaand scherm. U kunt daarin één of meerdere talenten aan 
klikken en dan zoeken. U krijgt dan een lijst met bij die kenmerken passende beroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Met de lijst die dan komt kunt u verschillende bewerkingen doen: 
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betreffende beroep. Dezelfde informatie krijgt u door op het I-tje te klikken; 

2. Het trapje geeft de mate van match aan; 
3. Als u op het getal aan het eind klikt krijgt u alle actuele vacatures die er bij 

dat beroep in de vacaturebank staan. Dit zijn allemaal echte actuele 

U kunt één of meerdere talenten aanklikken en op ‘Zoek’ klikken. U krijgt dan een lijst met beroepen 
die passen bij uw talenten. 
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2. Het trapje geeft de mate van match aan; 
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Met de lijst kunt u de volgende dingen doen: 
-  Als u klikt op het beroep krijgt u een beschrijving van het beroep. Dezelfde informatie krijgt u door 

op de ‘i’ te klikken. De ‘i’ staat voor informatie;
-  Het trapje achter het beroep laat zien hoe goed het beroep past bij uw talenten; 
-  Het getal achter de ‘i’ laat zien hoeveel actuele vacatures er voor dat beroep in de vacaturebank 

staan. Dit zijn allemaal echte actuele vacatures waar u op kunt solliciteren. Door te klikken op het 
getal ziet u meer informatie over de vacatures. 



5. Nieuws en informatie

Onder de tegel ‘Beroepenverkenner’, vindt u nog de volgende onderdelen: 

- Nieuws 
- Sollicitatie 
- Profileren en netwerken 
- Carrière 

Als u deze onderdelen aanklikt vindt u interessante en leerzame 
gegevens. Bijvoorbeeld over solliciteren, presenteren, en 
persoonlijke ontwikkeling. U kunt die informatie gebruiken bij het 
zoeken en vinden van werk. 

Wij wensen u veel succes met het werken in SZeebra. Heeft u vragen of kunt u niet verder?  
Bel dan met de Helpdesk van Sociale Zaken, telefoonnummer 14 036.
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vacatures waar u op kunt solliciteren. Door door te klikken krijgt u alle 
concrete informatie en vacaturegegevens te zien.  
 

V.Tot slot : de nieuws en informatie-items 
- Nieuws 
- Sollicitatie 
- Profileren en netwerken 
- Carrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      U kunt ze openen door ze  aan te klikken. Er staan interessante en leerzame gegevens in die u      
      kunt gebruiken bij uw sollicitaties of anderszins. 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u vragen of kunt u niet verder? 
Bel dan met de helpdesk van de gemeente Almere of met de helpdesk van 
Matchcare 030  6090012 
 


