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Werken voor Werk, dat 

zijn (in willekeurige volg-

orde): 

 Ronald Bijl 

 Berdien Jager 

 Henk Helweg 

 Mark van Harlingen 

 Mabel Marcus 

 Maartje Kroon 

 Vele andere werkzoeken-

de vrijwilligers 
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Fotobijschrift 

‘Doe mij maar een frisje’ 
 

 

Waarschijnlijk ken je die reclame wel van dat frisdrankmerk, waarbij 

een man zijn leven laat ontsporen door geen keuzes te maken: ‘doe 

maar een pakje,’, ‘doe mij maar een kapseltje, autootje, enz’… 

 

Belachelijk natuurlijk, maar ik hoor het vaak bij werkzoekenden: ‘ik 

zoek een nieuwe uitdaging’, ‘ik zoek iets administratiefs’.  

 

Ik maak er dan een grapje van, en zeg: ‘Ik zag laatst een vacature 

voor trapezewerker in het circus. Ooit gedaan? Nee, mooi, dat is 

dan een mooie nieuwe uitdaging voor je’, of ‘Dat en dat bedrijf is 

op zoek naar een datatypist. Dat is een administratieve baan!’ 

 

Nee, dat is waarschijnlijk niet wat je als werkzoekende bedoelt, 

maar wil je dat iemand met je meezoekt, naar nieuwe mogelijkhe-

den voor je, dan zul jij moeten aangeven waar die ander je blij mee 

kan maken. Wees zo concreet mogelijk, dan heb je de meeste kans 

dat je vindt wat je zoekt.  

Die man is de reclame vroeg tenslotte op het laatst ook om een 

bitter lemon…… En dat is precies wat hij kreeg! 

 

Maartje Kroon - Coördinator 
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https://www.linkedin.com/in/bijlronald/
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Het bestuur van Werken 

voor Werk bestaat uit: 

 

 Anne Bliek - voorzitter 

 Hans Marse - secretaris 

 Arie Vleugel - algemeen 

bestuurslid 

 Bart de Geus - penning-

meester 

Fotobijschrift 

Onze keuze en een mooie zomer! 
 

In maart schreef ik over de verkiezingen. Er is gekozen voor con-

tinuïteit, daar ben ik content mee. Duidelijk wordt nu, na een 

aantal maanden formeren, dat onze keuze het moeilijk maakt 

voor partijen, dit keer zelfs vier!, om met elkaar tot overeenstem-

ming te komen. Ik ben benieuwd wat er na het reces gaat ge-

beuren. Een grote koerswijziging gaan wij in ieder geval niet 

meemaken, misschien alleen op het gebied van duurzame ener-

gie… 

 

Opmerkelijk vind ik dat de verschillende actualiteitenprogram-

ma's komen met het verhaal dat werklozen boven de 45 jaar een 

veel groter probleem hebben dan de politiek en het UWV ons 

tot nu toe wil laten geloven. Daarnaast zie ik een demissionair 

kabinet die experimenteert met de bijstand. Het geeft wel aan 

op dit gebied we wellicht iets kunnen verwachten. Ik ben echt 

benieuwd hoe dit gaat neerslaan in een volgend regeerakkoord. 

 

Ik wens ieder een mooie zomer toe! 

 

Anne Bliek - Bestuursvoorzitter 
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Vakantie vieren is net-werken 
 

Leve de vakantie! 

 

Na maanden op zoek te zijn naar je droombaan, het schrijven 

van inspirerende motivatiebrieven en een perfecte CV is het tijd 

voor vakantie en ontspanning. Het doel van een vakantie is om 

optimaal in je kracht terug te komen. De hoogste tijd om te ont-

spannen en te genieten. En om de pauzeknop van je sollicitatie-

activiteiten in te drukken. 

 

Tijdens de zomermaanden trekken  werkenden en werkzoeken-

den er graag op uit. Zon, zee, strand of bergje op en heuveltje 

af. Wie niet zoveel van actie houdt zakt lekker onderuit op een 

terrasje met een koel glas bier of pakt uit met een gezellige  bar-

becue in de tuin. Maar wat je ook gaat doen, combineer het nut-

tige met het aangename.  

 

Waar je ook bent - in binnen- of buitenland – in je vakantie ont-

moet je vaak mensen, die je normaal niet tegenkomt. Je ontmoet 

een braakliggend terrein vol potentiële (netwerk)contacten. Je 

weet maar nooit wat er uit een vakantiecontact kan voortkomen.  

 

Nu hoor ik de gemiddelde vakantievierder steunen en kreunen. 

Het is vakantie hoor … dan ga ik echt geen tijd en energie in net-

werken steken. Dan zeg ik: het is vakantie … maak er een feestje 

van! En als je daarbij leuke mensen ontmoet waar je een “klik” 

mee hebt, spreek dan af om na de vakantie contact houden via 

LinkedIn of Facebook.  

 

Maar waar je ook bent, of wat je ook gaat doen … we wensen 

iedereen een rustgevende én inspirerende vakantie!  

 

 

 

 

 

 

Mabel Marcus - inspirator/coach 
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Rob bezocht: 

 Vacatureoverleg 

 Workshop LinkedIn voor 

gevorderden 

 Zakelijk Engels 

 ‘Durf jij dit aan?’ 

 Netwerkborrels 

 

Helaas bieden wij Zakelijk 

Engels op dit moment niet 

aan - James Pretty heeft na-

melijk ook werk gevonden! 
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Hoe Rob werk vond... 
 

 

Mijn contract als coördinator in de thuiszorg werd niet verlengd. 

Ik heb me aangemeld bij Werken voor Werk en gebruikte het vaca-

tureoverleg als vast startpunt in de week. Elke maandag om half 

tien om de vergadertafel. Net of je naar je werk gaat voor een ver-

gadering. Daarna was ik opgeladen om de rest van de week op mijn 

eigen manier te ‘werken voor werk’. 

 

Ik heb meerdere activiteiten van werken voor werk bezocht, zoals 

de netwerkborrel, de LinkedIn workshops en de cursus business-

Engels. Ik heb me ook laten coachen door Berdien, James en Bart. 

Ook het vacatureoverleg heb ik dus een paar keer bezocht, tot ik 

mijn eigen manier van solliciteren had gevonden en het overleg 

voor mijn ‘werkritme’ niet meer nodig had. 

 

Weten wat je wilt is cruciaal. En op zoek gaan naar een werkgever 

waar jij wilt werken is veel krachtiger dan elke week alle vacatures 

doornemen. Ik kwam er al vrij snel achter dat ik begeleider wil wor-

den in de gehandicaptenzorg. Mijn schoonzus werkt bij Amerpoort 

en nam mij mee naar haar werk om te kijken. Dat was het startpunt 

van veel netwerken binnen Amerpoort en 7 keer solliciteren op de 

vacatures die daar elke week ontstaan.  

 

Tijdens het proces heb ik telkens feedback gevraagd en gekregen. 

Daar moet je wel tegen kunnen, maar dan kun je ook grote stappen 

zetten. Mijn brieven werden per sollicitatie beter. Ik heb ook bij elke 

sollicitatie voor-gebeld. Dan heb je zelf een gesprek geregeld, niet 

afgewacht of je wordt uitgenodigd. Je krijgt belangrijke informatie 

om je sollicitatiebrief goed af te stemmen op de mensen die hem 

beoordelen. Ik heb ook een paar keer na-gebeld. Dat is pittig; infor-

meren waarom je bent afgewezen, om daar wat van te leren.  
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Tips van Rob: 

 Bedenk welk profiel jouw 

toekomstige werkgever 

heeft en ga daar op zoek 

naar mogelijkheden 

 Netwerken  

 Reageer je op een vaca-

ture: bel de organisatie 

voor meer informatie 

voordat je je brief schrijft 

 Vraag feedback, ook na 

een afwijzing 
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Mijn 6e sollicitatie bij Amerpoort was voor ‘vakantiewerk’. Toen ik 

op gesprek kwam werd ik aangenomen met een jaarcontract. Het 

salaris waarmee ik begin is erg laag, maar de bijkomende voordelen 

zijn voor mij doorslaggevend. Ik kan ervaring opdoen en tijdens 

werktijd diverse cursussen en mogelijk zelfs een opleiding volgen.  

 

Mijn 7e sollicitatie kwam daar gelijk overheen. Dat is voor een leer-

werkplek waarbij ik vier dagen zal gaan werken en 1 dag naar 

school om een HBO diploma te halen. Daarvan heb ik nog geen 

antwoord gekregen. 

 

Duim voor me! 

 

 

 
 
Rob Cornelissen - Werkvinder 
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Meer hierover: 

 Netwerken is de meest 

succesvolle manier voor 

45+sers om ander werk 

te vinden 

 Je kunt overal netwerken, 

zelfs in de rij voor de kas-

sa 

 

Van Ronald Bijl horen hoe hij 

netwerkt? Je vindt hem vaak 

bij het vacatureoverleg en op 

de netwerkborrel, en je kunt 

hem vinden op LinkedIn 

 

 

Stichting  
Werken voor 

Werk 

www.werkenvoorwerk.nl 

 

Je vindt ons ook op  

LinkedIn, Facebook en 

Twitter: 

“WerkenVoorWerk” 

 

Maartje Kroon 

Coördinator  

06-44400445 

Netwerken 
 

Oeps….. Je bent ontslagen en ineens moet je gaan solliciteren. Maar 

wat wil je, en wat kun je?  

Ik ben in de rondte gaan kijken, en kwam bij Werken voor Werk te-

recht. Daar werd mij duidelijk dat netwerken belangrijk is. Om niet te 

zeggen heel belangrijk, maar ja wat is netwerken, vooral hoe doe dat? 

 

Netwerken kun je overal, contact leggen bij jouw sportclub, muziekver-

enging, op de markt of bij de bibliotheek. Op het moment dat je met 

iemand praat is dat al netwerken.  

 

Moeilijk? 

Ja in het begin heel moeilijk, maar je wilt werk vinden, dus…….. 

Tijdens het netwerken spreek je veel mensen of leert nieuwe mensen 

kennen, en gebruik die mensen om kennis op te doen. Kennis om te 

solliciteren, bedrijven die mensen zoeken. Maar netwerken kan ook via 

de computer en telefoon. 

 

Telefoon??? 

Ja telefoon, als je een vacature ziet: bel. De eerste paar keer gaat het 

niet makkelijk, maar je laat wel een goede indruk achter.  

 

Zet jouw verhaal op papier neem hem goed door en laat hem vooral 

andere mensen lezen. Hulp is belangrijk. Je moet het natuurlijk zelf 

doen, maar vele handen, ogen en vooral gedachten maken licht werk. 

Het toverwoord is gewoon doen: bel, schrijf, mail. Maar doe iets. Laat 

jezelf zien en vooral horen. 

 

Horen??? 

Ja horen: bel, ga langs bij bedrijven: val binnen met de vraag ik heb 

gehoord dat….. Dit zijn de dingen die ik ook doe, en ik weet dat het 

werkt. Ik zie het steeds meer om mij heen, steeds meer 45+sers krijgen 

een baan, en ook nog de baan die ze willen! 

 

 

Ronald Bijl - Commerce team 
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Netwerkvragen 

Bedenk van tevoren wat je 

doel is, bijvoorbeeld: 

 Echt contact leggen met 

drie nieuwe mensen  

 Wie kan mij in contact 

brengen met iemand in 

de ...branche? 

 Bruikbare feedback krij-

gen op mijn salespitch 
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Terugblik netwerkbarbecue 
 

Wanneer is deze netwerkbarbecue voor jou geslaagd? Op deze 

vraag werden de ca. 30 aanwezigen bij binnenkomst getrak-

teerd.  

 

Om te beginnen: de ambiance bij voorzitter Anne Bliek thuis was 

voortreffelijk. Een heerlijke omgeving waar de gasten ook met 

hier en daar een bui heerlijk konden vertoeven onder het geïm-

proviseerde afdak, de platanen, en in de serre, keuken en woon-

kamer. De piano nodigde uit om een vrolijke noot op te spelen 

(dank, Happy, voor de muziek!) en naast serieuze gesprekken 

over het vinden van een baan, werden er ook geanimeerde per-

soonlijke gesprekken gevoerd en er werd heel wat gelachen.  

 

De barbecue, die eerst wat opstartproblemen had, heeft het uit-

eindelijk tot een goed einde gebracht. Onder de gasten waren 

verschillende vrijwilligers om de hamburgers, worstjes, kippen-

vleugels en groentespiezen van kleur te laten veranderen. Ber-

dien en Maartje hadden ook voor lekkere salades van aardappel, 

fruit en pesto met mozzarella en tomaat gezorgd.  

 

Je ziet dat al de aanwezigen niet te beroerd zijn om hun handen 

te laten wapperen en een bijdrage hebben geleverd aan een ge-

slaagde avond. Leuke enthousiaste mensen op weg naar werk. Er 

is veel animo om zo'n evenement te herhalen. Even uit de sleur, 

ervaringen delen, erkenning vinden, positiviteit ervaren en je 

door elkaar gesterkt voelen. Iedereen heeft wel iets om mee naar 

huis te nemen of over na te denken.  

 

Na adressen, ideeën en ervaringen te hebben uitgewisseld ging 

ieder weer huiswaarts. De verhalen zullen zeker nog blijven han-

gen en wie weet komt er nog wat moois uit voort! 

 

 

 

 Ineke Simons - oud WvW-lid  

 2e editie 2017 



NIEUWSBRIEF 

Nieuw: 

 Benut jouw toegevoegde 

waarde door Rudy Veraar 

 21 september start de 

volgende groep 

 Hou onze website in de 

gaten en schrijf je op tijd 

in! 

 

Rudy Veraar is coach van 

beroep. Kijk op zijn website: 

www.ruvesteps.nl 

Fotobijschrift 

Agenda augustus 2017 
 

Iedere maandag 9.30 - 11.00 uur: Vacatureoverleg - Berdien Jager 

(31 juli, 7, 14, 21, 28 augustus) (zie hiernaast) 

Elke woensdag 12.00 - 13.30 uur en 13.30 - 15.00 uur: 

‘Durf jij dit aan?’ - Drs. Bart van de Velde 

(19, 26 juli, 2, 9, 16, 23, 30 augustus) 

 

29 augustus 9.30 - 12.00 uur LinkedIn voor starters - Berdien Jager 

30 augustus 20.00 - 22.00 uur Netwerkborrel 

 

In september starten weer nieuwe groepen ‘Benut jouw toegevoegde 

waarde’ (zie hiernaast) en ‘Durf jij dit aan’ van drs. Bart van de Velde. 

 

Deelname aan de activiteiten is gratis. Consumpties zijn voor ei-

gen rekening. Meer informatie over de activiteiten vind je op 

http://werkenvoorwerk.nl/events/. Voor sommige activiteiten is 

ruimte voor een beperkt aantal deelnemers, meld je daarom op 

tijd aan via de link op onze website! 

 

Let op: vanwege de vakantieperiode kan het wat rustiger zijn bij 

het vacatureoverleg. Check de avond tevoren of er voldoende 

deelnemers komen: Vanaf 5 aanmeldingen gaat het vacature-

overleg door! 
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“Bij deze wil ik iedereen in 

mijn netwerk bedanken 

voor hun inzet en steun 

van de afgelopen maan-

den die mij hiernaar toe 

hebben geleid.” 

 

Ardie 

Uiteindelijk 
 

Na maanden van veel  inspanning en onzekerheid is het dan uit-

eindelijk gelukt om mijn droombaan te bemachtigen. Een baan 

in de logistiek bij een jong bedrijf BouMatic Robotics te Emme-

loord. Dit is een bedrijf dat melkrobots assembleert. 

 

Ik heb deze vacature via mijn netwerk ontvangen. Ik had in mijn 

netwerk verteld dat ik naar de Noordoostpolder ga verhuizen en 

wat voor werk ik zoek, en werd door iemand in mijn netwerk op 

deze vacature geattendeerd. 

 

Na twee dagen zweten op de sollicitatiebrief en met steun van 

mijn netwerk was het raak. Het ging zo snel: nadat ik mijn brief 

en cv verzonden had kreeg ik binnen 3 uur een reactie en werd 

ik uitgenodigd voor een kennismaking gesprek. Dat gesprek ver-

liep heel relaxed en de afspraak was dat  ik gebeld zou worden 

voor het verdere verloop. De volgende dag kreeg ik dat beslis-

sende telefoontje, en het was duidelijk ik had in de roos gescho-

ten: ze wilden me graag hebben in hun team. 

 

Ardie Pruissers - Werkvinder 
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