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• Berdien Jager 

• Henk Helweg 

• Mark van Harlingen 

• Mabel Marcus 

• Maartje Kroon 

• Vele andere werkzoeken-

de vrijwilligers 
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Sollicitatie = netwerkgesprek 
 
 
Hoe ga jij een sollicitatiegesprek in? Ga je ervan uit dat je een soort 
examen moet afleggen tegenover een selectiecommissie? Dat zou 
jammer zijn. Ten eerste mis je dan de kans om jezelf te laten zien, 
en ten tweede stuur je dan aan op een afwijzing: geen bedrijf zit er 
op te wachten dat jij geen initiatief neemt. Twee redenen dus om 
zelf een actieve rol te pakken in een sollicitatiegesprek. 
 
Maar er is nog een reden! Een sollicitatiegesprek is namelijk vooral 
een kans om je netwerk te vergroten. Laat jij tijdens een gesprek 
duidelijk zien hoe je in elkaar steekt, wat belangrijk voor je is, wat je 
zoekt en laat je ook zien dat je begrijpt wat de organisatie is, wil en 
zoekt, dan laat je sowieso een goede indruk achter. Ook als je de 
baan helaas niet krijgt (omdat ze toch net iemand met een ander 
profiel zoeken), dan heb je een paar mensen aan je actieve netwerk 
toegevoegd. 
 
Onzin? Heb je niets aan? Ik heb dit een aantal jaar geleden meege-
maakt. Fijn gesprek gehad, maar helaas kozen ze toch voor de an-
dere kandidaat. Toch contact gehouden via LinkedIn, en af en toe 
een telefoontje. En in de jaren daarna ben ik meermaals benaderd 
voor verschillende tijdelijke banen door de HR manager waarmee ik 
toen in gesprek was. Dat heeft me in vijf jaar tijd anderhalf jaar be-
taald werk opgeleverd! 
 
 

Maartje Kroon - Coördinator 
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https://www.linkedin.com/in/bijlronald/
linkedin.com/in/berdienjager
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https://www.linkedin.com/in/mabelmarcus/
linkedin.com/in/maartjekroon
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Jezelf opnieuw uitvinden 
 
 
Als penningmeester van Stichting Werken voor Werk draag ik met 
mijn vrijwillige inzet mijn steentje bij zodat WvW ook anderen kan 
blijven helpen.  
 
Herken je dit? Het bloeiende IT bedrijf waar je al 15 jaar werkt 
wordt overgenomen door een ander bedrijf. Besloten wordt om 
een deel van de functies naar het buitenland te verhuizen, waaron-
der ook jouw functie. En dan wordt er netjes afscheid van je geno-
men en komt aan je bekende wereldje een abrupt einde. Je was al-
tijd onderdeel van een bruisende werkomgeving, nu zit je alleen 
thuis. 
 
Dit overkwam mij een paar jaar geleden. Voor mij lag ineens een 
toekomst met veel onzekerheid.  Ik wilde meteen een andere baan 
vinden.  
 
Iemand gaf mij de tip om me aan te sluiten bij Werken voor Werk. 
Daar startte ik met het wekelijkse netwerkoverleg, wat mij positieve 
energie gaf om gemotiveerd te blijven bij het solliciteren. Ook de 
praktische informatie en trainingen hebben mij nuttige vaardighe-
den meegegeven.  
 
Gaandeweg kreeg ik door dat het niet zou lukken om mijn vorige 
functie bij een andere werkgever te vinden. Ik moest mijzelf op-
nieuw uitvinden: ‘Wat kan ik waar een werkgever zo veel behoefte 
aan heeft dat hij daar een 50+er voor in dienst wil nemen?’ 
 
Dat pad was geen rechte weg. Het kostte mij ruim een jaar. Teleur-
stelling hoort daarbij. Diverse keren binnen 5 minuten de afwijzing 
ontvangen, diverse keren bij de laatste drie kandidaten maar het 
toch net niet geworden. Maar iedere keer leer je meer en meer wat 
belangrijk is. Wat de doorslag geeft. En dan krijg je DE kans. En dan 
nog een en moet je kiezen. 
 
Ik ben dankbaar voor de kans en ben dankbaar dat WvW mij bege-
leid heeft in mijn speurtocht naar mijn huidige baan. Zo dankbaar 
dat ik nu een aantal jaar bestuurder bij WvW ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bart de Geus - Penningmeester 
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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 
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Mooi grijs is niet lelijk 
 
 
Op een zachte herfstdag kijkt ze uit haar raam op de derde etage 
naar de mensen die door het mooie weer naar buiten gelokt zijn. 
Sommigen kuieren op hun gemak en maken een korte wandeling, 
anderen genieten op het terras van de zachte zonnestralen. Niet zo 
bijzonder, ware het niet dat iedereen – vooral de vrouwen – een wit 
mutsje op hun hoofd dragen. Ze vraagt zich af: “Waarom draagt 
iedereen een witte muts en … waar halen ze die vandaan?”. Ze voelt 
zich een beetje buiten gesloten. Anders dan de rest. 
 
En dan is daar een helder moment! Ze woont in een woonzorgcen-
trum voor senioren. Doordat haar zicht zeer slecht is, ziet ze de grij-
ze haren van haar medebewoners niet erg goed en associeert ze de 
kleur van hun haren met witte mutsjes. Wat zou ze ook graag in de 
zon op het terras willen zitten. 
 
Dan klinkt de bel. Er staat iemand voor de deur die aanbiedt om 
haar naar beneden, naar het terras te begeleiden. Gelukkig staat ze 
er niet alleen voor. Er is altijd hulp beschikbaar. Je hoeft alleen te 
laten weten wat je nodig hebt. 
 
Na een relaxte vakantie komt een medewerker uitgerust, super ge-
motiveerd en vol energie weer op het werk. Zijn manager vraagt 
hem op zijn kantoor om bij te praten. Daar krijgt hij te horen dat de 
onderneming om bedrijfseconomische redenen helaas afscheid 
moet nemen van een aantal medewerkers. De medewerker voelt de 
bui al hangen … hij is er een van! 
 
Het is onvoorstelbaar dat hij na meer dan 25 jaar inzet en loyaliteit 
op een zijspoor is gezet. Hij zou – gezien zijn leeftijd – niet goed in 
staat zijn om de snelle voortschrijdende nieuwe technologieën bij 
te benen en daar adequaat mee om te gaan. En daar sta je dan als 
50+, ingelijfd in het grijze leger van werkzoekenden. 
 
Om zich heen kijkend ziet hij zijn buren, vrienden en kennissen ie-
dere ochtend fris en fruitig naar het werk gaan en ’s avonds moe, 
maar voldaan weer thuis komen. Oh, wat zou hij daar graag bij wil 
horen. Hij voelt zich buiten gesloten, nutteloos, machteloos en 
overbodig. Hij neemt zich voor om zo snel mogelijk weer werk te 
vinden. Na vele sollicitatiebrieven en evenveel afwijzingen komt hij 
er vervolgens achter dat solliciteren anno 2017 totaal niet lijkt op 
hoe het een aantal decennia geleden ging. 
 
Dan maar even kijken naar zijn zoontje op het voetbalveld. De va-
der van een van de andere spelertjes komt naast hem staan. Hij 
heeft hem lange tijd niet gezien en ze raken aan de praat.  
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De vader vertelt dat hij onverwacht werd ontslagen, maar dat hij nu 
gelukkig weer een leuke baan heeft. De man vraagt hoe hij dat voor 
elkaar gekregen heeft, waarop de vader antwoordt: “In het begin 
dacht ik dat het versturen van sollicitatiebrieven genoeg was. Dat 
bleek niet het geval. Ik begon met netwerken omdat dat tegen-
woordig dé manier is om nieuw werk te vinden. Ik heb mij aange-
sloten bij netwerkgroepen. Ook ben ik workshops en cursussen 
gaan volgen, die allemaal gratis waren. En zat ik even vast, dan 
vroeg ik hulp aan lotgenoten die ook op zoek zijn naar werk. Geluk-
kig sta je er als werkzoekende niet alleen voor. Er is altijd hulp be-
schikbaar. Je hoeft alleen te laten weten wat je nodig hebt. Uitein-
delijk heeft dat mijn huidige baan opgeleverd.” 
 
Een van de netwerkgroepen voor werkzoekenden in Almere is de 
Stichting Werken voor Werk. De stichting biedt elke maand meer-
dere activiteiten aan die gratis zijn. Heb je behoefte aan een trai-
ning of workshop die niet wordt aangeboden, dan kun je dit laten 
weten via info@werkenvoorwerk.nl . Werken voor Werk gaat dan 
op zoek naar trainers die de betreffende training of workshop kos-
teloos willen verzorgen. 
Blijf in ieder geval niet zitten. Kom in actie, laat zien dat je er bent 
en laat weten wat je zoekt! 
 
 

Mabel Marcus - organisator  
intervisiebijeenkomsten 
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• Mabel is, na het volgen 

van een workshop, met 

een aantal andere deel-

nemers een intervisie-

groep gestart. 

• Deze groep werkzoeken-

den is sindsdien actief 

bezig om elkaar te helpen 

met alles dat met werk 

zoeken te maken heeft. 

• Meer weten? Neem con-

tact op met Mabel! 

• Mabel vind je natuurlijk 

ook op LinkedIn 

https://www.linkedin.com/in/mabelmarcus/


Netwerkoverleg: wat is 

dat?: 

• Voor velen de eerste ken-

nismaking met Werken 

voor Werk 

• Met elkaar meezoeken 

en meedenken 

• Tips en trucs uitwisselen 

• NETWERKEN! 

• Gastsprekers 

• En ook vacatures bekij-

ken (wat past bij jou, wel-

ke mogelijkheden zijn er 

nog meer?) 
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Van vacature- naar netwerkoverleg 
 
 
Het is je misschien al opgevallen op onze website: het vacature-
overleg is vervangen door het netwerkoverleg. Waarom, en wat be-
tekent dat? 
 
We zijn dit en afgelopen jaar druk bezig geweest met het verbete-
ren van Stichting Werken voor Werk. Dat heeft vorig jaar al geleid 
tot een vernieuwde website, met volledig nieuwe teksten. In 2017 
hebben we diep nagedacht over waar Werken voor Werk nou voor 
staat en we zijn tot de conclusie gekomen dat dat in een woord sa-
mengevat kan worden: 
 
NETWERKEN 
 
Daarom, en ook omdat je als werkzoekende 45+ser vooral zelf 
moet zoeken naar manieren om werk te veroveren (dus niet moet 
gaan wachten op de perfecte vacature), hebben we de focus tijdens 
de wekelijkse maandagochtend-bijeenkomsten verschoven naar 
netwerken. 
 
Niet alleen de naam, maar ook de opbouw van het netwerkoverleg 
is anders dan voorheen. Het netwerkoverleg blijft, net als voorheen, 
de manier om je werk(zoek)week op te starten. 
 
Wil je meer weten? Meld je aan voor het volgende netwerkoverleg! 
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Workshop “Benut jouw toege-
voegde waarde” - Zin of onzin! 
 
Een van mijn netwerkcontacten attendeerde mij op de workshop 
“Benut jouw toegevoegde waarde” van Rudy Veraar. In de be-
schrijving las ik dat Rudy de deelnemers in vier bijeenkomsten 
leert hoe je jouw toegevoegde waarde, jouw potentieel, opti-
maal kunt benutten.  
 
De workshop beloofde het volgende: 

• Hij maakt je doelen bereikbaar, zodat jij je slaagkansen aan-
zienlijk kunt vergroten! 

• Hij laat jou je toegevoegde waarde ontdekken en in je voor-
deel gebruiken, zodat jouw toegevoegde waarde benut wordt 
door de mensen om je heen in je organisatie of je werk! 
Hij laat je optimaal gebruik maken van je volledig potentieel, 
waardoor je doet, wat je wilt doen! 
 
Nu ben ik een doorgewinterde en ervaren werkzoekende. Ik was 
van mening dat een dergelijke workshop geen toegevoegde 
waarde voor mij had, aangezien ik inmiddels alle ins en outs van 
het zoeken naar mijn droombaan ken. Ik sta echter altijd open 
voor (nieuwe) ideeën en besloot mij aan te melden. 
 
Tijdens de eerste sessie dacht ik nog “appeltje, eitje: dat weet ik 
allemaal wel! “ 
Maar in de daarop volgende sessies nam Rudy de deelnemers 
mee op een persoonlijke, soms emotionele ontdekkingstocht. 
Door de opbouw van de workshop en de uitgekiende vraag-
stelling liet Rudy de deelnemers zelf ontdekken wat hun werke-
lijke doel was, wat er moest gebeuren om dat doel te behalen, 
wat hun toegevoegde waarde was en hoe die optimaal te benut-
ten. Daarbij legde hij ook af en toe de vinger op gevoelige, zere 
plekken.  
 
Na afloop van de vier bijeenkomsten was iedereen het erover 
eens: de workshop heeft de nodige eye-openers – en daarbij 
ook nieuwe ideeën – opgeleverd. Voor mij was dat: niet alleen 
naar de toekomst kijken, maar op een gegeven ogenblik ook de 
tijd nemen om pas op de plaats te maken en tot actie over te 
gaan.  
 
Het is zeker de moeite waard om de workshop te volgen. Een 
aanrader! 
 
 
 

Mabel Marcus - deelnemer 
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Benut jouw toegevoegde 

waarde: 

• In 2018 start Rudy Veraar 

weer met een volgende 

groep voor deze work-

shop 

• Hou onze agenda in de 

gaten en meld je aan! 



Stichting  
Werken voor 
Werk 

www.werkenvoorwerk.nl 

 

Je vindt ons ook op  

LinkedIn, Facebook en 

Twitter: 

“WerkenVoorWerk” 

 

Maartje Kroon 

Coördinator  

06-44400445 
Fotobijschrift 

Agenda november/dec 2017 
 
 
Maandag 27 november, 4, 11, 18 december 9.30 - 11.00 uur: 
Netwerkoverleg - Ronald Bijl 
Op 20 november is de workshop ‘Creëer je volgende baan’ van 
Marjolein Kalter van Baan als Business voor de eerste keer ge-
geven. Hierop hebben we vele enthousiaste reacties ontvangen. 
We hebben Marjolein bereid gevonden ook komend jaar deze 
workshop weer te geven! 
 
Woensdag 29 november 20.00 - 22.00 uur Netwerkborrel 
 
Woensdag 20 december 12.00 - 14.00 uur Kerstlunch 
 
Hou onze website in de gaten voor meer activiteiten. Zo ver-
wachten we begin volgend jaar weer een nieuwe serie ‘Benut 
jouw toegevoegde waarde’ van Rudy Veraar (www.ruvesteps.nl) 
 
We maken gebruik van de ruimtes van De Schoor en De Nieuwe 
Bibliotheek. Op onze website staat bij elke activiteit vermeld waar 
deze plaatsvindt. 
 
Deelname aan deze activiteiten is gratis. Consumpties zijn voor 
eigen 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! 
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Kerstlunch: 

• 20 december 2017  

van 12 tot 14 uur 

• In Filmwijkcentrum 

• Meer informatie op de 

laatste bladzijde! 

http://www.baanalsbusiness.nl/
http://www.ruvesteps.nl
http://werkenvoorwerk.nl/events/
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Webmaster gezocht 
 
 
Vorig jaar is onze website grondig onder handen genomen door 
Mark van Harlingen en Kees van Harlingen. Ze hebben fantas-
tisch werk geleverd: een geheel nieuwe website gebouwd in 
WordPress, met een nieuw logo en een frissere, modernere uit-
straling. Waarbij het aanmelden voor onze activiteiten ook nog 
eens supereenvoudig is! Wij, en zo te horen ook jullie, zijn daar 
erg blij mee. 
 
Helaas voor ons heeft Mark aangegeven zich op andere zaken 
te gaan richten buiten Werken voor Werk. Omdat Kees al eerder 
werk vond, betekent dat dat wij nu op zoek zijn naar een nieuwe 
webmaster. 
 
Ken jij iemand die handig is met Wordpress en een aantal uur 
per week beschikbaar is om onze website actueel te houden en 
te verbeteren? Of ben je hier toevallig zelf de perfecte kandidaat 
voor? Neem contact met ons op via info@werkenvoorwerk.nl.  
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Meer vacatures: 

Op onze website vind je an-

dere mogelijkheden voor  

vrijwilligers, zoals 

• Medewerker  

Social Media 

• Trainer/coach 

• Planningsmedewerker 

 

Staat ‘jouw’ rol er niet bij? 

Laat ons weten waarmee je 

ons wilt helpen! 

http://werkenvoorwerk.nl/vacatures-bij-wvw/
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Kerstlunch 
 
 
Sinterklaas is net in Nederland gearriveerd, maar wij zijn al bezig 
met de plannen voor Kerst en het nieuwe jaar. 
 
Op 20 december sluit Werken voor Werk het jaar af met onze 
traditionele Kerstlunch. Jullie zijn allen van harte hierbij uitgeno-
digd!  
Op veler verzoek wordt de maaltijd (heerlijke verse soep met 
luxe belegde broodjes) wederom verzorgd door Monique Herz 
van Soepenz. De lunch wordt mogelijk gemaakt door de inzet 
van leden van Werken voor Werk. Meehelpen kan nog (graag 
zelfs!): meld je aan bij Berdien Jager, berdien1@live.nl. 
 
Wil je meelunchen en samen het werkzoekjaar afsluiten? Meld je 
aan via onze website. 
 
Ook dit jaar wordt deze lunch, inclusief drankjes, je kosteloos 
aangeboden door het bestuur.  
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Kun je niet wachten om 

ons weer te zien? 

• Op maandag 8 januari is 

het eerste Netwerkover-

leg van 2018! 


