
Jong & Oud



Klik op afbeelding voor filmpje

https://youtu.be/Uo0KjdDJr1c


▪ Kortgeleden was het weer in het nieuws: ouderen vinden moeilijker ander werk en 
worden regelmatig afgewezen op basis van hun leeftijd. 

▪ Hoe ga je hier als ‘oudere’ werkzoekende mee om? 

▪ Ga je hierover je klagen en blijf je in de slachtofferrol hangen? 

▪ Of ga je juist op zoek naar wat jij als ervaren arbeidskracht te bieden hebt in de 
huidige arbeidsmarkt?



Klik op afbeelding voor filmpje

https://youtu.be/Ed-5Zzdbx0E


▪ Door middel van diverse workshops krijg je vervolgens handvatten om de 
vooroordelen los te laten en te leren focussen op je voordelen. 

▪ Door uit te gaan van je eigen kracht presenteer je je na deze ochtend met 
hernieuwde energie aan je toekomstige werkgever.

▪ En wij? Hoe spreek je de taal van de recruiter? Hoe oud is de recruiter?



▪ Hoe zorg je ervoor dat je sollicitatie, ondanks je leeftijd, bovenop de stapel van 
een recruiter komt te liggen en je wél uitgenodigd wordt voor een gesprek?

▪ Hoe verkoop je jezelf? There is no such thing as a small detail.

▪ Wat is je pitch?

▪ Hoe word je gevonden / laat je je vinden?

▪ Jacquelien Walman, Senior Talent Acquisition Specialist bij de Randstad Groep 
Nederland en interim-recruiter, legt uit waar een recruiter op let en geeft je tips 
over hoe je je sterke punten naar voren brengt.

▪ Je cv als verkoop instrument

▪ Allereerst, hoe het niet moet!







Klik op afbeelding voor filmpje

https://youtu.be/-BbPH-xh50M


▪ Je kan een hoop leren over je interviewer en wat hij of zij wil horen door 
de leeftijd te weten. In het boek ”Crazy Good Interviewing” van John B. Molidor en 
Barbara Parus komt naar voren dat je je moet gedragen naar de leeftijd van de 
interviewer.

▪ Generatie Y (20-30): Breng visuele voorbeelden mee en laat zien dat je kan 
multitasken. 
Generatie X (30-50): Benadruk je creativiteit en benoem waarom die bijdraagt aan 
je succes.
Babyboomers (50-70): Toon respect voor de dingen die zij hebben bereikt en laat 
zien dat je hard kan werken.

http://www.businessinsider.com/tailor-your-behavior-to-interviewers-age-2015-11
http://www.amazon.com/Crazy-Good-Interviewing-Acting-Little/dp/1118295145?tag=bisafetynet-20










▪ Wil je dat jouw cv opvalt in die ellendig hoge cv-stapel? Dan is een creatief cv een 
stap in de goede richting. Maar hoe ziet een creatief cv eruit? En hoe maak je een 
creatief cv?

▪ Zoek je een gratis cv-template? Of wil jij snel en makkelijk online een gratis cv 
maken? Check dan de opties hieronder.

▪ Met de YoungCapital cv-builder maak je snel en gratis een professioneel cv. Hoe? 
Upload je bestaande cv of vul de lege velden in. Kies een lay-out. Download je cv 
gratis en je bent klaar om te solliciteren.

▪ Met Canva kies je online een gratis cv-template waarmee je een niet te missen cv 
kunt maken. Even inloggen en je kunt aan de slag.

▪ Wil jij een gratis creatief cv maken? Klik dan hier om van je cv een glossy te 
maken.

https://www.youngcapital.nl/sollicitatietips/cv/gratis-cv-maken
https://www.canva.com/create/resumes/
https://editor.ladyglossy.nl/


Klik op afbeelding voor de webpagina

http://www.rtlz.nl/life/carriere/met-deze-6-sollicitatietips-krijg-je-die-droombaan




▪ De kleurentaal van Insights Discovery, gebaseerd op de psychologie van 
Jung, geeft mensen een kader om inzicht te krijgen in de eigen 
psychologische voorkeuren en helpt mensen te werken aan de eigen 
persoonlijke effectiviteit.

▪ “It all depends on how we look at things, and not how they are in themselves”. 
Uitspraak van Carl Gustav Jung.










