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Werken voor Werk, dat 

zijn (in willekeurige volg-

orde): 

 Ronald Bijl 

 Berdien Jager 

 Mark van Harlingen 

 Mabel Marcus 

 James Pretty 

 Henk Smits 

 Maartje Kroon 

 Vele andere werkzoeken-

de vrijwilligers 

 

Stichting  
Werken voor 

Werk 

www.werkenvoorwerk.nl 

 

Je vindt ons ook op  

LinkedIn, Facebook en 

Twitter: 

“WerkenVoorWerk” 

 

Maartje Kroon 

Coördinator  

06-44400445 

Fotobijschrift 

 

Daar is ie dan, de eerste nieuwsbrief van Werken voor Werk. Als 

cadeautje voor jou. Jij bent waarschijnlijk werkzoekend, en mo-

gelijk 45 jaar of ouder. Misschien ben je al wel lid van Werken 

voor Werk, misschien nog niet. Je bent welkom!  

Maar misschien ben je wel iemand van de gemeente of van 

UWV, of ben je een van de vele partijen die op een andere ma-

nier iets voor werkzoekenden in en om Almere willen betekenen. 

Ook jij bent welkom! 

 

Hoe dan ook: deze nieuwsbrief is gemaakt door en voor werk-

zoekenden. We hopen dat je plezier hebt bij het lezen. Dat deze 

nieuwsbrief je inspireert en dat je hem met anderen deelt. Wij 

zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen om Wer-

ken voor Werk nog succesvoller te maken. Bel of mail ons als je 

daar ideeën over hebt! 

 

Waar je ons ook mee kunt helpen is een naam voor onze 

nieuwsbrief. “Nieuwsbrief’ dekt de lading wel, maar het kan vast 

beter! Stuur ons een inspirerende naam en wie weet krijg jij in 

mei onze eeuwige dank plus een cadeaubon… 

 

Maartje Kroon - Coördinator 
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https://www.linkedin.com/in/bijlronald/
linkedin.com/in/berdienjager
https://www.linkedin.com/in/mark-van-harlingen-54244092/
https://www.linkedin.com/in/mabelmarcus/
https://www.linkedin.com/in/james-pretty-a1a5aa16/
https://www.linkedin.com/in/hjesmits/
linkedin.com/in/maartjekroon
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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 

Kiezen en wat doet het volgende 
kabinet? 
 

Het kiezen op zich was al een hele klus. Ik ben er eens voor gaan 

zitten en heb allerlei kieskompassen doorlopen. 

Ik heb wel gekozen, maar niet met de hulp van al die kompas-

sen, die de ene na de andere partij adviseerden, al naar gelang 

het onderwerp.  

 

Sinds 15 maart worden wij dagelijks op de hoogte gehouden 

over elke stap in de vorming van het nieuwe kabinet.  

Als het gaat om werk heeft het komende kabinet wel wat te 

doen.  Het aantrekkelijk maken voor werkgevers om mensen in 

dienst te nemen. Het zich verdiepen in de positie van de werklo-

zen van 45 jaar en ouder om een paar zeer belangrijke onder-

werpen te noemen.  

 

Wat er ook uitkomt, voor de continuïteit heeft Nederland geko-

zen en daar ben ik wel content mee.  

 

Anne Bliek - Bestuursvoorzitter 
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Zelfkennis is het begin van alle 
wijsheid 
 

Het is belangrijk, zelfs noodzakelijk, om jezelf te blijven ontwik-

kelen Maar besef goed dat kennis bij jezelf begint. Ken je jezelf 

echt? Weet je wat je wilt? Wat je focus is? Kom je op anderen 

over zoals jij dat wilt?  

Nee? Dan is het tijd om pas op de plaats te maken en rustig na 

te gaan of jouw zelfbeeld klopt met het beeld dat de buitenwe-

reld van je heeft. Dat doe je door de volgende stappen te door-

lopen: 

 

1. Persoonlijk (ik): 

Zet voor jezelf op een rij waar je goed in bent, wat je verbe-

terpunten zijn, waar je passie ligt en of dit realistisch is. 

2. Omgeving (familie/vrienden): 

Vraag je omgeving hoe ze over je denken, wat zij vinden 

waar je goed en minder goed in bent, hoe jij op hun over-

komt, en … of zij weten naar welke baan je op zoek bent. 

Omdat het bekenden van je zijn, bestaat het gevaar dat ze 

bang zijn om je te kwetsen en daardoor niet (helemaal) open 

en eerlijk durven te zijn. Je krijgt inzicht in waar je goed in 

bent met behulp van anderen. 

3. Overige contacten (ex-collega’s, ex-werkgevers, (voormalige) 

zakelijke contacten): Omdat je geen emotionele, privérelatie 

met deze groep hebt, is de input objectiever. 

4. (Anoniem (bekend/onbekend) via een (digitale) competentie-

test onder andere via de websites van uitzendbureaus of 

www.competentiesvoorbeelden.nl 

Omdat de test anoniem is, wordt het eindresultaat niet beïn-

vloed door storende omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld 

geluid. 

Als alles goed is dan komen de uitkomsten op deze vier analyses 

nagenoeg overeen en is een efficiënt gebruik maken van je net-

werk geen probleem. Is dat niet het geval dan doe je er goed 

aan om uit te zoeken hoe dat komt, zodat je netwerk exact weet 

waar jij naar op zoek bent en wat zij voor je kunnen betekenen. 

Ken jezelf, zodat anderen met jou kennis kunnen maken. 

 

Mabel Marcus - inspirator/coach 
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http://www.competentiesvoorbeelden.nl
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Meer hierover: 

 Zakelijke Engelse Con-

versatie wordt sinds eind 

2016 aangeboden 

 Workshophouder James 

Pretty is geboren en ge-

togen Brit 

 James Pretty is zelf ook 

werkzoekend 

 

Meer weten over James? Klik 

op zijn LinkedIn-profiel! 
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Zakelijke Engelse Conversatie 
 

We bevinden ons in een gemêleerd gezelschap en mogen ge-

bruik maken van de gastvrijheid van de Nieuwe Bibliotheek in 

Almere Stad. Na een vrijmoedige kennismaking deelt James on-

der de deelnemers een aantal kopieën uit van actuele thema’s 

die ons allen aanspreken. Onder James’ Engelse leiding voel je je 

onmiddellijk op je gemak en is er geen plaats voor gêne. Er 

heerst een gezellige en intieme sfeer en we komen al snel tot 

geanimeerde gesprekken met als doel ons zelfvertrouwen in het 

Engels communiceren te verhogen. Met de gepresenteerde on-

derwerpen is er genoeg gespreksstof om een dag te vullen als 

het moet. 

 

Het is geen probleem om even over te stappen op Nederlands 

als je het Engelse woord even niet weet, want native speaker Ja-

mes Pretty spreekt ook uitstekend Nederlands. In deze setting 

word je aangemoedigd en niet beoordeeld! 

 

Halverwege de ochtend is er een pauze en schenken ze een pri-

ma kop koffie en thee tegen een schappelijk prijsje. Wanneer we 

de sessie vervolgen is er ook ruimte voor persoonlijke vragen en 

wensen. De deelnemers hebben ook vragen over het opstellen 

van Engels geschreven sollicitatiebrieven of Cv's die grammati-

caal in orde zijn. James biedt ook hier in overleg hulp bij aan. 

 

De ochtend is voorbij gevlogen! 

 

P.S. Schrijf je wel per week in want met 8 deelnemers is de work-

shopruimte vol. 

 

 

Henk Helweg - Deelnemer 
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https://www.linkedin.com/in/james-pretty-a1a5aa16/
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Binnenkort: 

 Nieuwe serie ’Durf je dit 

aan’ van drs. B. van de 

Velde, vanaf half april  

 In mei weer LInkedIn 

voor gevorderden 

 NIEUW!: ‘Benut jouw 

toegevoegde waarde in je 

leven’ door Rudy Veraar 

van Ruvesteps, vanaf 

begin juni 

 28 juni Netwerkbarbecue 

 

Hou onze website in de gaten 

en meld je op tijd aan!  

Fotobijschrift 

Agenda april 2017 
 

3 april 9.30 - 11.00 uur Vacatureoverleg - Berdien Jager 

4 april 9.30 - 11.00 uur Zakelijke Engelse conversatie - James Pretty 

10 april 9.30 - 11.00 uur Vacatureoverleg - Berdien Jager 

11 april 9.30 - 11.00 uur Zakelijke Engelse conversatie - James Pretty 

18 april 9.30 - 11.00 uur LinkedIn voor gevorderden - Berdien Jager 

24 april 9.30 - 11.00 uur Vacatureoverleg - Berdien Jager 

25 april 9.30 - 11.00 uur Zakelijke Engelse conversatie - James Pretty 

26 april 20.00 - 22.00 uur Netwerkborrel 

Elke woensdag: ‘Durf je dit aan?’ - Bart van de Velde (vol!) 

 

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! 
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Wat zeggen anderen 

over Berdien? 

 

 Betrokken bij de mens 

 Doorvragen naar achter-

grond om met die infor-

matie juiste adviezen te 

geven, binnen de moge-

lijkheden die er zijn 

 Gretig om zelf de handen 

uit de mouwen te steken. 

"Hands-on" 

 Zet altijd een stapje meer 

 

Fotobijschrift 

In de spotlight - Berdien Jager 
 

Berdien is onmisbaar voor Stichting Werken voor Werk. Niet al-

leen is zij actief als voorzitter van het vacatureoverleg,  zij geeft 

ook regelmatig LinkedIn-trainingen en verzorgt daarnaast ook 

nog eens de workshopplanning. En alsof dat niet genoeg is, 

speelt ze altijd een grote en actieve rol bij het organiseren van 

de inspiratie-evenementen. We willen haar niet kwijt, maar gun-

nen haar desondanks van harte: 

 

“Een gevarieerde baan als Junior HR adviseur / senior P&O me-

dewerker dus lekker breed. Deze ambitieuze, hardwerkende aan-

pakker is in het bezit van een diploma HBO Personeelsmanage-

ment en is absoluut niet bang voor de benodigde software van 

nieuwe HR systemen.  Ik zet mij graag nog jaren in voor een klei-

ne tot middelgrote informele organisatie.” 

 

Meer weten? Neem contact met Berdien op via LinkedIn. 

 

Heb jij een mooie vacature voor Berdien, of ken je iemand die 

een breed inzetbare P&O’er zoekt? Haar contactgegevens staan 

op haar LinkedIn-profiel! 
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Vacatures 
 

Werken voor Werk is een organisatie van werkzoekenden voor 

werkzoekenden. Dat betekent dat alle activiteiten door werkzoe-

kenden georganiseerd worden. De meeste workshops worden 

ook door werkzoekenden gegeven. 

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om ons team te verster-

ken. Werkzoekenden vinden namelijk regelmatig weer werk. 

Daarom streven wij ernaar alle functies dubbel te bezetten. Zo 

zijn wij op zoek naar: 

 

 Een webmaster als collega van Mark van Harlingen 

 Een contentmanager / medewerker Social Media (of twee) 

 Een voorzitter voor het vacatureoverleg, als rechterhand van 

Berdien Jager 

 Een workshopplanner als collega  van Henk Smits, zodat Ber-

dien Jager weer wat meer tijd overhoudt om te solliciteren 

 Trainers die workshops willen geven (weet je veel over bij-

voorbeeld Word of Excel en lijkt het je leuk om (andere) 

werkzoekenden daar wegwijs in te maken, laat het ons dan 

weten) 

 Andere vrijwilligers die ons willen helpen met bijvoorbeeld 

het organiseren van het volgende inspiratie-evenement. 
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Ook iets doen?: 

 Laat ons weten wat je 

kunt en/of weet 

 Je kunt ook een work-

shop geven als je nooit 

eerder voor de klas hebt 

gestaan (wij helpen je!) 

 We organiseren regelma-

tig evenementen waarbij 

we ‘handjes’ nodig heb-

ben 

 Je helpt ons ook als je 

andere werkzoekenden 

over Werken voor Werk 

vertelt! 

 



NIEUWSBRIEF 

Save the date: 

 Werken voor Werk  

zomer-BBQ 

 28 juni 2017 

 Gewoon, in een achter-

tuin 

 met gelegenheid om te 

netwerken, een borrel te 

drinken en natuurlijk lek-

ker eten van de hete 

grill !!  

 

Hou onze website in de gaten 

en meld je op tijd aan!  
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Terugblik netwerkbouwdag 
 

Op 10 maart 2017 vond het eerste inspiratie-evenement van dit jaar 

plaats (er staan er nog drie gepland!): de netwerkbouwdag: ‘bouw 

aan je netwerk’. Deelnemers konden uit vier workshops kiezen, die 

alle door leden van Werken voor Werk gegeven werden. Zo gaf Ja-

mes een workshop rondom solliciteren in het Engels, Berdien een 

workshop over netwerken met LinkedIn, Maartje gaf een presenta-

tie over netwerken (’Merk zoekt Werk/Werk zoekt Merk’) en Mabel 

gaf een voorproefje van wat er in de intervisiebijeenkomsten die zij 

organiseert zoal behandeld wordt (‘samen sterk naar werk’).  

 

Monique Herz van Soepenz. verzorgde de lunch, met soep en 

broodjes, en dat gaf ons de gelegenheid om na de workshops met-

een het geleerde in praktijk te brengen en op een ontspannen ma-

nier te netwerken (verdraaid lekkere pindasoep, trouwens!). 

 

We zijn erg blij met de reacties die we hebben ontvangen: gemid-

deld werd het evenement met een 8 beoordeeld. De helft van de 

bezoekers had niet eerder kennisgemaakt met Werken voor Werk, 

en een groot deel daarvan hebben we inmiddels mogen begroeten 

tijdens een van onze wekelijkse workshops. Welkom allemaal! 
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http://werkenvoorwerk.nl/events/

