
Presentatie: Welke kleur heeft jouw parachute?





Nieuwe BAAN

Ander werk krijg je niet op een 
presenteerblaadje. Je hebt nodig:

• Positieve uitstraling
• Contacten
• Durf / zelfvertrouwen







Door enthousiasme

• Zien anderen duidelijk waar jij warm voor loopt. 

Ze onthouden dat!

• Jijzelf komt veel beter in je eigen kracht te staan

• Na kort netwerkcontact weet de ander zich jou beter te herinneren: Je maakt 

indruk

• Zorg er dus voor dat in je Elevator Pitch of in je STAR een element zit wat je 

trots maakt of enthousiast, zodat je ogen gaan twinkelen.



Wat maakt jou 

ENTHOUSIAST

???





Wat betekent werk voor jou?

• Eigen inkomen / waardering

• Collega’s / klantcontact

• Kennis / opleiding / bijblijven

• Ervaring / verantwoordelijkheden

• Omgeving / andere factoren



Anders kijken





Waar je invloed op hebt:

• Inkomen – Wat heb je eigenlijk nodig?

• Mensen – Waar wil je die ontmoeten?

• Kennis – Wat zou je willen leren? 

• Ervaring – Delen of opdoen?

• Andere zaken – ontspanning/plezier



Wat kan jezelf doen

• Trainingen en boeken voor
werkvinders

• Elevator pitch en STAR(R)
(netwerk)

• Social media

• Werken voor Werk

• Toastmasters Almere



Hoe dit voor mij werkt

• Mijn situatie

• Werken voor Werk

• Toastmasters Almere

• Mijn fiets

• Lef en zelfvertrouwen



Week schema

• Sollicitaties

• Netwerkevents

• Nabellen 

• Social Media 

• Vrijwilligerswerk

• Doel van de week

En dan…….

• DE BELONING





En jij?

• Wat heb jij nodig om weer in je kracht te komen staan?

• Wat heb jij nodig om positief en enthousiast

betaald werk te veroveren?

• Wat durf jij te doen om jezelf en andere 

werkzoekenden verder te helpen?



Feedback & vragen

Hartelijk dank voor uw aandacht!



Contact

Trainer: Hanne Joustra hb.joustra@xs4all.nl

Contact Organisatie: Maartje Kroon 06 44400445

Ronald Bijl 06 53547480

Workshops en events worden gepubliceerd via 

en

Onze website: www.werkenvoorwerk.nl

mailto:hb.joustra@xs4all.nl
http://www.werkenvoorwerk.nl/

