Drukbezochte inloopavond www.werk55plus-el.nl
Meer dan honderd!
Meer dan honderd oudere werkzoekenden vonden de weg donderdagavond 24 november naar
buurtcentrum “De Drempel” in Etten-Leur om kennis te maken met Werk55plus-EL. Het aantal
bezoekers overtrof de stoutste verwachtingen. In allerijl werden er stoelen bijgeplaatst om iedere
bezoeker een zitplaats te bieden. Grote waardering is er voor de beheerder van “De Drempel” Jos
Jongenelis en zijn vrijwilligers die de enorme toeloop in goede banen leidden.
Voorzitter Hans van Arkel heette de in grote getale toegestroomde oudere werkzoekenden hartelijk
welkom. Blijkbaar is er -gezien de opkomst- behoefte aan
een initiatief zoals Werk55plus-EL, concludeerde de
voorzitter, vanavond is ons bestaansrecht bewezen. In het
kort memoreerde de voorzitter aan de totstandkoming van
Werk55plus-EL. Na maanden van voorbereiding is de
opkomst van vanavond het voorlopige resultaat. Er zijn al
voorbereidingen getroffen om werkgevers te informeren
over deze unieke formule. Zo is de cirkel rond:
werkzoekenden en werkgevers kunnen elkaar op het
Voorzitter Hans van Arkel
platform www.werk55plus-el.nl kosteloos ontmoeten.
Wie wij zijn?
Middels een powerpoint presentatie werd door Krijn van den Berge (Communicatie & PR) uitleg
gegeven over wie en wat Werk55plus-EL is, hoe het platform werkt en wat de voordelen voor de
oudere werkzoekende zijn.
Net als de voorzitter benadrukte Van den Berge het belang
van een Linkedinprofiel. Een Linkedinprofiel is als een soort
CV. Werkgevers bepalen aan de hand van het profiel (CV) of
zij een persoon zullen benaderen voor een vacature of niet.
Han Eradus, een van de computernerds van Werk55plus-EL,
verzorgde een uitleg hoe een Linkedinprofiel aan te maken
is. Er wordt overwogen mensen die problemen hebben met
het maken van een profiel te helpen een Linkedinprofiel
aan te maken. 60% van de aanmelders op de site heeft geen Krijn van den Berge Communicatie & PR
Linkedinprofiel.
Ingebruikname website,
Met gepaste trots werd de website van werk55plus in gebruik genomen. Websitebeheerders André
Braaksma en Han Eradus stelden met een symbolische
handeling de website in werking. Via een groot scherm
konden de aanwezigen de ingebruikname volgen. De website
is voor Werk55plus-EL de ideale tool om de doelstellingen te
behalen, een platform in stand houden waar werkzoekenden
en werkgevers elkaar (kosteloos) kunnen vinden. Op deze
nieuwe manier kan een werkzoekende aan werk komen. Nu
al wordt 85 % van de vacatures met behulp van sociale
media zoals Linkedin ingevuld.

André Braaksma (L) en Han Eradus stellen de
website officieel in werking.

ZONDER EEN Linkedin PROFIEL STELT U ZICH OP ACHTERSTAND!

