Drukbezocht ‘Werkcafé55+’ in Den Drempel, Etten-Leur.

Op woensdagmiddag 17 oktober 2012 wisselden
De werkgroep is ruim een jaar actief en biedt met
een dertigtal werkzoekenden 55+ aan vier
een informatief aantrekkelijke website, inspirerende
stamtafels ervaringen uit in buurthuis Den Drempel. bijeenkomsten en een groeiend netwerk, een ideaal
platform aan een belangrijke doelgroep op de
arbeidsmarkt.
De onderwerpen waren ICT en Linkedin,
Netwerken, een goed CV en nieuwe plannen om
Na een openings- en welkomstwoord van de
werkgevers en werkzoekenden met elkaar in
voorzitter verdeelden de deelnemers zich over de
contact te brengen. Dat laatste is de belangrijkste tafels. Regelmatig was er gelegenheid om van tafel
taak van Werk 55plus-EL, de initiator en organisator te wisselen.
van de bijeenkomst.

Bij Tafel ICT en Linkedin meldden zich
verschillende bezoekers die óf nog geen Linkedinprofiel hadden aangemaakt, en graag wilden weten
van het hoe en waarom, óf al wel een LinkedInprofiel hebben maar er verder nog niet veel mee
doen. Er is veel informatie verstrekt, adviezen
gegeven en kleine problemen opgelost. Er is
afgesproken dat er opnieuw een of meer workshops
Linkedin gaan komen. Een tweetal aanmeldingen
genoteerd. Wanneer en waar wordt nog
aangekondigd via onze website www.werk55plusel.nl
Aan Tafel Netwerken ging het voornamelijk om het
uitwisselen van ervaringen, hier was er vooral de
ontmoeting met lotgenoten. De ervaringen op de
netwerkbijeenkomsten van het UWV passeerden
ook de revue. Tevens werden er tips uitgewisseld
hoe je actief en alert kunt blijven, en in een
werkritme, ondermeer door vrijwilligerswerk te doen.
Bij de evaluatie in het bestuur kwam naar voren dat
iemand, die als zelfstandige wil starten, zich had
gemeld en iemand zocht om haar (betaald) te
helpen bij het opzetten van een website. De
werkzoekende als werkgever, wees er alert op!
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Bij Tafel Solliciteren en CV kregen deelnemers
advies over hun CV en tips voor
sollicitatiegesprekken. Door de grote toeloop was
het niet mogelijk om op alle persoonlijke details in te
gaan. De tafelheer bood aan om na afloop van de
bijeenkomst, via de mail, gerichte vragen te
beantwoorden.
Verder bleek aan deze tafel dat men netwerken
vaak zwaar en ingewikkeld opvat. Alsof het iets is
wat je niet zomaar eventjes doet. Netwerken is niets
meer en niets minder dan contact zoeken en
contacten benutten, voor jezelf of voor anderen.
Het gebruik van de nieuwe social media voor
netwerken roept ook veel vragen op.
Met een cursus Linkedin voor gevorderden zouden
wij dit wellicht kunnen ondervangen. Plannen voor
nieuwe workshops liggen al weer op de tekentafel.
Aan Tafel de Ideeënbus vond een levendige
discussie plaats met als uitgangspunt het
activiteitenplan van Werk 55plus-EL voor 2013. Als
uitkomst hebben we o.a. genoteerd doorgaan met
het beheer van een professionele website, het
werven van deelnemers en het uitgeven van een
maandelijkse Nieuwsbrief. Verder blijft het leggen
van contacten met werkgevers, op individuele basis,
of via mailings en netwerkbijeenkomsten een
speerpunt in het jaarplan. Tot slot gaan we door met
themabijeenkomsten voor onze deelnemers onder
het motto ‘Individuele aandacht moet!’
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Het bestuur van Werk 55plus-EL is blij met alle
vragen en ideeën, heeft nieuwe inspiratie opgedaan
en kijkt uit naar de volgende bijeenkomst.

