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Actief netwerken!
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1 Inleiding
Dit is het verslag van de derde bijeenkomst van Netwerkcafé Hoorn op dinsdag 26 februari 2019.
Netwerkcafé Hoorn is het zevende Netwerkcafé dat door Stichting Werken voor Elkaar is gestart
(Amsterdam 2x, Zaanstad, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Alkmaar, Hoorn). De maandelijkse
netwerkcafé-bijeenkomsten hebben steeds een thema.
Aan alle deelnemers is na afloop gevraagd om een korte enquête in te vullen. Deze, tezamen met de
bij inschrijving verzamelde informatie, vormen de basis voor de beoordelingen in dit verslag.
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2 Deelnemers
2.1 Aantal deelnemers
Aantal aangemelde deelnemers
Niet gekomen
Gekomen zonder aanmelding
Sprekers
Totaal aantal aanwezigen

81
4
26
8
111

2.2 Uitnodiging
WerkSaam West Friesland heeft per brief potentiële deelnemers uit de doelgroep uitgenodigd. UWV
Alkmaar heeft via een bericht in de werkmap potentiële deelnemers uit de doelgroep uitgenodigd.
Daarnaast is er 1 krantenartikel geweest en is een sociale media campagne gevoerd via Twitter,
Facebook en LinkedIn. Flyers zijn verspreid op diverse locaties in Hoorn en omgeving.

Hoe ben je op de hoogte gekomen van deze bijeenkomst?
3%
9%
UWV
39%

15%

Netwerkcafé Hoorn
WerkSaam/Gemeente
Anders
Krant

33%

De meeste deelnemers zijn uitgenodigd via het UWV (39%). 33% Van de deelnemers was uitgenodigd
door Netwerkcafé Hoorn en 15% van de deelnemers was uitgenodigd door WerkSaam.
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Van de aanwezige deelnemers was 60% vrouw en 40% man. De meeste deelnemers (67%) hadden
een opleiding op MBO niveau of lager.

Geslacht

Wat is je hoogste afgeronde
opleiding?
5% 3%
Basisonderwijs
19%

40%

Vrouw
60%

28%

Mavo, Havo, VWO
VMBO

Man

11%

MBO

HBO
Universitair

34%

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 57 jaar. Deelnemers zijn gemiddeld 8 maanden
werkzoekend.

leeftijd

jonger dan
50

9%

50 - 55 jaar

33%
32%
26%

Hoeveel maanden zoek je
werk?
8%
19%

56 - 60 jaar

1 - 6 mnd
7 - 12 mnd
47%
13 - 24 mnd

61- 66 jaar
25%
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Deelnemers waren afkomstig uit de volgende gemeentes.

plaats
40%

36%

35%
30%
25%
20%
13%

15%
10%
5%

6%
1% 1% 1%

3%

3% 3%

4%
1% 1%

1%

1%

3%

1% 1%

3% 3%

4%
1% 1% 1% 1%

1%

0%
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3 Programma
Hieronder volgt een overzicht van alle programma-onderdelen, telkens met de beschrijvende tekst,
foto-impressie, beoordeling en eventuele opmerkingen die door deelnemers zijn gemaakt.

3.1 Introtekst
Een nieuwe baan vinden is vaak een hele opgave. In de veranderende arbeidsmarkt gaat het vaak
meer om wie je kent dan wat je kunt. Om hierop in te spelen is het belangrijk actief gebruik te
kunnen maken van het netwerk dat je hebt, en het netwerk dat je kunt creëren. Maar hoe pak je dit
aan? Welke praktische vaardigheden komen hierbij kijken en welke middelen zijn er om dit
makkelijker te maken?
Deze vragen staan centraal in de derde bijeenkomst van het Netwerkcafé Hoorn. Schrijf je in en ga in
onze workshops aan de slag om het beste uit jezelf, en elkaar, te halen. Doe mee en leer actief
netwerken!

3.2 Inloop en netwerken
Leer mensen kennen en ga je thuis voelen. Oefen om op mensen af te stappen, geïnteresseerde
vragen te stellen, hulp aan te bieden en te vragen. Praat en vergroot je netwerk

© Werken voor Elkaar: Ontvangst deelnemers door de “excellente” gastvrouwen en gastheren. Hulp en uitleg voor
deelnemers die zichzelf niet hadden aangemeld.

3.3 Opening – dagvoorzitter Vera Truijen
Vera Truijens (Netwerkcafé Hoorn) was dagvoorzitter en kondigde de start van Het Netwerkcafé
Hoorn aan.
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3.4 Keynote – Marcel Koomen Hoofdbedrijfsbureau WerkSaam WestFriesland en eigenaar Blijer Ondernemen

© Werken voor Elkaar

Gemiddelde waardering: 7,8
Opmerkingen:
Opmerking Inleiding door Marcel Koomen
Ik zou graag een kopje koffie met hem willen drinken
Heldere inleiding
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Herkenbaar en tekenend
Goed in je vel zitten hangt vanaf op welke manier je werkeloos bent geworden. Daar was een stuk
verwerking in zitten
Leuk
Positief beginnen over nlp
raakte mij zeer en benadrukte positiviteit
teveel taalfouten op het scherm
erg leuk zeer positief, Graag de pp presentatie!
presentatie goed maar niet erg interessant
positief ik krijg er alleen veel gedachten bij, geen ruimte voor gedachtenwisseling. Tekst corrigeren
in de presentatie!
goed en duidelijke uitleg
iets te hoog ingestoken
te algemeen niets nieuws

3.5 Pitchen voor bescheiden mensen – Rolf Meijers
Ken je dat? Je komt iemand tegen op straat en die persoon vraagt hoe het met je gaat. Je vertelt dat
je werkzoekend bent. En dan vraagt hij of zij wat je zoekt. Ben je dan in staat om in heel korte tijd te
vertellen waar je naar op zoek bent? Ben je in staat om de details die niet belangrijk zijn weg te
laten? Kan je je verleden loslaten en je volledig op de toekomst richten? Ja? Dan ben je in staat om
een prima pitch over jezelf te geven. Heel goed! Maar als het je nog moeite kost, of je wilt je pitch
wat scherper maken? Dan ben je van harte welkom in de Workshop Pitchen voor Bescheiden
Mensen.
In deze workshop leert Rolf Meijers dat een goede pitch je in staat stelt om jezelf kort en krachtig te
presenteren. En hoe een goede pitch in elkaar zit. En daarna samen oefenen met jouw pitch.

© Werken voor Elkaar

Gemiddelde waardering: 8,3
Opmerkingen:
Opmerking Pitchen voor bescheiden mensen - Rolf Meijers
Graag iets meer interactie (mijn commentaar hierop.. Dat wilde hij ook maar er waren meerdere
mensen die met persoonlijke verhalen kwamen waardoor het oefenen niet meer kon. Dat was
jammer.)
Duidelijk
heel duidelijk en leuk
Interessant goede acties
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wat een enthousiast iemand heel veel geleerd

3.6 Netwerken in de praktijk – Ed Post (met support van Robert
Smulders)
In deze workshop gaat Ed Post met jou aan de slag om je netwerk op een praktische manier in te
zetten en te vergroten. Dit is een actieve en praktische workshop waarin je handvaten krijgt om
direct zelf mee aan de slag te gaan. (omdat er 1 workshop uitviel zijn de betreffende deelnemers naar
deze workshop omgeboekt. Dat zorgde voor een groter aantal deelnemers dan tevoren was
afgesproken. Robert Smulders van WerkSaam West-Friesland was zo vriendelijk om Ed Post te
ondersteunen!)
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Gemiddelde score: 7,7
Opmerkingen:
Opmerking Netwerken in de praktijk - Ed Post
Ander rollenspel niet WG versus WZ
Prima!
prima start
geleerd positiever naar mezelf te kijken
heel goed
geen concrete tips
weinig input Ed

3.7 Maak gebruik van je netwerk om een baan te vinden – Nini Viëtor
In deze workshop neem je je eigen netwerk onder de loep en onderzoekt op welke manier je hier
gebruik van kunt maken om een baan te vinden. Na een korte inleiding ga je zelf aan de slag om je
netwerk in kaart te brengen, te bepalen wie je gaat benaderen en hoe je dat het beste kunt doen.
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Gemiddelde waardering: 8,0
Opmerkingen:
Opmerking Maak gebruik van je netwerk om een baan te vinden - Nini Viëtor
hele goed tips tevens goed gesprek met meer mensen
heel goed

3.8 Etiquette op de werkvloer, goede manieren geven zekerheid –
Yvonne van der Kroft en Hiske van der Gronden
Etiquette is de basis om in alle situaties zelfverzekerd te kunnen handelen. Dat is omdat je dan weet
wat er verwacht wordt, maar ook omdat je weet wat er van andere mensen verwacht kan worden.
Met goede omgangsvormen maakt iedereen altijd een prettige en professionele indruk. De
bezoekers van netwerkevenementen zijn op zoek naar mensen die interessant kunnen zijn en dus om
kennis mee te maken. Slordige manieren of een slordig uiterlijk is de eerste schifting. Met zakelijke
professionaliteit kom je een stuk verder en om de puntjes op de i te zetten hebben we het ook over
het belang van een goede profielfoto.
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Gemiddelde waardering: 8,1
Opmerkingen:
Opmerking Etiquette op de werkvloer, goede manieren geven zekerheid - Yvonne van der
Kroft en Hiske van der Gronden
ontzettend bruikbare tips
Erg leuk
leuke presentatie
hele leuke presentatie afgesloten met een quiz
heel veel goede tips genot om naar te luisteren

3.9 Netwerken met behulp van LinkedIn – Rob Zwart
In deze workshop ga ik de deelnemers duidelijk trachten te maken hoe je via LinkedIn je netwerk
kunt uitbreiden. Meer dan 70% van de vijftigplussers vindt namelijk zijn/haar nieuwe baan via
zijn/haar (Linkedin) netwerk. En je netwerk is dichterbij dan je in eerste instantie zou denken!
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Gemiddelde waardering: 7,9
Opmerkingen:
Opmerking Netwerken met behulp van LinkedIn - Rob Zwart
Graag vervolg, LinkedIn voor Gevorderden
Leerzaam
belang updaten en gebruik linkedin
Zeer nuttig en interessant
leuk goed en duidelijk
goede tips
Enthousiast en deskundig
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4 Algemene waardering
De sprekers hadden gezamenlijk een waardering van 8,0. Deelnemers gaven voor het bijwonen van
de hele ochtend een waardering van 8,0.
Er werden door de deelnemers de volgende (algemene) opmerkingen gemaakt:
Algemene opmerkingen hele ochtend
Loslaten van negatieve ervaringen uit het verleden
Leuk, op ideeën gebracht
Werkestafette. Hoorn is net gestart dus genoeg ideeën
Uitval workshop slecht gecommuniceerd
echt weer iets waarmee ik verder kan
Herhaling van eerdere workshops die ik nog niet heb kunnen volgen
Was zeer nuttig Jammer dat de doelgroep 50+ is Misschien doelgroep-leeftijd ruimer maken?
was prima
positief vooruit blijven kijken
heel leuk
Hartstikke leuk

Daarnaast werd aan de deelnemers gevraagd “wat heb jij geleerd van deze ochtend”.
Wat heb jij geleerd vandaag?
Nog meer aandacht besteden aan netwerken
Volhouden: Positief blijven!
Veel
Dat het nut heeft om naar deze bijeenkomst te gaan m.n. om nieuwe mensen te ontmoeten om evt
iets voor elkaar te kunnen betekenen
Een goed gesprek gehad met een werkzoekende
Voor mij..... Ik heb weer wat bijgeleerd.
aanvulling herkenning
Toch weer nieuw contact opgedaan, herkenning
Netwerken heeft een toegevoegde waarde
Bij jezelf blijven
onderschat jezelf niet, bekijk het positief, blijf bij jezelf en steek tijd in het ontdekken van LinkedIn
Bevestiging van wat ik al wist dat netwerk de beste manier is om met mensen in contact te komen
die mij naar een nieuwe werkkring kunnen leiden
goede tips, Interessante informatie
Hoe je linked in beter kan maken
Bewuster geworden van idee van een pitch leuk meer te hebben gehoord over etiquette
positiever denken
netwerken gewoon doen en jezelf zijn!
over de netwerk veel geleerd en positief
belang pitchen/ netwerken
Lol in baan zoeken
dat het leerzaam is voor je sollicitatie ik heb er wat aan gehad
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5 Dankwoord
De dag werd georganiseerd door het enthousiaste organisatieteam van de Netwerkcafé Hoorn. Alle
sprekers en workshopgevers hebben geheel belangeloos hun beste inzet geleverd. WerkSaam West
Friesland en UWV Alkmaar maakte het direct bereiken van de doelgroep mogelijk door een groot
aantal werkzoekende vijftigplussers in de arbeidsmarktregio te attenderen op de bijeenkomst.
De Zaagtand was zo vriendelijk de locatie ter beschikking te stellen.

Sprekers en workshopgevers:
Vera Truijens, Marcel Koomen, Rolf Meijers, Ed Post, Robert Smulders, Nini Viëtor, Yvonne van der
Kroft, Hiske van deer Gronden, Rob Zwart

Organisatie:
Vrijwilligers Netwerkcafé Hoorn

Uitnodigingen:
UWV Alkmaar, WerkSaam West Friesland, Werken voor Elkaar

Foto’s:
© Werken voor Elkaar

Locatie:
De Zaagtand, Hoorn

Stichting Werken voor Elkaar:
Stichting Werken voor Elkaar inspireert werkzoekende vijftigplussers in de regio's Amsterdam,
Rotterdam, Zaanstad, Utrecht, Hoorn, Alkmaar en Eindhoven om meer te halen uit hun vakkennis,
beroeps- en levenservaring. Dat doen we met en voor elkaar. Op basis van vrijwillige inzet. Met
enthousiasme en daadkracht. Dat doen we door Netwerkcafés, werkestafettes en werkmarkten te
organiseren.
En we zorgen dat we bij politiek en werkgevers gehoor vinden voor arbeidsmarktparticipatie van
vijftigplussers. Werken voor Elkaar organiseert, ondersteunt en faciliteert de vrijwillige teams in de
verschillende steden.
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