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PROGRAMMA  - seizoen 2021 
 

WerkVinden Alphen (WVA) onderkent een aantal fasen waarin de werkloosheid zich onderscheidt, 
met binnen elke fase speciale omstandigheden en aandachtsgebieden die herkenbaar zijn voor de 
werkzoekende en waarop dienstverlening kan worden afgestemd en onderverdeeld. 
WVA speelt niet in de gehele keten een rol, maar kan ondersteuning en hulp bieden in de gebieden 
zoals hieronder aangegeven. 
 

 
 
De in dit document opgenomen programma wordt m.i.v. januari 2021 aangeboden door WerkVinden 
Alphen en kan door aanpassing aan wensen en omstandigheden in de loop van het jaar veranderen. 
De specialisten (docenten) zijn vrijwilligers en helpen de werkzoekenden graag een stapje verder bij 
het vinden van (nieuw) werk. De bijdrage houden we zo laag mogelijk en dragen bij in de 
operationele kosten zoals huur en materialen.  
Voor aanmelden, inschrijven, data, locaties en andere actuele informatie, zie onze website 
www.werkvindenalphen.nl 
 
 Alphen aan den Rijn, januari 2021             

 
 
  

http://www.werkvindenalphen.nl/
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Algemene verkenning 

 

1. Inloop spreekuur 
Vorm  kennismakingsbezoek (zonder afspraak) 
Wanneer dinsdag- en woensdagochtend tussen 10.00 en 13.00 uur kan je binnenlopen. Als de 

tijd je niet uitkomt, kan je natuurlijk altijd een afspraak maken. 
Gezien de Corona maatregelen is het voorlopig noodzakelijk om altijd een afspraak te 
maken! 

 
Je bent op zoek naar een andere baan en een nieuwe uitdaging, maar weet de weg daar naartoe nog 
niet goed. Je weet wel wat je wilt, maar nog niet hoe. Officieel starten is dan ook best een stap en 
voor dat je het weet zit je ergens aan vast. Bij WerkVindenAlphen kan je jezelf rustig oriënteren en 
praten met gastvrouwen. Dat is altijd neutraal want WerkVindenAlphen zijn vrijwilligers en zijn 
nergens aan verbonden. Wij willen je  helpen bij het vinden van een nieuw uitdaging. Na zo’n 
inloopgesprek weet je waar je aan toe bent, wat je te wachten staat en hoe WerkVindenAlphen je 
kan helpen. Zo creëer je rust in je hoofd en verhoog je je kansen op een nieuwe baan.  
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Aanbod fase 1: Ontslag 
 

2. Hulp bij Arbeidsrecht 
Vorm  persoonlijk gesprek 
Wanneer op afspraak 
 
Als je ontslag hebt of dreigt, zijn er veel vragen die vaak juridisch van aard zijn. Het arbeidsrecht is 
uitgebreid en geeft gelukkig veel bescherming aan werknemers. Krijg je wel of niet een 
ontslagvergoeding en hoe werkt een vaststellingsovereenkomst. Dat zijn zo maar een paar 
voorbeelden. Het is echt specialistenwerk en financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Dan is het 
maar goed als je jezelf goed voorbereid en een beeld hebt van de  mogelijkheden. Een 
arbeidsrechtdeskundige is aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Je krijgt een beeld van de 
juridische mogelijkheden, wanneer je , indien noodzakelijk, een arbeidsrecht-deskundige kunt 
inzetten en je krijgt een geschat kostenplaatje. Goed voorbereid ben je een betere gesprekspartner 
bij intake- en gevolggesprekken met een arbeidsrecht jurist. 
 
 

3. Dreigend ontslag 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 

Heb je het onderbuikgevoel dat je baan de komende tijd op het spel staat? Wil jij je daar goed op 

voorbereiden, kom dan naar onze workshop over dit onderwerp. Bespaart je een hoop geld en 

ellende. Eén van de arbeidsrechten advocaten van advocatenkantoor Berntsen en Mulder vertelt je 

waar je rekening mee moet houden, zodat je goed beslagen ten ijs komt als je een ontslag gesprek 

moet voeren. Denk daarbij aan wat je wel en niet kunt zeggen tijdens een slecht nieuws gesprek. Hoe 

kun jij onderhandelen met het beste resultaat? Ontvang je wel of niet een transitievergoeding? En 

vele andere onderwerpen. Natuurlijk kun je na afloop vragen stellen over jouw specifieke situatie. 

 

4. Hoe ga ik om met mijn ontslag? 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Het verlies van werk is voor velen een traumatische gebeurtenis. Mensen ervaren het als meer dan 
alleen verliezen van inkomen. Ineens zit je hele dagen thuis en kun je het gevoel hebben dat jij je 
structuur in het dagelijks leven kwijt bent. Het kan je zelfvertrouwen aantasten en je kunt je buiten 
de maatschappij gezet voelen. Kortom, een ingrijpende ervaring. Tijdens deze workshop krijg je 
allerlei tips, waardoor jij sneller deze vervelende gebeurtenis kunt verwerken en je weer volledig 
kunt richten op het zoeken van een nieuwe baan. 
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Aanbod fase 2: Op orde brengen 
 

5. Je baan kwijt in Corona tijd. Wat doet dat met je? 
Vorm  workshop 
Wanneer on-line, 2 uur 
 
Deze nieuwe sessie, speciaal opgezet voor in deze corona tijd. Het verlies van werk is voor velen een 

traumatische gebeurtenis. Het is meer dan alleen verlies van inkomen. Werk is één van onze 

zekerheden. Het komt tegemoet aan fundamentele behoeftes zoals: veiligheid, status, zekerheid, 

zelfvertrouwen, erbij horen enz. 

Allemaal zaken die vanzelfsprekend lijken als je een baan hebt. Bij ontslag vallen deze zekerheden 

weg. Deze informatie online sessie van WerkVinden geeft je handvaten hoe je hier mee om kunt 

gaan. Deze virale en interactieve informatiebijeenkomst gaat over wat ontslag met je doet, welke 

fasen van verwerking je tegenkomt en hoe je daar weer uit komt. 

6. Werkloos en verkenning ZZP 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Het vinden van een passende betaalde baan valt niet mee en je hebt al vaker nagedacht of je toch 
niet voor jezelf wilt beginnen. Concrete stappen heb je nog niet gezet, maar het zit wel steeds in je 
hoofd. De workshop 'werkloos en verkenning ZZP' biedt een uitkomst, want tijdens deze twee uur 
durende verkenning wordt door twee deskundigen van People Assist (Aalsmeer) stil gestaan bij de 
belangrijkste onderdelen van zelfstandig ondernemen, zoals ; waarom zou je.., wat zijn de voor- en 
nadelen, welke stappen moet je zetten, zit men op jouw product of dienst te wachten en nog veel 
meer. Kortom, allemaal nuttige informatie voor diegene die overweegt om vanuit werkloosheid 
zelfstandig te worden, zodat je na afloop weet wat er allemaal bij komt kijken en wat je moet 
doen/oppakken. 
 

7. 50 plus, van vooroordelen naar voordelen 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Oudere werkzoekenden komen moeilijk weer aan het werk. Vast geroeste vooroordelen over oudere 
werknemers zijn vaak oorzaken hiervan. Het gaat om veel vooroordelen zoals ; minder flexibel, te 
duur, vaak ziek, verouderde kennis, IT-achterstand e.v.a. In deze workshop gaat Ans Klein (directeur 
Arbodienst VaardigWerk) in op de vooroordelen en gaat samen met jou de vooroordelen ombuigen 
naar voordelen zodat ook jij overtuigt bent van deze voordelen om zo makkelijker te solliciteren en 
werkgevers te overtuigen. 
 

8. Netwerkwandeling 
Vorm  netwerkbijeenkomst (zonder afspraak) 
Wanneer tweede dinsdag van de maand tussen 10.00 en 11.30 uur. 
 
Onder begeleiding van onze wandelcoach kan je gelijkgestemden ontmoeten tijdens een gezonde en 
inspirerende wandeling. Al helpt zo’n wandeling om zowel lichamelijk als geestelijk fit te blijven, is 
het zeker geen prestatieloop. “Ontmoeten en ontdekken” staat voorop. De wandeling duurt circa 1,5 
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uur waarna we na afloop nog even gezellig koffie of thee drinken. De netwerkwandeling vindt plaats 
vanaf de parkeerplaats Kinderboerderij Zegersloot.  
 

9. Grip op de knip 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Ontslag heeft niet alleen emotionele gevolgen, maar ook financiële gevolgen. 
Je krijgt opeens minder geld.  Wat kun je doen om er voor te zorgen dat je 
financieel uitkomt met je geld. Welke bezuinigingsmaatregelen kun je 
nemen, wat voor subsidiemogelijkheden zijn er. Hoe kun je bezuinigen op je 
leningen en je hypotheek. Dit leer je allemaal tijdens deze workshop die 
gegeven wordt door een ervaren onafhankelijk  financieel specialist. Na deze 
workshop heb je wat meer rust in je hoofd, omdat er wat meer orde in de 
financiën is.  
 
 

10. Werkloos en pensioen in zicht 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Als je werkloos en boven de vijftig bent en wellicht zelfs boven de zestig, is het van belang om te 
weten hoe je pensioen er ‘straks’ uitziet en wat je er, nu je werkloos bent, mee kan doen. 
Bijvoorbeeld je pensioen naar voren halen of een paar jaar een hoger pensioen. Heb je genoeg 
pensioen opgebouwd en zo nee, zijn er alternatieven? Wil je straks kleiner wonen, kun je dan iets 
doen met de overwaarde? 
In deze workshop ga je ook zelf aan de slag met je pensioen, dus neem je laptop of tablet mee: Bring 
Your Own Device (BYOD). Bij de inschrijving kun je ook vermelden dat je er geen hebt, zodat je één 
van de laptops van WerkVinden kunt gebruiken. Zorg er in elk geval voor dat je je DigID weet. Ook je 
partner mag (gratis) mee zodat jullie samen deze materie kunnen doorgronden. Vooraf krijg je een 
formulier waarin staat welke gegevens je moet meenemen om een zo goed mogelijk beeld voor je 
eigen AOW/pensioen te kunnen schetsen. 
 
 

11. Werk zoeken? Maak eerst je hoofd leeg 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Je kunt je baan verliezen door allerlei redenen. Je contract wordt niet verlengd of er spelen 

bijvoorbeeld dingen op werk of in de privésituatie die er voor zorgen dat je je baan niet kunt 

behouden. Bij de meeste mensen is werk een belangrijk onderdeel van hun leven, op het moment 

dat dit wegvalt, valt er een gat. Als je weer opzoek gaat naar werk, is het fijn om met een schone lei 

te kunnen beginnen. Maar, hoe ga je om met lopende zaken in je privéleven in deze zoektocht, 

eerdere frustraties, zodat ze je niet belemmeren op weg naar een andere baan. Kortom... hoe maak 

je je hoofd leeg om weer goed te kunnen zoeken naar werk.   
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12. Werkzoeken begint bij bewegen! 
Vorm  bewegen 
Wanneer online en buiten 
 
Bewegen is goed voor je en voor werkzoekenden van nog groter belang. Op zoek zijn naar een baan 
kan namelijk stress en spanning geven. Door te sporten kun je dit tegen gaan en voorkomen. Je raakt 
meer ontspannen en je hoofd maak je ‘leeg’. Zo kan je nog beter nadenken over werk zoeken. In dit 
instructie filmpje kan je in een paar minuten zien hoe je kan beginnen. Alphen Beweegt heeft op hun 
Facebook pagina dagelijks simpele oefeningen en tips voor als je verder gaat. Online kun je dus al 
iedere dag aan de gang. Van harte aanbevolen! Zie de video https://youtu.be/gE9k5JaDTzQ  
  

https://youtu.be/gE9k5JaDTzQ
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Aanbod fase 3: Persoonlijke ontwikkeling 
 

13. Walk & Talk 
Vorm  kennismakingsbezoek/netwerkbijeenkomst (zonder afspraak) 
Wanneer eerste dinsdag van de maand 09.30 – 11.30uur 
 
Als je ontslag hebt of het dreigt, komen er heel veel vragen op je af. Tijdens de Walk & Talk kan je 

daar antwoord op krijgen. Een deskundige licht elke maand een bepaald 
onderwerp dat met werk zoeken te maken heeft toe. Daarnaast maak je contact 
met andere werkzoekenden en zo werk je aan je netwerk. Deze 
“ervaringsdeskundigen” kunnen je vaak op weg helpen in deze moeilijke en 
spannende materie. En dit alles gebeurt in een ontspannen sfeer onder het genot 
van een kop koffie of thee. De Walk & Talk is een samenwerking tussen 

WerkVindenAlphen en de Bibliotheek Rijn en Venen en wordt gehouden in de Bibliotheek, Aarplein, 
Alphen aan den Rijn.  
 
Elke maand leer je meer over een bepaald onderwerp dat met werkvinden te maken heeft. Je kunt 
kijken of je hier nog meer over te weten wilt komen. Je bouwt op een natuurlijke wijze aan je 
netwerk.  
 

14. Netwerkwandeling 
Vorm  netwerkbijeenkomst (zonder afspraak) 
Wanneer tweede dinsdag van de maand tussen 10.00 en 11.30 uur. 
 
Onder begeleiding van onze wandelcoach kan je gelijkgestemden ontmoeten tijdens een gezonde en 
inspirerende wandeling. Al helpt zo’n wandeling om zowel lichamelijk als geestelijk fit te blijven, is 
het zeker geen prestatieloop. “Ontmoeten en ontdekken” staat voorop. De wandeling duurt circa 1,5 
uur waarna we na afloop nog even gezellig koffie of thee drinken. De netwerkwandeling  vindt plaats  
vanaf de parkeerplaats Kinderboerderij Zegersloot  
 

15.  50-plus, Werkloos en weer Leren  
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 

Voor velen lijkt actuele kennis over een (nieuw) beroep een 

uitdaging. Ook het verder ontwikkelen van je talenten is zo’n 

punt. Je hebt geen geschikt diploma, maar wel kennis en ervaring. 

Hoe pak je dit allemaal aan,  wat is kansrijk en waar kan je terecht 

. Jos van Es is van het landelijk samenwerkingsverband ‘leren en 

werken’ en wijst je de weg en geeft ook aan welke vergoedingen 

er zijn en welke beroepen kansrijk zijn. Hij laat je ook zien hoe je 

een toekomstige  werkgever (praktisch) kan overtuigen dat jouw 

ervaring en kennis gelijk staat aan een opleidingsdiploma (als je 

die niet hebt). In deze workshop wordt je verder wegwijs gemaakt 

over alles wat met ‘weer leren’ te maken heeft, zodat jij klaar bent voor een nieuwe uitdaging en 

wellicht zelfs een andere beroep.  
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16. Persoonlijke Loopbaancoaching 
Vorm  persoonlijke begeleiding  
Wanneer op afspraak 
 
Ben je op zoek naar nieuw werk? En zou je graag gebruik maken van persoonlijke coaching? Bij 
WerkVinden Alphen kun je jouw loopbaanvragen beantwoorden in een één-op-één-gesprek met een 
professionele loopbaancoach. Jouw doelstelling is ons uitgangspunt. 
Uiteindelijk willen we dat je een stap verder komt om werk te vinden dat bij je past. Jij geeft aan 
waarover je in gesprek wilt. Waar jij tegenaan loopt bij het vinden van werk. We sluiten aan bij jouw 
situatie en actieplan. Hoe ga je je doelstellingen realiseren en wat heb je nog nodig? 
 

17. Hoe vind ik een baan? Het nut en noodzaak van een CV! 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Wie ben je, wat kan je en wat wil je? In welke richting ga je werk zoeken? Dat 
zijn vragen waar iedere werkzoekende tegen aan loopt. In deze workshop 
gaan we zorgen dat je een goed CV krijgt met de kwaliteiten die je al eerder 
hebt vastgesteld en aangepast op de branche waarin je werk zoekt. Bij deze 
workshop krijg je een CV sjabloon gratis (normaal €10,=.) 
 

18. Hoe komt een 50-plusser in actie 
Vorm   workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Tijdens deze workshop laten we de deelnemers zien hoe een HR manager kijkt naar 50 plus 
werkzoekenden. Hiervoor is er een HR manager die zelf ook al wat langer werkloos geweest, dus 
weet wat er leeft bij zowel de werkzoekende als de werkgever. Deze workshop zal een echte 
“werk”shop worden, waarbij er ook van de deelnemers het een en ander gevraagd zal worden. 
In deze workshop wordt ingegaan op de vragen:  

− Wat heb jij gedaan de afgelopen periode, om aan een baan te komen?  

− Is het werkelijk zo, dat je alleen maar afgewezen word omdat je boven de 50 bent? 

− Heb jij een achterstand opgelopen? Hoe kun je dat goedmaken? 

− Wat ga jij anders doen om aan een betaalde baan komen, hoe pak jij het aan? 

− Wat is jouw “actieplan” de komende maanden en hoe ga jij dat aanpakken? 
Het doel van deze workshop is van elkaar te leren en te zorgen dat men voldoende in staat is om een 
gericht actieplan te maken, om die ene mooie baan te bemachtigen. 
 



Stichting WerkVinden Alphen     -    programma   -   seizoen 2021 Pag. 12 

19. Netwerken in de praktijk 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
70% van de vacatures worden direct of indirect 
wordt ingevuld a.g.v. netwerken. Dat is veel! Je 
kan er niet vroeg genoeg mee beginnen… Alles 
rond netwerken komt aan bod. Wat is nu 
eigenlijk netwerken?  “Hoe moet dat en ik heb 
geen netwerk” is een veel gehoorde kreet 
rondom netwerken. Bij deze workshop leer je 
dat netwerken helemaal niet moeilijk is. Sterker 
nog, het is leuk. Je leert wat het is en hoe jij het kunt toepassen. Deze workshop is zeer op de praktijk 
gericht en door middel van rollenspellen wordt het duidelijk.  
 

20. Wat betekenen de nieuwe technologieën voor mijn baan? 
Nog nader in te vullen! 

 

21. Van vrijwilligerswerk naar betaald werk? 
Vorm  workshop 
Wanneer 1 dagdeel (dagdeel is 3 uren) 
 
Stichting WerkVinden Alphen werkt samen met Tom in de Buurt en een workshop ontwikkeld voor 
vrijwilligers die weer aan het werk willen. 
Wat moet je doen als je van vrijwilligers werk naar betaald werk wilt gaan. Deze workshop biedt jou 
een aantal handvaten, die je nodig hebt om weer naar een betaalde baan te gaan. WerkVinden 
Alphen kan je daarbij helpen. De volgende stappen zijn daarbij nodig, tijdens deze workshop worden 
deze actiepunten stuk voor stuk behandeld.  
Onderwerpen in de workshop zijn;  
* Maak een plan,  
* ontdek je talenten,  
* Weet wat je wilt,  
* zorg voor een goed Netwerk, 
* een goed CV en eventueel een LinkedIn profiel,  
* hoe ga jij om met vooroordelen,  
* volg een opleiding indien nodig,  
* Vraag hulp, durf te vragen,  
* kom in actie. 
 

22. Werkloos en  vrijwilligerswerk  
Vorm  workshop 
Wanneer 1 dagdeel (dagdeel is 3 uren) 
 
Het vinden van een betaalde baan gaat niet vanzelf. Vrijwilligerswerk is daarom een prima opstap 

naar een betaalde baan. Je neemt (weer) deel aan een arbeidsproces en bent weer lekker bezig. 

Onderwerpen die behandeld worden, zijn onder meer; wat is vrijwilligers werk, welke vergoedingen 
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zijn er en hoe zit dat met WW, wat heb ik er aan, welke mogelijkheden zijn er en hoe vind ik 

vrijwilligers werk. Kortom, allemaal nuttige informatie voor diegene die vrijwilligerswerk overwegen 

zodat je na afloop een goed besluit kan nemen en weet waar je naartoe kan gaan. 

 

23. De sprong vooruit (solliciteren met Story Telling) 
Vorm  workshop 
Wanneer 1 dagdeel (dagdeel is 3 uren) 
 
Verhalen over jouw loopbaangeschiedenis, over jouw wensen, dromen en verlangens voor de 
toekomst, over wie jij bent en over gebeurtenissen in je werkende leven en hoe jij je staande hebt 
gehouden tijdens moeilijke of spannende tijden. 
Over hoe en waarom jij die ene moeilijke keuze 
hebt gemaakt. Of over die mislukte studie of de 
blunder die je hebt begaan. En over de leukste of 
stomste baan die je ooit had.  Mensen onthouden 
verhalen beter dan een opsomming van feiten. 
Humor, onverwachtse wendingen, beschrijvingen 
en een opeenstapeling van gebeurtenissen, pech 
tegenslagen, misgelopen liefdes, passie en “de 
held” en de “anti-held”, zijn allemaal elementen uit 
bekende verhalen.  
Hoe kun jij dit in je sollicitatiebrief, cv, profiel en op gesprek gebruiken en in geuren en kleuren 
vertellen, zodat jouw toekomstige werkgever aan je lippen hangt en jou onthoudt? 
  
 

24. Ontdek je kwaliteiten en talenten 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
De missie van WerkVinden Alphen zegt het al: Iedereen heeft de kennis, kunde, kwaliteiten en 
talenten die het waard zijn om in het arbeidsproces te worden ingezet. In deze workshop gaan we 
met de deelnemers op een speelse manier aan de slag om te ontdekken wat de werkelijke 
kwaliteiten en valkuilen van een ieder zijn  en hoe men hierdoor een betere keuze kunnen maken in 
het kiezen van een nieuwe baan of carrière. Dit doen we in een klein groepje aan de hand van 
verschillende oefeningen.  

Hoe meer men bewust is van de eigen 
kwaliteiten en hoe meer deze 
kwaliteiten ingezet worden, hoe beter 
men zich zal voelen en hoe meer men 
in zijn persoonlijke kracht komt.  
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25. Welk werk past bij mijn gedrag, talenten en drijfveren  

(Wat kun je leren van Pipi Langkous over solliciteren?) 

Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Solliciteren is een serieuze zaak en je wilt je daar optimaal op voorbereiden. Daarom ditmaal een  

speelse workshop over serieuze zaken met een positief 
effect. 
Tessa Faber presenteert in deze workshop de beste 
sollicitatie- en loopbaanlessen die je kunt leren van Pippi 
Langkous. Niet of je nu het goede lettertype hebt voor je 
cv maar of je net als Pippi durft te vertellen wat jij eigenlijk 
wilt! Uiteraard komt daarbij de beroemde uitspraak van 
Pippi voorbij: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat 
ik het kan!”. Tessa zegt: “Ik geloof dat iedere 

werkzoekende dit wel eens denkt bij het solliciteren over functies, vacatures, werkzaamheden of een 
nieuwe loopbaanrichting, maar soms is het lastig om jezelf en de buitenwereld daar van te 
overtuigen”. 
 

26. Welk Van hokjes naar puzzelstukjes 

 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
“Van hokjes naar puzzelstukjes” is een methodiek waarbij je in groepsverband op zoek gaat naar 
elkaars natuurlijke talenten en naar jouw eigen non-talenten (zaken waar je geen energie van krijgt), 
ofwel de zoektocht naar meer zelfkennis.. Bij deze interessante methode gaan de deelnemers op 
zoek naar zaken waar ze wel energie van krijgen. Volgens deze methode kun je mensen niet in hokjes 
stoppen, mensen kunnen veel meer. Niet “ ja” zeggen en “nee” denken. Los laten van taken waar je 
geen energie van krijgt, hierdoor reduceer je de stress, des te meer energie hou je over. 
Wat levert het jou op?Zelfkennis!  
Je gaat ontdekken en vooral ook echt voelen wat jouw non-talenten zijn en wat je 
natuurlijke talenten zijn. Je krijgt inzicht in waar je energie van krijgt en waarvan niet. Met deze 
kennis over jouzelf kan je heel gericht voelen wat maakt dat bepaalde werkzaamheden wel of niet bij 
je passen. Je kan daarna goed benoemen waarom jij wel of niet geschikt bent om 
bepaalde werkzaamheden te doen. Je gaat deze kracht ervaren waardoor je je zekerder voelt en 
gerichter op zoek kan naar werk en een werkgever die jou echt passen! Deze kennis kan je daarna 
gaan gebruiken bij het schrijven van sollicitatiebrieven en voeren van sollicitatiegesprekken. 
  

27. MS Word introductie 
 
Vorm  workshop 
Wanneer 4 woensdagavonden  (avond is 3 uren) 
 
Deze praktijkgerichte cursus Word 2016/365 is een cursus van vier avonden. De cursus is bestemd 
voor iedereen die met MS Word 2016 of 365 wil leren werken en voor degenen die weinig ervaring 
hebben opgedaan met een eerdere versie van MS Word en hun vaardigheid willen verbeteren in de 
meest recente versie van MS Word. 
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28. MS Word voor gevorderden 
 
Vorm  workshop 
Wanneer 4 woensdagavonden (avond is 3 uren) 
 

Een vervolg op de Workshop “MS Word voor beginners” gedurende 4 cursusavonden. De 
cursus is bestemd voor iedereen die al met MS Word 2016 of 365 werkt , maar hun vaardigheid 
willen verbeteren in de meest recente versie van MS Word. 
 

29. MS Excel voor gevorderden 
 
Vorm  workshop 
Wanneer 4 woensdagavonden (avond is 3 uren) 
 
Deze praktijkgerichte cursus MS Excel 2016/365 is een cursus van vier avonden. Deze cursus is 

bestemd voor iedereen die met MS Excel 2016 of 365 kan werken maar wet dat er meer in zit. Het is 

een vervolg op de cursus MS Excel voor beginners.    

Basisvaardigheden computers 
Uitgevoerd door digitaal@bibliotheek Rijn & Venen  

30. Klik & Tik 
 Vorm

  workshops  

Wanneer dinsdagochtend van 10.30 – 12.30 uur 

 
Wekelijkse computercursus voor de digitale basisvaardigheden. Hier 

leren deelnemers om te gaan met de computer. Deelnemers zijn 

geslaagd wanneer ze kunnen navigeren op het internet, e- mailen 

met bijlages en kunnen downloaden. 

 

31. Digisterker  
 

Vorm  workshops  

Wanneer In overleg 

Computercursus met minimaal vier lessen over de DigiD. Deelnemers oefenen met hun eigen DigiD, 
hierdoor is er een privacy vraagstuk. Cursus is altijd gegeven door twee geïnstrueerde docenten, 
waarvan een betaalde docent. 
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32. Digisterker-Word  
 

Vorm  workshops  

Wanneer In overleg 

Pilot ism vluchtelingenwerk Nieuwkoop. Digisterker is gegeven met twee digitaalcoaches en een 
mediacoach aan een selectieve groep nieuwkomers. Onderwerp van de cursus is solliciteren. 
Digisterker begeleid de deelnemers in het online zoeken van werk en de Word cursus leert 
deelnemers hun eigen sollicitatie brieven op te stellen.  
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Aanbod fase 4: Solliciteren 
 
 
 
 

33. Hulp bij CV, Hulp bij solliciteren, Hulp bij LinkedIn 
Vorm  persoonlijke begeleiding  
Wanneer dinsdag- en woensdagochtend tussen 10.00 – 13.00 uur 
 
Wil je graag persoonlijk geholpen worden omdat je het zelf niet zo makkelijk kan en een ruggensteun 
met praktische tips kan gebruiken om aan de slag te gaan een nieuw baan te zoeken ? Dan is ‘hulp 
bij’ voor jou de oplossing. Je wordt persoonlijk begeleid bij het maken van een CV en/of een LinkedIn 
profiel. Maar ook bij het maken van een sollicitatiebrief. Door de persoonlijke begeleiding weet je 
hoe je e.e.a. zelf kan uitvoeren, waar je op moet letten en waar de toekomstige werkgever op let. Zo 
verhoog je je kansen op een nieuwe baan. 
 

34. Zorg voor de juiste pitch! 
Vorm  workshop 
Wanneer dagdeel (3 uren) 
 
Een pitch, of, met de volledige naam “elevator pitch” is een boodschap van een minuut. Het is een 

belangrijk onderdeel van het solliciteren. Je moet 
je toekomstige werkgever in korte tijd ervan 
overtuigen dat jij de beste kandidaat bent voor 
die mooie baan. In deze workshop leer je om een 
passende en pakkende pitch te maken over wie 
je bent, wat je kunt en wat je wilt. Dit op een 
wijze dat anderen direct interesse tonen in jou en 
je wellicht verder kunnen helpen in de zoektocht 
naar de juiste baan. Zorg dat je weet waar je 
kwaliteiten liggen: waar ben je goed in, waarom 
doe je dat graag en wat is je ervaring.  

 

35. Video pitchen 
Vorm  workshop 
Wanneer 1 dagdeel (dagdeel is 3 uren) 
 
Pitchen is een kunst, maar ook een must, je moet je goed kunnen presenteren bij een toekomstige 
werkgever. Tegenwoordig vragen ze steeds meer of  jij een filmpje van jezelf kunt opsturen en dat is 
best lastig. Wij gaan je daarbij helpen. Door eerst een goede pitch te maken en vervolgens ga jij die 
zelf opnemen met behulp van het thuisfront. In de tweede sessie gaan wij die beoordelen en 
eventueel verbeteren. Je kunt echter ook kiezen voor een extra opnamedag, maar dan door een 
professionele fotograaf. 
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36. Solliciteren anno nu 
Vorm  workshop 
Wanneer 1 dagdeel (dagdeel is 3 uren) 
 
Tijdens deze workshop gaan we in op diverse methodieken om succesvol een sollicitatiegesprek te 
voeren. Hoe je authentiek en onderscheidend jezelf kan laten zien. Welke mindset je nodig hebt om 
het gesprek ontspannend te kunnen voeren. Hoe zorg je ervoor dat je blijft hangen bij je 
gesprekspartner en dat welke vragen jij moet stellen.  
Wat zegt de coach: 

− Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken. 

− Ik help jou om in beweging te komen naar de baan én het leven wat bij jou past. Ik maak het 
verschil want jij bent Goud Waard! 

− Ik daag je uit om veranderingen door te voeren zodat je meer je potentieel benut, zowel 
persoonlijk als voor je carrière. Want werk waar je plezier en uitdaging uit haalt is minstens net 
zoveel waard als het salaris dat je elke maand bijgeschreven krijgt. 

 

  
 

37. Een professionele profielfoto maakt het verschil!  
 

Vorm  workshop 

Wanneer dagdeel (3 uren) 

 

Een professionele fotosessie voor de profielfoto op je LinkedIn-account en je 

CV waarmee je het verschil maakt in je presentatie voor toekomstige 

werkgevers. Als je op zoek bent naar een baan geldt dat zéker voor je 

profielfoto op LinkedIn en CV. Een goede profielfoto geeft een eerste indruk 

van wie je bent en wat je uitstraalt, zowel professioneel als persoonlijk. Een 

professionele foto kan een wereld van verschil maken voor je presentatie 

naar de buitenwereld. Tijdens deze workshop ben je van harte welkom om een professionele 

profielfoto van je te laten maken. Je ontvangt drie profielfoto’s.  
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Tarieven 
 

Tarieven hulp en activiteiten WerkVinden Alphen aan den Rijn per 1 januar1 2021 
 
Een eerste Intake gesprek bij WerkVinden Alphen is altijd kosteloos. Deze intake zal rond 1,5 uur tijd 
in beslag nemen. 
 
Ondersteuning en begeleiding van een buddy (gekwalificeerde vrijwilliger van WerkVinden) 
 
In het traject van ‘ontslag’ naar ‘succesvol solliciteren’ onderscheidt WerkVinden 4 fases. De 
kandidaat bepaalt na intake in overleg van welke fase(s) hij of zij gebruik maakt. De prijs voor de 
buddy begeleiding is dan inclusief de kosten voor workshops en informatiebijeenkomsten. 
 
Deelname aan 1 fase         € 35,-- 
Deelname aan 2 fases         € 65,-- 
Deelname aan 3 fases         € 95,-- 
Deelname aan alle fases        € 120,-- 
 
De tarieven zijn exclusief eventuele kosten van juridisch advies van Bernsten & Mulder Advocaten 
en/of een individueel gesprek met een loopbaancoach. 
 
 
Informatiebijeenkomsten, workshops en cursussen 
 
Het is mogelijk om geen buddy begeleiding te nemen, doch wel aan specifieke bijeenkomsten deel te 
nemen. Hierbij gelden dan de volgende tarieven. 
 
Eénmalig juridisch advies van Bernsten & Mulder Advocaten (1 uur)   gratis 
Bijwonen van een informatiebijeenkomst van ongeveer 2,5 uur    € 5,-- 
Bijwonen van een workshop van één dagdeel      € 17,50 
Eventueel een vervolgdagdeel van een workshop     € 15,-- 
Twee individuele coaching gesprekken van ongeveer 1,5 uur elk. Per gesprek  € 30,-- 
Cursus van 4 dagdelen, totaal ongeveer 10 uur      € 52,50 
 
 
Hulp bij het verbeteren van LinkedIn profiel, inclusief tips voor effectief gebruik € 10,-- 
Hulp bij het verbeteren van je CV (vormgeving en inhoudelijk)    € 10,-- 
Ontwikkelen van CV sjabloon        € 10,-- 
Hulp bij het schrijven van een goede motivatiebrief bij sollicitatie   € 10,-- 
Training van sollicitatiegesprek        € 10,-- 
Extra hulp bij één van bovenstaande onderwerpen     € 10,-- 
 
Bovenstaande activiteiten nemen ieder voor zich ongeveer 1,5 uur in beslag.  
 


