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Gianni da Costa

'SOMS HANG IK GORDIJNEN OP 
BIJ DE MENSEN THUIS'
Gianni da Costa (33) is afkomstig uit Angola en kwam op zijn 18e naar Nederland. 
Hij is inmiddels een rasechte Amsterdammer. Gianni zit even zonder werk en 
benut zijn extra vrije tijd om nog meer uren te stoppen in het vrijwilligerswerk 
dat hij al deed.

‘Ik was operationeel medewerker bij 
een bank. Dat is administratief/ 
commercieel werk. Daar heb ik 
af scheid van genomen want ik wil nu 
graag iets heel anders: werken in het 
sociale domein. Binnenkort begin ik 
met een studie Bestuur en Beleid en 
ik hoop een baan te vinden bij over-
heid of semioverheid. Ondertussen 
ben ik actief bij Burennetwerk. Dat 
was ik al langer maar ik heb er nu 
extra tijd voor. Die organisatie kop-
pelt de hulpvraag van mensen die het 
niet breed hebben met vrijwilligers 
die bereid zijn klussen te doen. Ik 
doe heel afwisselend werk. De ene 
dag help ik verhuizen, de volgende 
dag sta ik gordijnen op te hangen en 
de dag daarna doe ik boodschappen 
voor oude mensen. Je komt met veel 
stadgenoten in aanraking en die zijn 
heel blij met wat je doet. Je kunt 
bij Burennetwerk zelf aangeven in 
welke regio je beschikbaar bent. In 
mijn geval is dat in de Amsterdamse 
wijken Oost, West en Centrum.  
Het aanbod van klussen wisselt 
sterk. Soms heb ik een week met één 
karwei; de week daarna ben ik elke 
dag in de weer. Ik ben nu een tijdje 
lekker flexibel.’ 

OP ZOEK BEELD: CORBINO
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INHOUDSOPGAVE

COLOFON

WAW. Een magazine voor mensen die hun baan kwijtraken en ander 
werk zoeken. FNV Werken aan Werk ondersteunt ze met persoonlijke 
begeleiding en training. Lees over hun ervaringen met de service van 
FNV Werken aan Werk in dit blad, dat verder vol staat met praktische 
informatie en tips.

Applicatiebeheerder André Disselhorst 
kreeg een negatieve beoordeling en 
zijn baan stond op de tocht. ‘Ik wil 
nu het liefst aan de slag in de 
duurzame sector.’

‘Ik zou graag iets doen voor  
de samenleving.’ 
Linda Stoffels wil de overstap 
maken van het reclamevak naar de 
non-profitsector.  

Ontslag: hoe gaat dat in zijn werk en 
krijg ik geld mee? Vijf dingen die je 
moet weten. 

Face to face: 
vakbondsbestuurders Mariëtte Patijn 
en Willem Jelle Berg over de rol van de 
bonden bij de arbeidsbemiddeling.

Zet jezelf in de etalage.  
Tips over het gebruik van LinkedIn.

Tien kansrijke beroepen.

Na 38 jaar in het grafische vak zoekt 
Luuk Verschoor uit Rotterdam een 
nieuwe baan. 

Ineens zonder werk. 
Pakkende adviezen over omgaan  
met baanverlies.

Werk zoeken anno nu.

Mensen zijn vaak aangeslagen, geschokt 
en onzeker als ze hun baan kwijtraken. 
Zeker als ze al tientallen jaren een vaste 
baan hadden. Maar ongeacht je contract-
vorm, vast of flex, als de werkloosheid 
onverwachts komt en snel nadert, dan 
brengt dat altijd emoties en veel vragen 
over de toekomst met zich mee. 
Begrijpelijke emoties, maar geen reden 
om bij de pakken neer te zitten. Sterker 
nog: dat is precies de verkeerde reactie. 
Want hoe langer je wacht om nieuw 
werk te vinden, hoe moeilijker dat 
wordt. Terwijl er juist nu weer volop 
mogelijkheden zijn.
Het verlies van een baan is ook een kans 
om weer een nieuwe start te maken. 
Bij een ander bedrijf, misschien in een 
andere branche, misschien zelfs in een 
heel andere functie.
FNV Werken aan Werk is er speciaal voor 
jou. Om je te ondersteunen bij je zoek-
tocht naar nieuw werk. We helpen je zelf 
de regie te pakken en een pad te kiezen 
dat het beste past bij jou. Kom gerust 
bij ons langs, ook als je geen lid van 
de FNV bent. Het kost je niets! In deze 
uitgave lees je er alles over. Er staan 
ook verhalen in van mensen in dezelfde 
situatie als jij. Ook zij waren aange-
slagen en geschokt. Maar ze zijn de 
uitdaging aangegaan en met steun van 
de FNV een nieuwe richting ingeslagen. 
Ik wens je succes toe als je op zoek gaat 
naar een nieuwe baan, een baan waarin 
je  gewaardeerd wordt en je je talenten 
kunt benutten.

FNV Werken aan Werk

KATJA ÜNLÜTÜRK

Alles over FNV Werken aan Werk.

Het aanbod aan workshops.

Videosolliciteren kun je leren.

Wegwijs bij UWV.

De Rotterdamse Francelina Soares 
wil zo snel mogelijk weer in de 
gewone routine komen, nu ze 
boventallig werd bij het bouwbedrijf 
waar ze werkte.  

Geld besparen?  
Annemarie van Gaal, bekend van  
de tv, weet wel hoe. 

Wat wil je worden?  
Test jezelf. 

'We laten niemand tussen  
de wal en het schip vallen.‘  
Een toepasselijke uitspraak van  
Jelle de Boer van de vakbond  
voor zeevarenden Nautilus.  
FNV en Nautilus werken samen  
in Rotterdam.

Duurzame inzetbaarheid  
in de metaal. 

Ingrid Vermeulen wil weer aan de 
slag als p&o-adviseur.

Tips en tricks.
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VERGROOT  
JE KANSEN 
OP WERK!

In mei ging FNV Werken aan Werk van start. Werkzoekenden die aan 
het programma deelnemen krijgen persoonlijke begeleiding en kunnen 
allerlei workshops volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. De deelnemer heeft de regie, de trajectadviseur ondersteunt. 
Samen stippelen ze een traject uit dat lang niet altijd de gebaande 
paden volgt. Wanneer een deelnemer toe is aan een nieuwe uitdaging, 
wordt alles op alles gezet om die te verwezenlijken. André Disselhorst 
en Linda Stoffels zitten midden in zo’n traject. 

DE CURSIST

DEELNEMERS KRIJGEN NIEUWE IMPULS
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VERGROOT  
JE KANSEN 
OP WERK!

‘IK KIES ERVOOR OM  
EEN NIEUWE WEG IN TE SLAAN’

‘Ik had het echt niet zien aankomen, m’n collega’s waren ook verrast.’ Na een 
dienstverband van tien jaar kreeg applicatie beheerder André Disselhorst (53) uit 
Lent opeens een negatieve beoordeling voor z’n kiezen. Onterecht, vindt hij. 

‘Een gesprek om er onderling uit te 
komen werd afgewezen, daarmee 
kwam mijn baan op de tocht te 
staan.’ Verder maakt hij er liever 
niet te veel woorden meer aan vuil. 
‘Die sores laat ik achter me, ik zie 
het nu als een mooi moment om me 
te bezinnen op een andere stap in 
m’n loopbaan.’ Van de mogelijkheid 
om zich daarbij te laten begeleiden 
door FNV Werken aan Werken heeft 
hij dankbaar gebruikgemaakt. ‘Het 
begon er al mee dat m’n traject-
adviseur me aanraadde om eerst 
mijn financiële situatie goed op een 
rijtje te zetten, ook voor de langere 
termijn. Dat voorkomt dat je onbe-
zonnen beslissingen neemt.’ Door 
de gesprekken weet Disselhorst 
langzaam maar zeker steeds beter 
welke kant hij met zijn leven op wil. 
‘Ik ben erg begaan met een duurzame 
wereld, daarom wil ik het liefst aan 
de slag in de duurzame sector, ook 
al zal dat niet gemakkelijk zijn.’ Als 
vrijwilliger spant hij zich al in voor 
een meer duurzame economie met 
als prettige bijkomstigheid dat hij 
over de vloer komt bij bedrijven die 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
hebben en zo een netwerk kan 
opbouwen. Ook daarbij weet hij 
zich gesteund door zijn trajectadvi-
seur van FNV Werken aan Werk. ‘Ik 
heb tien jaar niet gesolliciteerd en 
ondertussen is er wel wat veranderd. 
Tegenwoordig moet je netwerken en 
heb je LinkedIn, dat is allemaal nieuw 
voor mij. Tijdens workshops leer ik 
daar meer over.’ Disselhorst ziet de 
toekomst met gematigd optimisme 
tegemoet. ‘Ik heb ervoor gekozen 
nieuwe wegen in te slaan. Dat zorgt 
natuurlijk voor onzekerheid. Maar 
ik hoop dat ik over twee jaar kan zeg-
gen dat ik weliswaar een grote stap 
heb gezet, maar dat ik me daardoor 
wel veel happier voel. Dat is een 
lastig traject, maar ik sta er gelukkig 
niet alleen voor. Dankzij FNV Werken 
aan Werk kan ik rekenen op goede 
persoonlijke begeleiding.’

André Disselhorst

BEELD: CORBINO

MEER WETEN? www.fnv.nl/werkenaanwerk 5



‘IK ZOU GRAAG IETS DOEN  
VOOR DE SAMENLEVING’
Nog vier weken en dan is Linda Stoffels (37) uit Veldhoven haar baan kwijt.  
Het reclamebureau waar ze dertien jaar heeft gewerkt, houdt ermee op.  
Leuk vindt ze het niet, maar ze zit niet bij de pakken neer.

‘Ik vind het een mooi moment om 
iets anders te gaan doen en ik 
heb genoeg zelfvertrouwen om te 
denken dat ik wel ergens aan de 
slag kom.’ Dat neemt niet weg dat 
ze een beroep heeft gedaan op de 
ondersteuning die FNV Werken aan 
Werk haar biedt. ‘Na dertien jaar 
moet ik opeens weer de arbeids-
markt op. Dat roept vragen op. Wat 
wil ik eigenlijk en hoe pak ik het 
aan? Het is fijn dat je dan bij een 
trajectadviseur terechtkunt die echt 
met je meedenkt.’ Inmiddels heeft 
Stoffels al een paar gesprekken met 
haar adviseur achter de rug en weet 
ze welke kant ze op wil. ‘Ik wil de 
overstap maken naar de non-profit-
sector’, zegt ze beslist. ‘Ik zit al jaren 
in de zakelijke dienstverlening en 
daar draait het toch om het maken 
van winst. Daar ben ik eigenlijk wel 
op uitgekeken. Ik zou graag iets 
doen voor de samenleving, ik zou 
bijvoorbeeld wel eens in de zorg of 
het onderwijs, of bij een gemeente 
willen werken. Daar heb ik nu mijn 
pijlen op gericht.’ Stoffels laat er 
geen gras over groeien om haar doel 
te bereiken. Ze volgt workshops 
en heeft al de nodige sollicitatie-
brieven op de bus gedaan. ‘Ik maak 
overal optimaal gebruik van. Ik ga na 
dertien jaar weer de arbeidsmarkt 
op, dus het is goed om alles weer 
eens tegen het licht te houden. Zo’n 
workshop om een goed beeld van je 
competenties te krijgen is voor mij 
hartstikke nuttig. Je leert heel veel 
over jezelf, ik krijg daar echt energie 
van. En het is leuk om gelijkgestem-
den te ontmoeten.’ Binnenkort heeft 
ze zelfs al haar eerste sollicitatie-
gesprek. Bij de gemeente, haar 
gedroomde werk gever. Ze zorgt er 
dan ook voor dat ze goed beslagen 
ten ijs komt. ‘Mijn traject adviseur 
heeft aangeboden om dat gesprek 
samen voor te bereiden. Dat vind ik 
geweldig.’ Stoffels raadt iedereen 
aan die op zoek is naar ander werk 
om aan te kloppen bij FNV Werken 
aan Werk. Ook wanneer je het roer 
helemaal om wilt gooien. ‘Waarom 
niet? FNV Werken aan Werk is er  
voor iedereen.’ 

DE CURSIST

Linda Stoffels

BEELD: CORBINO
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WAT VOOR SOORTEN ONTSLAG ZIJN ER?
Je kunt om allerlei, heel verschillende redenen te maken 
krijgen met ontslag. Je baas vindt bijvoorbeeld dat je niet 
goed functioneert. Of je hebt iets ‘verwijtbaars’ gedaan. 
Je hebt een arbeidsconflict met je werkgever. In al die 
situaties moet je werkgever naar de kantonrechter. Die 
bepaalt dan of het ontslag wordt toegekend en of je recht 
hebt op een financiële vergoeding. Wat ook voorkomt is 
dat er sprake is van ‘bedrijfseconomische redenen’. Het 
gaat slecht met het bedrijf, er zijn grote organisatorische 
of technologische veranderingen of het bedrijf gaat ver
huizen. Vaak wordt er dan ontslag aangevraagd voor een 
groep werknemers tegelijk. Niet de kantonrechter, maar 
UWV beoordeelt of ontslag om bedrijfseconomische 
redenen wordt toegekend. De werkgever moet zich dan 
houden aan het ‘afspiegelingsbeginsel’ en het ontslag 
moet tijdig worden aangezegd. Volgens het afspiege
lingsbeginsel moet de werkgever medewerkers in een 
bepaalde volgorde ontslaan, afhanke lijk van leeftijd en 
functie. De opzeggingstermijn staat in de arbeidsover
eenkomst of de cao, anders gelden de wettelijke opzeg
termijnen (minstens een maand, oplopend met de duur 
van het dienstverband).

WANNEER HEB IK RECHT OP EEN 
TRANSITIEVERGOEDING?
Als je minstens twee jaar bij het bedrijf hebt gewerkt 
en je wordt ontslagen, heb je doorgaans recht op een 
‘transitievergoeding’. Die is bedoeld voor de kosten die je 
misschien moet maken om een nieuwe baan te vinden  
en om een korte periode van werkloosheid te overbruggen. 
Maar je mag de vergoeding besteden zoals je zelf wilt.  
Er zijn wel wat uitzonderingen voor het recht op een 
vergoeding. De belangrijkste zijn:
• Je gaat met pensioen;
• Het ontslag is het gevolg van ‘verwijtbaar handelen  

of nalaten’;
• Het bedrijf waar je werkt gaat failliet.

WAT MOET IK DOEN NA OPZEGGING?
In de regel weet je al een tijdje van tevoren dat 
je je baan gaat verliezen. Dat heeft te maken met 
opzegtermijnen. Bij FNV Werken aan Werk kun 
je al een half jaar voor de feitelijke ontslagdatum 
terecht. Maak gebruik van die mogelijkheid! Samen 
met je trajectadviseur kun je een pad uitstippelen 
om zo snel mogelijk weer een nieuwe baan te 
vinden. Vanaf een week voor de ontslagdatum kun 
je bij UWV terecht. UWV zorgt ervoor dat je een 
uitkering krijgt als het niet direct lukt een andere 
baan te vinden. Je meldt je via de website uwv.nl 
aan met DigiD en stuurt je laatste loonstrook, je 
arbeidsovereenkomst en eventueel de vaststellings
overeenkomst mee.

Als je eenmaal in de WW zit, moet je verplicht  
elke maand minstens vier keer solliciteren.

MOET IK AKKOORD GAAN MET HET ONTSLAG?
Dat hangt ervan af. Als je lid bent van de bond, is het 
altijd goed om die in te schakelen. Wees in het algemeen 
voorzichtig om eenzijdig met het ontslag in te stemmen, 
dat kan ten koste gaan van de ‘transitievergoeding’ (zie 
hieronder). In het algemeen komen werkgever en werk
nemer bij ontslag om bedrijfseconomische redenen 
wel tot overeenstemming. Zij stellen dan samen een 
‘vaststellingsovereenkomst’ op, waarin onder meer de 
precieze datum van het ontslag en de hoogte van de 
vergoeding staan. Belangrijk is dat, om welke reden je ook 
ontslagen wordt, je altijd bij FNV Werken aan Werk kunt 
aankloppen voor ondersteuning.

HOEVEEL GELD KRIJG IK MEE?
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van 
het aantal dienstjaren en soms je leeftijd. Over 
de eerste tien jaar van het dienstverband krijg je 
een derde maandsalaris (inclusief vakantietoeslag) 
per jaar mee. Vanaf het tiende jaar is dat een half 
maandsalaris per jaar. Als je ouder dan 50 bent en 
meer dan tien dienstjaren hebt bij een werkgever 
met meer dan 25 man personeel, krijg je een vol 
maandsalaris per gewerkt jaar na je vijftigste. De 
maximale brutovergoeding is 77.000 euro. Als je 
jaarsalaris hoger is, is de maximale vergoeding één 
bruto jaarsalaris. Op de website van de overheid 
staat een handige rekenhulp: http://werknemer.
mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding/een.

5

ZO ZIT DAT

over ontslag
VIJF DINGEN ...
die je moet weten  
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MARIËTTE PATIJN (FNV): 

‘We brengen het  
gevoel terug’ 

MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ

Dicht bij de mensen. Dat is volgens vicevoorzitter 
Mariëtte Patijn van de FNV de kracht van de 
aanpak die is gekozen met Werken aan Werk. ‘Niet 
abstract maar direct en persoonlijk. De adviseur 
met wie je te maken krijgt is er echt voor jou. 
Hij heeft geen commercieel belang; hij rekent je 
nergens op af. Je hoeft niet bang te zijn om je 
onzekerheden uit te spreken. Je kunt hem voor 
100 procent vertrouwen.’
De FNV zet haar schouders onder Werken aan 
Werk om mensen die werkloos zijn geraakt de 
weg te wijzen op de arbeidsmarkt. De zorg om 
hen weer aan werk te helpen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, zo is afgesproken in het 
Sociaal Akkoord. ‘De overheid,' zegt Patijn, ‘laat 
die taak liggen. Vroeger kon je een Arbeidsbureau 
binnenstappen. Daar was menselijk contact. 
Tegenwoordig kom je als werkzoekende in een 
digitale wereld terecht. Daar is veel emotie uit 
verdwenen. Met Werken aan Werk brengen  
we het gevoel terug.’ 
Het hebben van werk kan moeilijk worden 
onderschat, vindt Mariëtte Patijn, die bij de FNV 
verantwoordelijk is voor arbeidsmarktzaken. ‘Het 
betekent in de eerste plaats inkomen. Maar nog 
veel meer: het is meedoen in de maatschappij, 
een rol spelen in de sociale omgeving, een vorm 
van dagbesteding. En het is een drama als je dat 
verliest. De inkomensachteruitgang is groot. En 
werkloosheid brengt veel onzekerheid met zich 
mee, dat hakt erin. De vraag of je weer aan het 
werk komt. En of dat dan wel een fatsoenlijke 
baan is. Zo’n 40 procent van de mensen heeft 
tegenwoordig een flexcontract. Onder jongeren is 
dat al meer dan 50 procent. Dat betekent weinig 
werkzekerheid en bijna automatisch ook dat 
er niet meer in je wordt geïnvesteerd en dat je 
nauwelijks de kans hebt om nog in jezelf  
te investeren.’ 
De FNV wil echte banen. Werken aan Werk is 
daarop uit. Het project is bedoeld om je kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten. Patijn: ‘Niet op 
afstand. Dicht bij de mensen. Met gevoel.’   

DAAROM DOEN WE HET

Direct en
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Mensen wendbaar en weerbaar maken. Dat 
behoort volgens Willem Jelle Berg, lid van het 
dagelijks bestuur van het CNV, al sinds de 
jaren vijftig tot de missie van de christelijke 
vak centrale. ‘En Werken aan Werk,' zegt hij, 
‘is daar een mooi voorbeeld van. Het is een 
aanvulling op de activiteiten die we in dat 
kader al doen.’ 
Het hebben van werk is waardevol, zegt 
Berg. Voor je dagelijks brood maar ook voor 
zin geving in je leven. Als je het kwijtraakt, 
verlies je vastig heid en doel. Dan is het zaak 
niet bij de pakken neer te zitten. Bij ontslag 
of een dreigend ontslag is het van belang zo 
snel mogelijk actief op zoek te gaan naar een 
nieuwe baan. Berg: ‘Dat is voor veel mensen 
een probleem want op ontslag volgt vaak 
een periode van een soort rouwverwerking. 
Je komt daardoor niet makkelijk in de modus 
om enthousiast te proberen weer werk te 
vinden. Werken aan Werk is een welkome 
hulp om toch de nodige stappen te zetten in 
een cruciale periode.’ 
Het gaat om een pilot. Berg: ‘We zijn als 
vakbeweging goed in het afsluiten van cao’s 
en sociale plannen. Daar hebben we ervaring 
in. Mensen begeleiden van werk naar werk 
is nieuw voor ons. Op dat terrein moeten we 
leren. De proef is geslaagd als het ons lukt 
mensen daadwerkelijk naar een nieuwe baan 
te begeleiden. Wat mij betreft zelfs ook al als 
het lukt om ze die eerste stap te laten zetten: 
onderzoeken in welke activiteiten ze goed 
zijn en waar ze plezier in zouden hebben.’ 
Het CNV doet voorlopig mee in de regio 
Eindhoven/Helmond. ‘We hebben,' zegt  
Willem Jelle Berg, ‘in andere regio’s andere  
initiatieven op dit gebied. In de evaluatie  
kijken we straks wat het beste werkt. Daar 
gaan we dan op door.’  

WILLEM JELLE BERG (CNV): 

‘Mensen wendbaar 
en weerbaar maken’ 

persoonlijk
MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ

Meer weten?

BEELD: CORBINO

Direct en
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Zet jezelf
Om je kansen op een nieuwe baan te vergroten, is het handig om sociale media in te 
zetten. Het zijn ideale middelen om kort en krachtig te laten zien wie je bent en wat je 
zoekt. Maar hoe pak je dat aan? We zetten wat tips  op een rijtje. 

‘Tegenwoordig kom je er niet meer door 

alleen een brief te sturen. Als je op 

zoek bent naar ander werk moet je ook 

aanwezig zijn op sociale media.’ Dat is de 

boodschap die trainer Ellen van Waaijen 

meegeeft aan de cursisten van haar work

shop over solliciteren met sociale media. 

‘Iemand die al tien jaar niet heeft gesollici

teerd ziet er vaak tegenop om bijvoorbeeld 

een account op LinkedIn aan te maken. 

Het lijkt misschien ingewikkeld, maar het 

is eigenlijk heel simpel. Als ze er een

maal mee aan de slag gaan, raken ze snel 

enthousiast.’ In de workshop behandelt ze 

onder andere de volgende tien tips. 

‘LINKEDIN WORDT 
STEEDS BELANGRIJKER’
Andries, sinds tien jaar zelfstandig 
recruiter: ‘Ik gebruik eigenlijk 
alleen LinkedIn. Als ik bijvoor-
beeld een accountant zoek, vind 
ik die echt niet via Facebook. Pas 
als ik al contact heb gelegd met 
iemand kijk ik weleens wat hij 
verder uitspookt op social media. 
LinkedIn wordt steeds belangrij-
ker, voor acht van de tien vacatu-
res vind ik de juiste mensen via 
LinkedIn. Er zijn tegenwoordig 
wel allerlei nieuwe apps zoals 
Crystalknows of Vidyard waarmee 
je het internet kunt afstruinen, 
maar dat levert veel te veel ruis 
op. Voor mij is dat niet werkbaar. 
Net als in het echte leven is de 
eerste indruk op LinkedIn heel 
belangrijk. De profielfoto is het 
eerste wat je ziet, dus daar moet 
je goed over nadenken. En in de 
tekst moet je de goede trefwoor-
den gebruiken en snel tot de kern 
komen. Ik heb snel door wanneer 
iemand zich met allerlei wollige 
taal mooier voordoet dan hij is. 
Daar ben ik snel klaar mee.’  

SOLLICITEREN MET SOCIALE MEDIA
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in de etalage

2. Gebruik in je profiel de goede  
trefwoorden en gebruik synoniemen. 

Heb je bijvoorbeeld ervaring als verkoop

medewerker, gebruik dan ook de term sales. 
De eerste twee zinnen van je profiel zijn het 

belangrijkst. Daarin moet je kernachtig aangeven 

wat je ervaring is en welke kwaliteiten je hebt. 

tien tips

4. Probeer snel een zo groot mogelijk 
netwerk op te bouwen. Stuur niet alleen een

contactverzoek naar familie en vrienden, maar ook naar 

mensen die al werkzaam zijn in de sector of het bedrijf 

waar jij ook zou willen werken. Zo bouw je een relevant 

netwerk op en ben je snel op de hoogte van vacatures. 

6. Vraag anderen om een korte 
 aanbeveling over jou te schrijven. 
Gebruik daarvoor je zakelijke contacten 

zoals je (oud)collega’s of je leidinggevende. 

Zij weten hoe je je werk doet en wat daarin je 

sterke punten zijn. 

7. Beperk je niet tot tekst.  
Zet een passende foto bij je profiel. Je kunt ook 

een korte video plaatsen waarin je jezelf presenteert. 

Bereid die goed voor en zorg dat die er professioneel 

uitziet. Beter geen video dan een knullige video. 

8. Denk vanuit de werkgever.  
Een werkgever die een nieuwe medewerker zoekt 

wil snel zien wat voor vlees hij in de kuip heeft. 

Hou het zakelijk, maar blijf dicht bij jezelf. Doe je 

niet anders voor dan je bent.

9. Wees ook niet bang om zelf iemand te 
benaderen via LinkedIn. Is er iemand in jouw 

netwerk met een baan die je leuk lijkt? Dan kun je een 

berichtje sturen dat je graag meer zou willen weten 

over de werkzaamheden en kun je vragen of je een keer 

langs mag komen.

10. Wanneer je op zoek bent naar een baan, 
geef dan aan in je profiel dat je beschikbaar 

bent. Maar hou het altijd positief, klaag niet over de  

reorganisatie waar jij het slachtoffer van bent geworden. 

Heb je een sollicitatie lopen, hou dat dan voor jezelf en zet 

dat niet op LinkedIn of een ander sociaal medium.  

3. Maak werk van je profiel, denk goed na wat je 
erin wilt zetten. Vermeld niet te veel, maar ook niet 

te weinig. Zet je werkervaring  en opleidingen overzich

telijk in chronologische volgorde. Noem ook eventueel 

vrijwilligers werk. Zie LinkedIn als een etalage waarin  

je zo voordelig mogelijk voor de dag wilt komen. 

5. Als je je op sociale media begeeft,  
doe het dan goed. Wees actief en laat je accounts niet 

versloffen. Hou je profiel actueel en laat zien dat je de 

ontwikkelingen op je vakgebied volgt, bijvoorbeeld door 

artikelen met je netwerk te delen of door te reageren op 

berichten van anderen. 

12
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34567
98

1. Maak in ieder geval een profiel aan  
op LinkedIn. Het kan nuttig zijn om een 

account te hebben op Facebook, Twitter, 

Instagram of  Google+, maar voor het vinden van 

werk zijn deze sociale media niet essentieel. 

‘HOU HET ZAKELIJK, MAAR 
BLIJF DICHT BIJ JEZELF.  

DOE JE NIET ANDERS VOOR 
DAN JE BENT.’

MEER WETEN? www.fnv.nl/werkenaanwerk 11



GEGARANDEERD 
WERK!

TIEN KANSRIJKE BEROEPEN

UWV maakt regelmatig een overzicht van kansberoepen. Dat zijn beroepen 
die volgens UWV ‘voldoende tot goede kansen op werk’ bieden. Op dit 
moment zitten vooral de sectoren techniek en ICT  te springen om nieuwe 
medewerkers. Maar ook in de zorg en het onderwijs is dringend behoefte 
aan personeel. We lichten er tien uit. Handig om te weten wanneer je het 
roer wilt omgooien. 

MATROOS BINNENVAART 
De economie zit weer in de lift en 
daar vaart de binnenvaart wel bij. 
Binnenschippers kunnen matro-
zen dus goed gebruiken. Je moet 
wel van orde en netheid houden, 
want je hebt tot taak het schip 
tot in de puntjes te verzorgen. 
Meestal wordt enige vaarervaring    
gevraagd. 

VERKEERSREGELAAR
Verkeersregelaar is niet zomaar 
een bijbaan voor in de weekends. 
Het is een volwaardig beroep 
waar behoorlijk veel vraag naar is. 
Het is afwisselend werk, want je 
kunt op ieder moment en overal 
in het land worden ingezet. Door 
een cursus van een paar dagen 
te volgen kun je het vak onder de 
knie krijgen. 

WIJKVERPLEEGKUNDIGE 
Zieken, gehandicapten of oude-
ren die thuis wonen hebben vaak 
behoefte aan ondersteuning van 
een wijkverpleegkundige. Naast 
lichamelijke verzorging geef je 
ook injecties, leg je infusen aan 
en dien je medicijnen toe. Voor dit 
zorgberoep moet je natuurlijk ook 
sociaal vaardig zijn. Er zijn oplei-
dingen op diverse niveaus. 

CALCULATOR 
Heb je plezier in veel rekenwerk? 
Dan is calculator geknipt voor 
je. Je bepaalt, aan de hand van 
contracten en bouwkundige 
tekeningen, de prijs van een 
(bouw)-project. Daartoe bereken 
je onder meer de benodigde 
menskracht en middelen. Voor 
zo'n middenkaderfunctie in bouw 
of infrastructuur kun je al op het 
mbo terecht. Hoger mikken via 
het hbo kan ook.  

LANDMETER 
Voor de aanleg van een nieuw-
bouwwijk, snelweg of spoorlijn 
moeten tijdens de grondwerk-
zaamheden uitvoerige metingen 
worden verricht. Dat is jouw taak 
als landmeter; je hebt daarvoor 
verschillende meetinstrumenten. 
De resultaten verwerk je zelf en 
je slaat ze op. Landmeter kun je 
worden met een mbo-opleiding 
maar je kunt ook naar het hbo. 

WERKEN AAN WERK12



GEGARANDEERD 
WERK!

 

 

. 
 

 

HOVENIER 
Hovenier is best een veelzijdig 
beroep en je werkt lekker buiten. 
Je legt tuinen, parken en groen-
stroken aan of onderhoudt ze. 
Maar je bent zeker niet alleen met 
planten en aarde in de weer, ook 
metselwerk en elektra kunnen tot 
de werkzaamheden behoren. Er is 
zowel een mbo- als een hbo-op-
leiding voor hovenier en tuin- en 
landschapsinrichting.

OPTICIEN 
Je kunt als opticien een eigen 
zaak beginnen of in loondienst 
werken. Je verkoopt brillen, con-
tactlenzen of andere optische 
hulpmiddelen. Je doet oogme-
tingen, slijpt glazen en verricht 
kleine reparaties aan brillen. Je 
bent opticien na een vierjarige 
mbo-opleiding. Voor een eigen 
zaak is het diploma opticien-
manager nodig.

LERAAR BASISONDERWIJS 
Van een leraar basisonderwijs 
wordt veel gevraagd. Het is een 
verantwoordelijk beroep en je 
moet niet alleen goed met kin-
deren kunnen omgaan, maar ook 
met hun ouders. Er zijn redelijk 
veel vacatures, vooral in de gro-
tere steden. Voordat je voor de 
klas mag moet je een vierjarige 
hbo-opleiding hebben afgerond. 

AUDIOVISUEEL TECHNICUS 
Altijd al bij de televisie willen werken? 
Dan is omscholing tot audiovisueel 
technicus misschien een optie. Als je 
al een technische opleiding hebt ge-
volgd kun je daarvoor een korte ver-
volgopleiding doen. Als audiovisueel 
technicus ben je de spil in het voorbe-
reiden, organiseren en uitvoeren van 
grote producties. Het arbeidsmarkt-
perspectief is zeer goed.

PSYCHIATER 
Naar weinig beroepen is zo veel 
vraag als naar psychiaters. Het 
salaris is dan ook riant. Daar moet 
je wel tien jaar zware studie voor 
over hebben. Goed kunnen luis-
teren is natuurlijk een belangrijke 
competentie. Maar je moet ook 
tegen stress kunnen en stevig in 
je schoenen staan.

WAAR ZIT HET WERK?
Eens in de twee weken geeft UWV het 
webinar ‘Waar zit het werk’. Bekijk de 
agenda op onlineseminar.nl/uwv.

ILLUSTRATIE: JASMIJN EVANS
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'ZE ZEGGEN HET NIET IN JE GEZICHT, 
MAAR JE VOELT HET WEL'
Luuk Verschoor (59) uit Rotterdam overleefde vijf reorganisaties bij het bedrijf 
waar hij werkte maar sneuvelde bij de zesde. Hij zoekt een nieuwe baan maar dat 
valt in zijn beroep en op zijn leeftijd niet mee.

OP ZOEK

‘38 jaar zit ik in het grafische vak, de 
laatste tijd als meewerkend voorman 
bij de drukkerij van Mediacenter in 
Rotterdam. Onze bedrijfstak is al 
jaren sterk in beweging. De ene 
reorganisatie volgt op de andere. Bij 
Mediacenter wordt nu de drukkerij 
helemaal afgestoten dus dat is voor 
mij einde oefening.  
Sinds 1 november ben ik zonder 
werk. Dat hakt er wel in hoor, ook al 
zijn mijn twee dochters het huis uit 
en hoef ik niet een groot gezin te 
onderhouden. Ik wil graag weer aan 
de slag maar dat is niet gemakkelijk. 
Het traditionele drukkersvak ver-
dwijnt. Er is dus niet veel vraag meer 
naar vaklui zoals ik. Gelukkig hoef 
ik het niet alleen van een drukkerij 
te hebben. Ik kan met machines in 
het algemeen prima uit de voeten 
dus een andere sector is ook goed. 
Een baan als teamleider/operator 
zou geknipt voor me zijn. Ik heb al 
aardig wat gesolliciteerd. In België 
en in Arnhem wilden ze me hebben 
maar dat is te ver weg. Dichter bij 
huis heb ik nog geen succes gehad. 
Ze vinden me niet geschikt of te 
oud. Dat laatste zeggen ze niet in je 
gezicht natuurlijk maar je voelt het 
wel. Ik geef de moed niet op, hoor. 
Ik sta positief in het leven. Weet je 
waar ik op hoop? Op een bedrijf met 
een jonge bezetting waar ze voor het 
evenwicht een oudere collega zoeken. 
Dat zou mooi zijn.’

Luuk Verschoor

BEELD: CORBINO
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Met dat laatste heeft FNV Werken aan Werk al de nodige ervaring. In drie maanden 
tijd vonden al bijna 300 mensen de weg naar FNV Werken aan Werk. Voormalig 
trainer Geert Nap vertelt in kleurrijke termen over wat hij allemaal in de praktijk 
heeft meegemaakt. Nap spreekt uit ervaring, want in 2004 kreeg hij zelf te maken 
met ontslag.

Yde van der Burgh is beleidsadviseur van de FNV en ontwikkelde een workshop 
die deel uitmaakt van het trainingsprogramma ‘Werk zoeken anno nu’. Belangrijk, 
betoogt Van der Burgh, want de arbeidsmarkt en werving van personeel zijn in de 
afgelopen jaren drastisch veranderd. ‘We reiken kennis en mogelijkheden aan zodat 
je zelf kunt bepalen welk deel van de arbeidsmarkt jou de beste kansen biedt.’

Kijk voor alle informatie over FNV Werken aan Werk op www.fnv.nl/werkenaanwerk.

Dit is FNV Werken aan Werk

PERSOONLIJKE
BEGELEIDING 
EN TRAINING BIJ 
ONTSLAG
Een vernieuwend initiatief van de FNV. De grootste vakbond van het land 
biedt mensen die hun baan verliezen persoonlijke begeleiding, ondersteuning  
en trainingen aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. 
In dit 9 pagina's tellende katern gaan we hier wat dieper op in. 
Wat houdt die persoonlijke aanpak precies in? Wat voor trainingen zijn er?  
Wat doet het met je als je te horen krijgt dat je moet vertrekken?

MEER WETEN? www.fnv.nl/werkenaanwerk 15



INEENS 
ZONDER WERK
Als geen ander weet Geert Nap wat het betekent om ineens zonder werk 
te zitten. Hij heeft het niet alleen zelf ondervonden, hij heeft ook jarenlang 
anderen geholpen om de draad weer op te pakken. ‘Je wereld stort in.’

DIT IS FNV WERKEN AAN WERK ILLUSTRATIE: XF&M
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INEENS 
ZONDER WERK

Het kost tijd om het verlies van je baan te 
verwerken. De trajectadviseurs van FNV 
Werken aan Werk houden daar rekening 
mee. Deelnemers wordt de tijd gegund 
om met die nieuwe situatie in het reine 
te komen. Pas daarna wordt de zoektocht 
naar een nieuwe baan ingezet. ‘Een ver-
standige aanpak,’ oordeelt trainer Geert 
Nap, ‘als je maar niet te lang in negativi-
teit blijft hangen.’ 
De inmiddels gepensioneerde Nap heeft 
in opdracht van UWV veel trainingen 
gegeven aan werkzoekenden die in een 
impasse zaten. ‘Het doel was om ze uit 
de ellende te halen, ze te helpen bij het 
maken van heldere keuzes zodat ze weer 
verder konden met hun leven.’ Tijdens de 
trainingen kon Nap rijkelijk putten uit 
zijn eigen ervaringen. In 2004 overkwam 
het hemzelf en raakte hij van de ene op 
de andere dag zijn baan bij een kennis-
centrum in Zwolle kwijt. ‘Opeens zat ik 
thuis,’ herinnert hij zich als de dag van 
gisteren, ‘daar had ik ontzettend de pest 
over in, ook al kon ik er zelf niets aan 
doen. “Wie zit er op mij te wachten?”, 
vroeg ik me steeds af. Daar werd ik ontzet-
tend chagrijnig van. Dat heeft maanden 
geduurd.’ Pas toen zijn dochter hem aan-
spoorde vrijwilligerswerk te doen fleurde 
hij op. ‘Ik ben als vrijwilliger aan de slag 
gegaan in de ouderenzorg. Toen merkte 
ik dat ik er weer toe deed. Ik kwam weer 
onder de mensen en deed nieuwe con-
tacten op. Zo ben ik uiteindelijk ook als 
trainer bij UWV terechtgekomen.’ 

Rouwproces
Als trainer was Nap geen zachte heelmees-
ter. ‘Ik heb er heel wat op hun duvel gege-
ven’, vertelt hij. ‘Er waren erbij die bleven 
zwelgen in zelfmedelijden. Die heb ik de 
waarheid gezegd, want dan kom je geen 
stap verder. Dat weet ik uit ervaring. Als je 
alleen maar negativiteit uitstraalt, loopt 
iedereen met een boog om je heen. Daar 
krijgt niemand energie van.’ Nap erkent 
dat het tijd kost om over het verlies van 
werk heen te komen, maar waarschuwt 
ervoor daar te lang in te blijven hangen. 
‘Het hebben van werk bepaalt voor een 
groot deel je levensgeluk. Als dat stopt 
stort je wereld in. Het lijkt alsof niemand 
je meer nodig heeft. In die situatie kom je 
er niet aan toe om weer te solliciteren, dat 
is begrijpelijk. Maar het gevaar is dat je 
jezelf vastdraait in die ellende. Als je daar 
te lang mee doorgaat, kotst iedereen je 
uit.’ Er wordt wel gezegd dat werknemers 
die hun werk verliezen terechtkomen in 
een ‘rouwproces’, maar die vergelijking 
gaat Nap veel te ver. ‘Rouw betekent 
dat je afscheid hebt moeten nemen van 
een dierbare die nooit meer terugkomt. 
Werkloosheid is lang niet zo definitief. 
Sterker nog, er kan iets moois voor in de 
plaats komen. Je bewijst jezelf geen dienst 
wanneer je je in rouw dompelt zodra je 
zonder werk komt te zitten.’

Vrijwilligerswerk
Neem de tijd, maar overdrijf het niet. 
Dat is het belangrijkste advies dat Nap 
voor werknemers die opeens hun baan 
kwijtraken in petto heeft. ‘Zie de realiteit 
onder ogen en denk na over wat je zou 
willen. Maar kom zo snel mogelijk weer 
in beweging. Blijf niet op de bank hangen, 
maar ga bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
doen, dat is een uitstekend middel om 
een netwerk op te bouwen. En durf keuzes 
te maken die misschien niet zo voor de 
hand liggen. Men redeneert vaak vanuit 
wat men al gedaan heeft in plaats van 
wat men zou willen of kunnen. Neem 
jezelf serieus en verzin geen uitvluchten 
om maar niets te hoeven doen. En het 
belangrijkste: geloof in jezelf, daar gaat 
het uiteindelijk om.’ 

DIT IS FNV WERKEN AAN WERK

Onderdeel van het programma van FNV 
Werken aan Werk is de workshop ‘Omgaan 
met verlies van werk’. De workshop neemt 
één dagdeel in beslag en staat open voor 
alle deelnemers. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 

VIJF TIPS  
van trajectadviseur  
René Groeneveld  
over baanverlies

‘Je moet niet onderschatten wat 
het betekent om opeens je baan 
kwijt te raken. Gisteren had ik nog 
een gesprek met iemand die als 
gevolg van een reorganisatie was 
ontslagen en die vertelde dat hij 
overdag niet naar de supermarkt 
durft. Uit pure schaamte. Mensen 
ontlenen hun identiteit aan hun 
werk en als dat wegvalt raken ze 
ook hun zelfvertrouwen kwijt. De 
volgende adviezen kunnen helpen 
om het verlies van je baan te 
verwerken.’ 

1. Neem altijd goed afscheid 
van je collega’s. 

 Dat is belangrijk om een periode 
af te kunnen sluiten en fris aan 
iets nieuws te kunnen beginnen. 

2. Neem geen overhaaste 
beslissingen.

 Het is belangrijk om de tijd te 
nemen om goed op een rijtje te 
zetten wat je wil en wat je kan. 

3. Blijf in beweging en  
ga iets doen.  
Zoek bijvoorbeeld vrijwilligers
werk. Daarmee doe je ervaring 
op en bouw je aan een nieuw 
netwerk.  

4. Geef structuur aan je dag 
en probeer hetzelfde dag en 
nachtritme aan te houden als 
toen je nog werkte. 

5. Opkroppen leidt tot 
stress, dus praat of schrijf van 
je af wat je dwars zit. 

Download voor meer adviezen 
de praktische zelfhulpgids van 
www.fnvwerkt.nl/.

'IK BEN ALS 
VRIJWILLIGER AAN 
DE SLAG GEGAAN. 
TOEN MERKTE  
IK DAT IK ER WEER 
TOE DEED'
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WERK 
ZOEKEN 

ANNO 
NU

Raak je je baan kwijt en wil je zo snel mogelijk 
weer aan de slag? Dan is het wel zo handig als je 
weet hoe de arbeidsmarkt tegenwoordig werkt. 
FNV Werken aan Werk heeft daar twee speciale 

workshops voor. 

‘Eigenlijk zou iedereen die zich bij FNV Werken aan 
Werk meldt eerst deze training moeten volgen.’ Dat 
vindt Yde van der Burgh, beleidsadviseur bij de FNV 
en samen met trainer Ellen van Waaijen ontwikke
laar van de workshops ‘Werk zoeken anno Nu’.
‘Mensen die ontslagen worden, weten vaak niet 
meer goed de weg op de arbeidsmarkt. Soms 
hebben ze tientallen jaren geleden voor het laatst 
gesolliciteerd en een baan gevonden. Toen ging 
dat heel anders dan nu’, vertelt Van der Burgh. ‘Nu 
is het belangrijk dat je een netwerk hebt, dat je 
profiel online staat en dat je jezelf vindbaar maakt 
voor werkgevers. Je moet zelf in beweging komen, 
nadenken wat je wilt, waar je wilt werken en wat 
je daarvoor in huis moet hebben. En dan zelf de 
regie pakken, zelfs al voordat er een vacature is’, zo 
omschrijft hij de belangrijkste veranderingen.
Van der Burgh is specialist op het gebied van de 
arbeidsmarkt en vanwerknaarwerkbeleid. Hij 
vond het belangrijk dat er, naast al het andere 
trainingsaanbod van FNV Werken aan Werk, een 
speciale cursus zou komen over de hedendaagse 
arbeidsmarkt. ‘De workshops bestaan elk uit een 
dagdeel. De eerste workshop besteden we aan 
kenmerken van de arbeidsmarkt van tegenwoordig. 
Richting bepalen, noemen we dat. Per dag komen 
er in een gemiddelde regio duizend vacatures bij. 
Dat lijkt veel, maar hoeveel concurrenten heb je? 
Hoe kun je je kansen vergroten? Wil je direct door 
naar een volgende ‘vaste’ baan: vergeet het maar. 
Een tijdelijk contract of flexbaan is tegenwoordig 
een haast onvermijdelijke tussenstap. De FNV wil 
dat graag anders hebben, maar intussen heb je er 
als werkzoekende wel mee te maken. Het tweede 
dagdeel gaan we scherpstellen. Hoe kom je in beeld 
bij werkgevers? Wat heb je aan uitzend en detache
ringsbureaus? Moet ik me om of bijscholen en hoe 
betaal ik dat?’

EIGEN INBRENG
De workshop, waaraan steeds een groepje van 
maximaal acht mensen kan deelnemen, staat 
onder leiding van deskundige trainers. ‘Het is geen 
sollicitatietraining’, benadrukt Van der Burgh. ‘We 
vertellen mensen niet hoe ze moeten solliciteren. 
Daarvoor zijn andere workshops van FNV Werken 
aan Werk. We reiken met ‘Werk Zoeken Anno Nu’ 
kennis en mogelijkheden aan om voor jezelf te 
bepalen welk deel van de arbeidsmarkt jou de beste 
kansen biedt, en hoe je de meest geschikte vacatu
res in beeld kunt krijgen. Je eigen inbreng, motiva
tie en wensen zijn daarbij het belangrijkst. De deel
nemers moeten uiteindelijk zelf hun keuzes maken. 
Als ze met die keuzes aan de slag willen, kunnen 
ze zich natuurlijk wel laten ondersteunen door een 
trajectadviseur van FNV Werken aan Werk.’

DIT IS FNV WERKEN AAN WERK ILLUSTRATIE: XF&M
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Uitzendbureaus
Er zijn naar schatting elfduizend uitzend
bureaus in Nederland. Er zijn algemene 
uitzendbureaus met allerlei verschillende 
vacatures. En er zijn gespecialiseerde 
uitzendbureaus, bijvoorbeeld voor de 
bouw, zorg en horeca. Ook zijn er bureaus 
die zich richten op groepen mensen, zoals 
vijftigplussers en studenten.
Van de mensen die bij een uitzendbureau 
staan ingeschreven vindt 60 procent uit
eindelijk een baan. Het uitzendbureau is 
dan ook een goed en praktisch kanaal om 
een nieuwe baan te vinden.

Detacheringsbureaus
Een detacheringsbureau neemt mensen 
in dienst die vervolgens voor korte of 
langere tijd gaan werken bij verschillende 
opdrachtgevers. Ze richten zich vaak op 
speciale sectoren, zoals de financiële sec
tor, de ICT en de techniek.

Werving- en selectiebureaus
Bedrijven en organisaties besteden soms 
een deel van het wervingsproces uit aan 
werving en selectiebureaus, ook wel head
hunters of recruiters geheten. Ze doen 
alle moeite voor werkgevers om de juiste 
persoon voor bepaalde functies te vinden.

Payroll-bureaus
Sommige bedrijven besteden het hele 
personeelsbeleid (werving en selectie, 
arbeidsvoorwaarden, salariëring) of 
een deel daarvan uit aan zogeheten 
payrollbedrijven.

YDE VAN DER BURGH

In beeld komen bij werkgevers, op een persoonlijke en aansprekende manier. Dat 
is belangrijk om weer een baan te vinden en dus een essentieel onderdeel van de 
workshops. De deelnemers voeren daartoe een aantal opdrachten uit. De eerste 
opdracht is om een lijstje van vijf tot acht bedrijven in de eigen regio op te stellen 
waar je graag zou willen werken, los van de vraag of daar ook vacatures zijn. 
Bedrijven die je al kent, bijvoorbeeld omdat het concurrenten of klanten waren 
in je vorige werk, bedrijven die je vindt op internet of bedrijven waar vrienden 
werken. Over een van die werkgevers ga je vervolgens van alles uitzoeken door 
de website van het bedrijf uit te kammen. Dat is de individuele opdracht. Met 
de groep samen ga je nu bespreken hoe je de informatie kunt gebruiken. Ken je 
toevallig mensen die bij het bedrijf werken of met wie je in contact kunt komen? 
Dat zou dan een goede ingang kunnen zijn om bij de werkgever in beeld te komen. 
De meeste aanstellingen komen tot stand via spontane sollicitaties en je netwerk.

DRIE REDENEN OM DE WORKSHOP 
'WERK ZOEKEN ANNO NU' TE VOLGEN:
•  leer de moderne arbeidsmarkt kennen;
•  leer hoe je bedrijven vindt waar je  

wilt werken;
•  leer hoe je op een persoonlijke manier 

in beeld komt bij werkgevers.
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Wanneer ontslag dreigt of je zit sinds 
kort zonder werk, dan ondersteunen we 
je om zo snel mogelijk weer aan de slag 
te komen. Zowel leden als nietleden 
kunnen gebruikmaken van deze nieuwe 
dienstverlening. Iedereen is erbij gebaat 
als de vakbond een grotere rol krijgt bij 
arbeidsbemiddeling. We hebben veel 
kennis van de arbeidsmarkt en een 
uitgebreid netwerk in alle sectoren. We 
volgen alle ontwikkelingen en kennen 
de bedrijven van binnen en van buiten. 
Bestuurders van de FNV komen dagelijks 
bij talloze bedrijven en weten als eerste 
wanneer er ergens mensen op straat 
komen te staan. Ook weten ze precies in 
welke sectoren en regio’s naar nieuwe 
medewerkers wordt gezocht. Dankzij die 
kennis kunnen we op ontwikkelingen 
inspelen.

VOOR WIE DOEN WE DIT?
FNV Werken aan Werk is een initiatief 
dat door de FNV wordt uitgevoerd, maar 
waarvan zowel leden als nietleden 
gebruik kunnen maken. Er zijn een paar 
voorwaarden waaraan je moet voldoen. 

Die voorwaarden zijn:
• Je dreigt binnen een half jaar 

ontslagen te worden.
• Of je bent al werkloos, maar niet 

langer dan een half jaar.
• En je woont of werkt in een van de vijf 

regio’s waar FNV Werken aan Werk 
een vestiging heeft.

Voldoe je aan deze voorwaarden? 
Ga dan langs bij een van onze 
Vakbondshuizen en maak een afspraak 
met een traject adviseur. Twijfel je of 
je aan de voorwaarden voldoet? Kom 
dan ook langs, dan kijken we of er een 
mogelijkheid is om gebruik te maken 
van FNV Werken aan Werk of een andere 
dienst van de FNV. 

WAT IS ONZE WERKWIJZE?
De kracht van FNV Werken aan Werk 
is dat we je persoonlijk begeleiden 
in je zoektocht naar een andere 
baan. Eerst krijg je een uitgebreid 
kennismakingsgesprek met je 
trajectadviseur. Samen met de adviseur 
stel je dan een plan op: welk traject kun 
je het beste volgen om je kansen op de 

ALLES WAT JE 
WILT WETEN

Sinds mei is onze dienstverlening aan werkzoekenden flink 
uitgebreid. Onder de noemer FNV Werken aan Werk zijn we 
begonnen met een pilot om werkzoekenden intensief te 
begeleiden bij het zoeken naar een andere baan. 

HET PROGRAMMA

over FNV Werken aan Werk   

arbeidsmarkt te vergroten. Dat is een 
advies op maat, helemaal afgestemd op 
jouw individuele situatie. Je houdt tijdens 
het traject steeds dezelfde adviseur 
zodat makkelijker een vertrouwensband 
ontstaat. In de gesprekken is er ook 
aandacht voor de emotionele gevolgen 
van het verliezen van je baan. Het doel 
is om je zo nodig over je boosheid of 
teleurstelling heen te helpen zodat je 
weer helemaal fit bent om de arbeids
markt op te gaan. Van begin tot eind 
houd je zelf de regie in handen: je bepaalt 
zelf wat je wel of niet wilt doen en welke 
workshops je wilt volgen. Wij geven 
advies, jij bepaalt wat je ermee doet. 

'VAN BEGIN TOT EIND 
HOUD JE ZELF DE 
REGIE; JE BEPAALT 
ZELF WAT JE WEL OF 
NIET WILT DOEN EN 
WELKE WORKSHOPS 
JE WILT VOLGEN'
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ALLES WAT JE 
WILT WETEN

HET PROGRAMMA

Trajectadviseur Ron Schipper 
(Vakbondshuis Groningen)

‘BIJ ONS IS NIETS VERPLICHT’

‘Onze kracht zit in de individuele benadering 
door middel van eenopeengesprekken. En bij 
ons is alles vrijwillig, dat wordt ook gewaardeerd. 
Bij UWV moeten werkzoekenden bepaalde work
shops volgen, bij ons mág je workshops volgen en 
is er meer keus. Deelnemers hebben bij ons zelf 
de regie, ze bepalen zelf welke stappen ze zetten. 
De ondersteuning kan overigens ook heel prak
tisch zijn. Vorige week heb ik iemand geholpen 
met de eerste opzet van een profiel op LinkedIn 
en twee dagen later kreeg hij al een uitnodiging 
voor een sollicitatiegesprek. Dan zie je meteen 
resultaat van je werk.’

Trajectadviseur Titus Coehorst 
(Vakbondshuis Nijmegen):

‘DE ARBEIDSMARKT WORDT 
STEEDS COMPLEXER’
‘Ik heb nu zo’n twintig deelnemers begeleid. Ze 
stellen het op prijs dat ze kunnen sparren met 
iemand die onafhankelijk is en niet met allerlei 
vooroordelen het gesprek in gaat. En we leveren 
maatwerk. De arbeidsmarkt wordt steeds 
complexer. Steeds meer mensen zitten met tij
delijke contracten die op enig moment aflopen. 
Als je dan niet goed wordt begeleid kun je het 
overzicht kwijtraken. Eigenlijk wordt iedereen 
met een tijdelijk of een flexcontract voortdu
rend met ontslag bedreigd. Voor hen zijn we er. 
En het kost nog niks ook.’

over FNV Werken aan Werk   

WAAR KUN JE 
BIJ ONS TERECHT?
FNV Werken aan Werk is een 
pilot. Het is een nieuw initiatief 
dus we willen de nodige 
ervaring opdoen voordat in het 
hele land vestigingen worden 
geopend. Daarom zijn we eerst 
begonnen in vijf grote regio’s, 
verspreid over het land.

En nog vijf weetjes
1

2
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5

JE KUNT TERECHT BIJ 
DE VOLGENDE KANTOREN:  

• FNV Regionaal Vakbondshuis, 
Derkinderenstraat 2-8,  
1062 DB Amsterdam

• FNV Regionaal Vakbondshuis, 
Pegasusweg 200,  
3067 KX Rotterdam

• Nautilus International, 
Schorpioenstraat 266,  
3067 KW Rotterdam

• FNV Vakbondshuis,  
Dr. Cuyperslaan 47,  
5622 MA Eindhoven

• FNV Vakbondshuis, 
Steenbokstraat 84,  
6531 TH Nijmegen

• FNV Regionaal Vakbondshuis, 
Leonard Springerlaan 23,  
9727 KB Groningen

• FNV Vakbondshuis,  
Jacob Catsplein 1,  
8913 CS Leeuwarden

• FNV Vakbondshuis,  
De Bukakkers 12,  
7811 KZ Emmen

werkenaanwerk@fnv.nl

WE ZIJN ONAFHANKELIJK
We werken volledig zelfstandig en zijn 
van niemand afhankelijk. FNV Werken 
aan Werk is geen organisatie van de 
overheid, zoals UWV. We zijn er ook niet 
om de belangen te dienen van bedrijven 
of detacheringsbureaus. 

WE WERKEN VEEL SAMEN
We zijn van niemand afhankelijk, maar we 
werken wel graag met andere organisaties 
samen. Dat komt onze dienstverlening ten 
goede. Zo werken we in de regio’s samen 
met de kantoren van UWV, met gemeenten 
en met werkgeversorganisaties. In Zuidoost 
Brabant werken we samen met het CNV en 
in Rotterdam met Nautilus International, de 
vakbond voor de maritieme sector. 

WE ZIJN ANDERS DAN UWV
Wanneer je je baan verliest moet je je melden 
bij UWV. Dat kan vanaf een week voor je laatste 
werkdag. UWV kijkt of je voor een WW-uitkering in 
aanmerking komt en wijst je op de verplichting om 
ander werk te zoeken. UWV biedt ondersteuning 
bij het vinden van een andere baan, maar bij ons 
kun je al veel eerder terecht, al een half jaar voor 
het feitelijke ontslag. Dat is belangrijk, want juist 
in die periode biedt de zoektocht naar ander werk 
de meeste kans op succes. Deelname aan FNV 
Werken aan Werk is natuurlijk niet verplicht, het is 
je eigen keuze. Het is geen traject dat van bovenaf 
is opgelegd, we vragen niet hoe vaak je al hebt 
gesolliciteerd. We nemen rustig de tijd om samen op 
zoek te gaan naar ander werk. 

DE FNV GEEFT OOK LOOPBAANADVIES
Iedereen die op zoek is naar een andere baan en lid 
is van de FNV kan bij ons aankloppen. Ook wanneer 
je toe bent aan een nieuwe uitdaging, zonder dat er 
ontslag boven je hoofd hangt, helpen we je graag. 
Op alle kantoren van de FNV zitten consulenten 
van FNV Loopbaanadvies klaar om je te adviseren 
en te informeren over ons aanbod van trainingen 
en workshops. Alle trainingen van Loopbaanadvies 
FNV zijn gratis toegankelijk voor leden.  
Kijk voor meer informatie over FNV Loopbaanadvies 
op onze site www.fnv.nl.

WE GEVEN GEEN JURIDISCH ADVIES
FNV Werken aan Werk is opgezet om je 
weer zo snel mogelijk aan het werk te 
helpen. We richten ons op je toekomst en 
bemiddelen niet bij arbeidsconflicten of 
gedwongen ontslagen. Daarvoor moet 
je zijn bij onze collega’s van Individuele 
Belangenbehartiging en Ledenservice (IBL). 
Ze zijn bereikbaar onder telefoonnummer 
(088) 368 0 368. 
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HET AANBOD

Weer aan het werk 
met workshops

Om makkelijker aan de slag te komen kun je een groot aantal korte 
workshops volgen. Speciaal voor FNV Werken aan Werk zijn er twaalf 
handige workshops ontwikkeld. Aan de workshops zijn geen kosten 
verbonden en je kunt er net zo veel volgen als je wilt. Meld je aan bij 
een trajectadviseur bij jou in de regio. 

WERK ZOEKEN  
ANNO NU
Solliciteren gaat tegenwoordig 
anders dan tien jaar geleden. 
Een goede brief schrijven is nog 
steeds belangrijk, maar daar 
kun je niet meer mee volstaan. 
Deze workshop gaat in op de 
veranderingen die zich de 
laatste tien jaar in de wereld 
van werk zoeken en solliciteren 
hebben voorgedaan. Wat zijn 
bijvoorbeeld ‘verborgen vacatures’ 
en hoe vind je die? Hoe belangrijk 
is ‘netwerken’ en hoe maak je 
handig gebruik van social media? 
Dat soort vragen komen in deze 
workshop aan de orde. 

TALENTEN EN 
COMPETENTIES
Je zoekt een nieuwe baan, maar je weet 
niet goed of je weer hetzelfde soort 
werk wilt doen of juist iets heel anders. 
Dan is het nuttig om een goed beeld 
te hebben van waar je goed in bent. In 
deze workshop leer je je drijfveren en 
competenties te benoemen. En dat niet 
alleen. Je leert ook hoe je die het beste 
kunt inzetten voor het vinden van een 
nieuwe baan. De workshop bestaat uit 
twee dagdelen met een tussenperiode 
van een maand. 

SOLLICITATIEBRIEVEN 
MAKEN
Van een goede sollicitatiebrief kan 
veel afhangen. En tegenwoordig wor
den andere eisen aan een sollicitatie
brief gesteld dan tien jaar geleden. 
In deze workshops leer je tips en 
trucs om een gedegen persoonlijke 
sollicitatiebrief te schrijven. Wat is 
een goede openingszin en hoe sluit 
je weer netjes af? Zowel de brief naar 
aanleiding van een advertentie als de 
open sollicitatiebrief worden behan
deld. Tijdens de workshop wordt er 
veel geoefend want ook voor schrij
ven geldt dat oefening kunst baart. 

SOLLICITATIEGESPREK
Met een goede sollicitatiebrief ben 
je er nog niet. De verwachtingen 
die je in de brief hebt gewekt zul je 
tijdens het sollicitatiegesprek moeten 
waarmaken. Tijdens deze workshop 
komen alle do’s en don’ts aan de orde. 
Hoe ga je om met lastige vragen en 
hoe laat je merken dat je erg gemo
tiveerd bent? Deze en andere vragen 
komen uitvoerig aan de orde. 

NETWERKEN
Netwerken hoort er tegenwoor
dig bij. Het is niet alleen iets voor 
politici of bestuurders, maar voor 
iedereen. ‘Via via’ worden nogal 
wat vacatures ingevuld, maar hoe 
zorg je dat je contacten op orde zijn 
en dat je niet wordt overgeslagen? 
Tijdens de workshop leer je hoe je 
contacten legt en hoe je een goede 
indruk achterlaat. De praktijk staat 
centraal, want netwerken leer je 
met vallen en opstaan door gewoon 
aan de slag te gaan. 
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HET AANBOD

Trainer Tien Nuis  
(Vakbondshuis Eindhoven): 

‘IEDEREEN HEEFT TALENTEN’
‘Mensen kunnen vaak veel meer dan ze zelf 
denken. Als je net bent ontslagen voel je je 
onzeker en kun je emotioneel in de knoop 
raken. Soms zegt iemand tegen me: “Ik ben 
de vijftig al gepasseerd, wie zit er op mij te 
wachten?”. Dan denk ik: hoezo? Iedereen heeft 
talenten en competenties, het maakt niet uit 
wanneer je al wat ouder bent. Tijdens de work-
shops zie ik dat de deelnemers veel aan elkaar 
hebben. Ze geven elkaar tips en brengen elkaar 
op ideeën. Dat geeft ze het gevoel dat ze er 
niet alleen voor staan.’

Trainer/Trajectadviseur Dick Groot 
Koerkamp (Vakbondshuis Rotterdam): 

‘WE LATEN MENSEN 
NIET LOS’
‘In de workshops merk je dat de mensen 
veel aan elkaar hebben. Ze versterken 
elkaar en beginnen zo al met het opbou-
wen van een nieuw netwerk. Dat groeps-
proces is belangrijk, maar we hebben ook 
veel aandacht voor iemands individuele 
situatie. Wat zijn de wensen en mogelijk-
heden, daar focussen we ons op. En we 
laten de mensen niet los, ze kunnen altijd 
bij ons terecht. Ik merk dat mensen zich 
snel op hun gemak voelen, dat komt ook 
omdat we heel informeel werken. Door 
onze contacten met de bestuurders zijn 
we altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ik 
hoorde bijvoorbeeld dat ze voor de aanleg 
van het windmolenpark bij Rotterdam veel 
personeel kunnen gebruiken. Daar kan ik 
de mensen dan op wijzen.’

VEERKRACHT
Leren omgaan met het verlies van 
je baan.

CV MAKEN
Hoe maak je een cv, wat doe je wel 
en niet, hoe pas je het aan en hoe 
gebruik je het?

SOCIAL MEDIA EN LINKEDIN
Hoe gebruik je social media en 
LinkedIn om jezelf te profileren  
en presenteren?

E-PORTFOLIO MAKEN
Wat is een E-portfolio, hoe 
maak je dat, hoe gebruik  
je het en hoe kun je er een 
persoon lijke presentatie  
van maken? 

DRESS FOR SUCCESS
Kleding bij solliciteren is 
belangrijk. Wat doe je wel en 
niet? Hoe pas je je kleding 
aan aan de bedrijfscultuur? 

BEWUST ONDERNEMEN
Wat komt erbij kijken  
als je eraan denkt zzp’er 
te worden of een eigen 
bedrijf te beginnen? 

VIDEOSOLLICITEREN
Hoe kun je door het maken 
van een filmpje extra 
opvallen bij het solliciteren? 
Hoe onderscheid je jezelf 
daarmee en hoe maak je 
zo’n filmpje?

'IK MERK DAT MENSEN 
ZICH SNEL OP HUN GEMAK 
VOELEN, DAT KOMT OOK 
OMDAT WE INFORMEEL 
WERKEN'

EN NOG ZEVEN NUTTIGE WORKSHOPS
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VIDEOSOLLICITEREN 
KUN JE LEREN
Jezelf presenteren in een videopitch van een minuut. 
Werkgevers vragen er steeds vaker om. FNV leert je in de 
workshop videosolliciteren hoe je dat doet. We keken in 
Rotterdam een ochtendje mee.

Dick Groot Koerkamp, trainer en trajectadviseur bij de 
FNV: ‘Videosollicitatie is een innovatieve manier van personeelswer

ving, je kunt er niet meer omheen. Bedrijven als Hudson’s Bay, Starbucks 

en McDonald’s zijn koplopers op dit gebied. Het is een eerste selectie

methode waarin ze heel snel zien of ze de juiste kandidaat voor zich 

hebben op het scherm. Wij leren onze deelnemers om representatief en 

onderscheidend te zijn. Begin eerst eens met vier kernwoorden van jezelf 

op papier te zetten. Van daaruit bouw je verder aan je presentatietekst en 

het uiteindelijke filmpje. Denk bijvoorbeeld ook aan welke achtergrond 

je kiest, dat je vloeiend en duidelijk spreekt en houd rekening met de 

tijdsduur. Maak een filmpje zeker niet te lang, daar kunnen bedrijven 

ook op afhaken. Dit zijn stuk voor stuk zaken die een persoonlijke 

videopitch tot een succes maken.’

‘Leuk om te doen’
Wie: Edwin Verheul (56) 
Woonplaats: Oud-Beijerland 
Zoekfunctie: Salesmanager 

‘Solliciteren is nu echt heel anders dan pakweg 18 jaar 

geleden. Ondersteuning was dus gewenst en die krijg ik 

via de FNV. Vaak merk ik dat een videopitch een vereiste 

is, maar ook Skypesollicitaties komen steeds meer voor. 

Ik ben hobbyfotograaf en dus vind ik het gelukkig leuk 

om te doen. Daarbij komt dat ik al ervaring heb met 

videoconferencegesprekken, dat scheelt. Ik schuw de 

camera niet. Mijn tekst vond ik extreem belangrijk, dus 

daar heb ik veel tijd aan besteed. Ik kom hoe dan ook weer 

aan het werk, daar ben ik van overtuigd.’

TRAINING
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‘Steviger in mijn schoenen’
Francelina Soares (41) 
Woonplaats: Rotterdam
Zoekfunctie: Medewerkster salarisadministratie

‘Toen bekend werd dat ik boventallig werd verklaard, kwam 

ik in contact met de FNV. Vandaag de dag gaat solliciteren 

toch heel anders dan in ‘mijn tijd’, dus dit was mijn kans 

om het goed te leren. Het gaat heel erg om het uiterlijk, 

over hoe representatief je bent. Dat kan een voordeel of een 

nadeel zijn, het is net hoe je erin staat. Voor mij is deze cur

sus erg leerzaam, het past bij deze tijd. Ik benader nu met 

een goed gevoel de arbeidsmarkt, ik sta steviger in mijn 

schoenen dan voordat ik aan de cursus begon. Hopelijk 

maak ik hiermee een goede kans. Nu ben ik nog aan mijn 

teksten aan het schaven, maar ik hoop vandaag mijn defini

tieve videopitch af te hebben.

‘Beoordeeld op uiterlijk’
Wie: Eric Rokette (58) 
Woonplaats: Rotterdam
Zoekfunctie: Operator in de foodbranche

‘Vanuit mijn vorige baan kon ik gebruikmaken van het van 

werknaarwerktraject, hier horen allerlei cursussen bij. Deze 

videocursus is er een onderdeel van. Ik steek er zonder meer 

een hoop van op. Ik heb nul ervaring met videosolliciteren 

en ik vind het ook best eng om mezelf op beeld terug te zien 

en horen. Het mezelf presenteren, daar moet ik veel mee 

oefenen. Ik ben meer van het aloude A4’tje, maar de grote 

bedrijven willen het nu eenmaal zo. Daar ga ik dan uiteraard 

in mee. Hoewel ik vind dat je wel meteen op je uiterlijk wordt 

beoordeeld, terwijl je kwaliteiten nog niet aan bod zijn geko

men. Hopelijk kan ik me dankzij deze cursus zo presenteren 

dat ik eruitspring.’

BEELD: MIKE RAANHUIS
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WW AANVRAGEN?
Je kunt alleen nog maar online een 

WWuitkering aanvragen. Daar heb je een 

DigiD voor nodig. Heb je geen DigiD? Vraag 

die dan aan op www.digid.nl. Houd er 

rekening mee dat het vijf dagen kan duren 

voordat je je DigiD ontvangt.

Je vraagt een WWuitkering aan op 

www.werk.nl. Dat kun je doen vanaf één 

week voordat je werkloos wordt. UWV heeft 

dan de salarisgegevens die ze nodig heeft 

om te beslissen over je uitkering. Vraag een 

WWuitkering tot uiterlijk één week na je 

laatste werkdag aan. Doe je dit later? Dan 

krijgt je tijdelijk een lagere uitkering. 

DEZE GEGEVENS HEB JE NODIG
Verzamel voor het invullen van je 

WWaanvraag de volgende gegevens:

• burgerservicenummer (BSN) 

• DigiD

En informatie over je:

• laatste werkgever of uitzendbureau

• begindatum en einddatum van dit  

dienstverband

• huidige inkomensgegevens (arbeid 

uit loondienst, belastingteruggave, 

alimentatie)

BESLISSING OVER JE 
WW-AANVRAAG
UWV laat binnen vier weken na de eerste 

dag van je werkloosheid weten of je 

recht hebt op een WWuitkering. Vanaf 

de eerstvolgende werkdag nadat je een 

WWuitkering hebt aangevraagd, kun je de 

status van je WWaanvraag volgen via Mijn 

UWV op uwv.nl. Daar zie je wanneer je een 

beslissing ontvangt.

STAPPENPLAN WW EN 
WEGWIJZER WW-APP
UWV heeft hulpmiddelen die je helpen bij 

het regelen van je WWzaken:

• Het Stappenplan WW op uwv.nl: hierin 

staat wat je rondom je WWaanvraag 

moet doen en wanneer je dat het beste 

kunt doen. Ook zie je wanneer je een 

reactie van UWV kunt verwachten. 

WEGWIJS BIJ UWV!
Als je werkloos wordt en een uitkering wilt aanvragen, krijg je te maken 
met UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).  
Deze organisatie zorgt voor uitvoering van werknemersverzekeringen 
zoals de WW, WIA, WAO en WAZ. 

UITKERING AANVRAGEN
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• Download de Wegwijzer WWapp op je 

mobiele telefoon. Via deze app krijg je 

bijvoorbeeld meldingen wanneer je je 

inkomsten en eventueel wijzigingen moet 

doorgeven en andere tips.

WERK ZOEKEN OP WERK.NL
Op werk.nl vind je tools die je helpen bij 

het vinden van een nieuwe baan. Ook als 

je  geen uitkering hebt, kun je hier gebruik 

van maken. 

WAT VIND JE ALLEMAAL OP
WERK.NL?
• Je werkmap: je eigen pagina op werk.nl 

waar je je cv kunt plaatsen en vacatures 

vindt.

• Cv plaatsen: als je je cv plaatst, kunnen 

werkgevers je vinden en contact met je  

opnemen. Je cv plaats je via je werkmap.

• Vacatures: op werk.nl staan duizenden 

vacatures waarop je direct kunt reageren.

• Tests: op werk.nl staan veel online tests 

waarmee je bijvoorbeeld je kwaliteiten en 

interesses kunt testen.

• Werk zoeken in Europa: wil je op zoek 

naar werk in het buitenland, dan is 

 werk.nl een goede plek om te beginnen.

• Eigen bedrijf beginnen: lees hoe je een 

eigen bedrijf kunt beginnen.

• Evenementen: bekijk of er interessante 

evenementen zijn waar je naartoe kunt. 

UWV EN FNV SLAAN HANDEN INEEN
Werkzoekenden zo snel mogelijk terug op 
de arbeidsmarkt. Dat is de missie van zowel 
UWV als FNV Werken aan Werk. Daarom 
hebben FNV Werken aan Werk en UWV de 
samenwerking gezocht. 
Peter Burgerjon is beleidsadviseur van UWV 
in Eindhoven. ‘Wij hebben met Werken aan 
Werk afgesproken dat we elkaar opzoeken 
zodra zich ergens in de regio een geval 
voordoet waarbij voor een hele groep 
werknemers ontslag dreigt als gevolg van 
bijvoorbeeld een bedrijfssluiting’, vertelt hij. 

‘De FNV is daar vaak al in een vroeg stadium 
van op de hoogte. Dat is dan een logisch 
moment om met elkaar af te stemmen en 
te kijken hoe we op zo’n situatie het beste 
kunnen inspelen. Zo biedt de samenwerking 
echt meerwaarde voor beide partijen.’
Dit soort afspraken zijn ook in de andere 
regio’s gemaakt, en zelfs op landelijk niveau.
 ‘Maar de FNV is niet de enige partij die actief 
is met het begeleiden van werkzoekenden’, 
zegt Elize de Bar, strategisch beleidsadviseur 
van UWV. ‘Er zijn er meer die met dezelfde 
subsidie van de overheid arbeidsmarkt-
projecten hebben ontwikkeld.’ Ze doelt op 
de subsidieregeling van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de 
doorstart naar nieuw werk. ‘Wij willen werk-
zoekenden graag een zo breed mogelijk scala 
aan mogelijkheden bieden’, aldus De Bar. ‘De 
Stichting van de Arbeid heeft online een 
overzicht van alle projecten geplaatst , daar 
kunnen we werkzoekenden naartoe verwij-
zen. Door onze dienstverlening op elkaar aan 
te laten sluiten, bedienen we gezamenlijk 
zowel werkenden als WW’ers om ze zo snel 
mogelijk weer naar nieuw werk te krijgen. 
We juichen het initiatief van de FNV dan ook 
van harte toe en werken er graag aan mee.’

• Contract en salaris: heb je een baan 

gevonden dan onderteken je een contract. 

Op werk.nl lees je over de verschillende 

voorwaarden.

WIST JE DAT ... 
• Vacatures op werk.nl herkenbaar zijn 

als ze voor een speciale doelgroep zijn 

bedoeld. Bijvoorbeeld voor 50plussers!

• Een sollicitatie per email op een vacature 

op werk.nl, direct kan worden verwerkt als 

sollicitatieactiviteit.

• UWV een YouTubekanaal heeft met 

heel veel handige uitleg, instructie en 

inspiratiefilmpjes en vlogs? www.youtube.

com/user/WERKbedrijf/videos

WERKBLAD MAGAZINE 
Voor tips en inspiratie is Werkblad 

Magazine er, het digitale magazine voor 

werkzoekenden. UWV én werkzoekenden 

zelf geven achtergrondinformatie, tips, 

video’s en interviews over het zoeken 

naar werk. Ook kun je reageren op blogs. 

Via een digitale nieuwsbrief houdt UWV 

werkzoekenden op de hoogte van iedere 

nieuwe editie.

LINKJES:
werk.nl
uwv.nl
werkbladmagazine.nl
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'IK HEB DE KINDEREN NIET  
VERTELD DAT IK WERKLOOS BEN'
Francelina Soares (41), alleenstaande moeder van drie kinderen uit 
Rotterdam, is Kaapverdiaans van oorsprong maar woont al sinds haar vroege 
tienerjaren in Nederland. Ze is actief op zoek naar een nieuwe baan in de 
financiële administratie. 

OP ZOEK

‘Sinds 1 september ben ik zonder 
werk, dus nog niet zo lang. Bij het 
bouw bedrijf, waar ik veertien jaar 
in dienst ben geweest had ik een 
baan op de salarisadministratie. Maar 
helaas werd ik daar boventallig. Ik 
heb goede hoop op een nieuwe 
werkkring waarmee het klikt. Op mijn 
leeftijd moet dat toch nog lukken. Ik 
heb al een aantal sollicitatiebrieven 
de deur uitgedaan en ik heb ook con-
tact met bureaus die bemiddelen naar 
werk. Mijn kinderen zijn nog klein: 8, 
9 en 12 jaar, maar ik kan mijn gezin 
goed combineren met een drukke 
baan. Vroeger paste mijn vader veel 
op ze maar sinds hij een paar jaar 
geleden is overleden maak ik gebruik 
van een gastouder bij mij thuis. Dat 
is een mooi systeem, beter dan dat 
de kinderen buitenshuis worden 
opgevangen. Ze komen nu uit school 
in hun eigen omgeving en  
kunnen lekker hun gang gaan terwijl 
er toch iemand in de buurt is die ze 
in de gaten houdt. Ik heb de kinderen 
wel verteld dat ik uitkijk naar een 
andere functie maar niet dat ik werk-
loos ben. Ik wil dat ze in hun gewone 
routine blijven en nu hebben ze nau-
welijks in de gaten dat ik meer thuis 
ben dan normaal. Wat mij betreft zit 
ik zo snel mogelijk zelf ook weer in 
de gewone routine.’ 

Francelina Soares

BEELD: CORBINO
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besparen8 x met Annemarie van Gaal

Als je werkloos wordt en niet direct een nieuwe baan vindt, kan je inkomen 
drastisch dalen. De WW-uitkering is in de eerste twee maanden 75 procent en 
daarna 70 procent van het inkomen dat je had. En daar zit ook nog een maximum 
aan. Daarom kan het belangrijk zijn te besparen. We vroegen tv-persoonlijkheid 
Annemarie van Gaal, deskundig op dit gebied, om een aantal tips. 

1 Verzekeringen 
Kijk eens kritisch naar al je verzekeringen en verge

lijk de prijzen op vergelijkingssites zoals 

www.independer.nl of www.hoyhoy.nl. Zijn al je 

verzekeringen nodig? Ben je niet dubbel verzekerd? 

Zijn er goedkopere verzekeringen? 

2 Autokosten 
Heb je je auto echt nodig? Reken eens uit 

wat je kwijt bent aan vaste lasten voor je 

auto (verzekering, belasting) en bedenk 

hoe vaak je de auto werkelijk nodig hebt. 

Pak wat vaker de fiets; nog veel  

gezonder ook! 3 Energie
Je bespaart niet alleen door je lichten uit en de ver

warming omlaag te doen. Haal ook de opladers uit de 

stopcontacten, laat de tv niet op standby staan en denk 

na voordat je het bad vol laat lopen. Gebruik de wasdro

ger alleen als het niet anders kan. Zet de zitbank niet 

tegen de verwarmingsradiator en laat gordijnen er niet 

overheen hangen.

4 Klusjes 
Je kunt veel meer dingen zelf wat betreft 

onderhoud aan huis en tuin dan je denkt. 

Schilderwerk kun je zelf, maar ook allerlei 

kleine reparaties zijn makkelijk zelf te doen. Op 

internet vind je talloze filmpjes van hoe je een 

verwarmingsradiator aansluit tot het leggen van 

laminaat en het betegelen van de badkamer.

5 Sportschool
Het abonnement op de sportschool: een bedrag dat 

iedere maand terugkomt. Beweging is goed, maar als je 

moeite hebt om rond te komen, adviseer ik de sport

school te vervangen door een rondje wandelen of joggen 

in het park of bos. 

6 Loterijen
Vaak doe je ongemerkt maandelijks met 

diverse loterijen mee. Op jaarbasis zijn dat 

toch flinke bedragen en de kans dat je een 

groot bedrag wint is zo klein. Wanneer je 

het geld eigenlijk niet kunt missen, zet dan 

ook alle loterijen stop. Reken maar eens uit 

hoeveel je hiermee bespaart. 

7 Kranten en tijdschriften
Hoe vaak lees je de krant nog helemaal door en hoe nieuw is 

het nieuws dan nog? Je hebt het dan vaak al op nieuwssites 

gelezen of op de tv of radio gehoord. Heb je de Donald Duck 

voor de kinderen en zijn die inmiddels het huis uit? Koop een 

tijdschrift los wanneer je er tijd voor hebt, dat is goedkoper 

dan een abonnement.8 Boodschappen
Op je dagelijkse boodschappen valt heel wat te 

besparen. Ik adviseer altijd om een vast bedrag 

per week te kiezen (bijvoorbeeld 100 of 150 euro 

voor een gezin) en dat als maximumbudget aan 

te houden. Als je van jezelf weet dat je snel in de 

verleiding komt om meer uit te geven, kun je ook 

elke maandag het bedrag pinnen, je pinpas weg

leggen en niet meer uitgeven dan het bedrag dat 

in je portemonnee zit.

FNV helpt je ook
Ben je lid van de vakbond en heb je moeite rond te komen? 
De FNV kan je dan helpen. We hebben een speciale 
budgetcoach die je kan begeleiden. Er zijn ook financieel 
adviseurs voor minima en voor mensen met hoge 
zorgkosten. Maak een afspraak via ons Contactcenter, 
(088) 368 0 368 (werkdagen 8.30-17.30 uur).

‘Tijdens de opnames van het RTL-programma Een Dubbeltje Op Zijn Kant zegt 
vrijwel ieder gezin direct na mijn binnenkomst: ‘Ik kan echt nergens meer op 
bezuinigen’. Toch kan ik altijd nog kostenposten vinden waarop bezuinigd kan 
worden. En 1.000 euro besparing per jaar is eigenlijk altijd wel te vinden.  

Annemarie van Gaal

BEZUINIGEN
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Doe de test en ontdek:

Wat wil ik echt?
We doen het allemaal: fantaseren over onze droombaan. 
Mensen die hun werk niet leuk vinden, willen altijd iets met 
meer sport/bewegen/buiten zijn, iets met mensen/mensen 
helpen, iets met kunst/mijn creativiteit, of een eigen bedrijf.

De meeste mensen weten wat ze écht leuk vinden, maar vaak doen 

ze er niets mee. Waarom? Dat komt door het verschil tussen passieve 

interesses (voetbal kijken op tv met bier, chips en vrienden) en 

actieve interesses (twee avonden per week trainen en op zaterdag 

een wedstrijd). Dat laatste noemen wij ‘doorleefde interesse’.  

Niet alleen erover praten of denken, maar er daadwerkelijk iets mee 

doen. Deze mini-test helpt je nadenken over hoe realistisch jij bent.

Ik zou een meer creatief beroep willen:

Ik zou wel schrijver willen zijn: Ik denk al jaren na over een eigen bedrijf:

Ook als ik daarvoor zou moeten  

verhuizen:

En ik heb al eens berekend hoeveel je 
dan per verkocht boek verdient:

En mijn ondernemingsplan ligt al klaar:

Vul een schoolcijfer in om aan te geven in hoeverre de stelling bij jou past.  
1 = helemaal oneens/ is totaal niet van toepassing en 10 is helemaal eens/ klopt 100%. 
De uitslag van de test vind je op pagina 35.

3

5
7

1 4

2

Het lijkt mij leuk om mensen te helpen:

Ik zou meer buiten willen werken:

Ik zou graag met sporters willen werken:

Een leuke B&B in Frankrijk lijkt mij wel wat:

Ook als zij niet geholpen willen worden: 

Ook als het koud is en regent:

Ook als dat betekent dat ik er  

financieel flink op achteruit ga:

Ook als dat betekent dat ik de rest van  

mijn leven dagelijks de troep van mijn  

gasten moet opruimen:

LDC ontwikkelt innovatieve loopbaaninstrumenten op het vlak van hrm, re-integratie, loopbaan-  
en studiekeuze. Verder onderhoudt LDC Nederlands grootste en meest complete beroependatabase. 
LDC ontwikkelde speciaal voor WAW deze en andere beroepskeuze- en loopbaantesten voor 
deelnemers van FNV Werken aan Werk.
LDC Business, Emmakade 59, 8921 AG Leeuwarden,  
T 058 2334747, info@ldc.nl, www.ldc.nl

DOE DE TEST
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Doe de test en ontdek:

Wat wil ik echt?
 ‘NIEMAND VALT TUSSEN 
WAL EN SCHIP’

Nautilus ondersteunt werkzoekenden

In de regio rond havenstad Rotterdam werkt FNV Werken aan Werk nauw samen met Nautilus 
International, de landelijke vakbond voor werknemers in de maritieme sector. Werkzoekenden 
uit de zeevaart, binnenvaart, waterbouw of offshore kunnen zich melden bij het kantoor 
van Nautilus in de Schorpioenstraat. Daar zit trajectadviseur Jelle de Boer klaar om hen te 
ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe baan. 

Werken in de maritieme sector vraagt nogal wat 

van de werknemers. ‘Het zijn zware beroepen’, 

weet Jelle de Boer. ‘En je bent vaak lang van 

huis. Als je zonder werk komt te zitten kan 

dat een reden zijn om naar iets anders uit te 

kijken, bijvoorbeeld een baan aan de wal. Een 

andere aanleiding kan zijn dat iemand een 

gezin wil stichten.’ De Boer heeft inmiddels al 

een flink aantal werkzoekenden begeleid naar 

ander werk. Bij de een gaat het vlotter dan bij 

de ander, maar altijd kunnen de deelnemers 

rekenen op een intensieve persoonlijke begelei

ding. En daar neemt hij alle tijd voor. ‘Ik wil een 

vertrouwensband opbouwen’, licht de traject

adviseur zijn aanpak toe. ‘Vertrouwen is nodig 

om zicht te krijgen op de vraag achter de vraag. 

Je werk kwijtraken valt iemand vaak rauw op 

z’n dak en het kost tijd om dat te verwerken. We 

gaan dus niet overhaast te werk.’ 

Iedereen die binnenkort zijn baan in de mari

tieme sector dreigt te verliezen of sinds kort 

werkloos is, kan bij Nautilus terecht. ‘We laten 

niemand tussen wal en schip vallen’, benadrukt 

De Boer. ‘Of je nu wel of geen lid van ons bent, 

dat maakt niks uit.’ De economie mag dan 

weer in de lift zitten, er vinden nog steeds 

faillissementen en reorganisaties plaats 

waardoor werknemers op straat komen te 

staan. De Boer: ‘Veelal oudere werknemers 

zijn dan de klos, jongeren zijn nu eenmaal 

goedkoper.’ Een traject bij FNV Werken aan 

Werk houdt in dat iemands talenten en 

vaardigheden in kaart worden gebracht en 

dat vervolgens wordt bezien waar die het 

beste tot hun recht komen. ‘Uitgangspunt is 

dat de werkzoekende zelf de regie heeft. Wij 

begeleiden en ondersteunen waar dat kan, 

maar de deelnemer maakt zijn eigen keuzes. 

Dat geldt ook voor de trainingen die iemand 

wil volgen.’

Door de vertrouwensband die De Boer met de 

deelnemers weet op te bouwen, beperkt het 

contact zich niet altijd tot de zoektocht naar 

ander werk. ‘Soms komt er plotseling een 

eind aan een jarenlang dienstverband. Dat 

kan gepaard gaan met allerlei onverwerkte 

emoties. Ik heb een keer meegemaakt dat 

die teruggingen tot iemands jeugd. Dat moet 

dan eerst worden benoemd, omdat het een 

antwoord op de vraag wat je daarna wil in de 

weg kan zitten.’ Wanneer een deelnemer tot 

de conclusie komt dat hij de maritieme sector 

wil verlaten, neemt De Boer contact op met 

zijn collega’s van de FNV. ‘Als trajectadviseurs 

werken we nauw met elkaar samen. Die kruis

bestuiving werkt goed. Ook de deelnemer 

heeft daar profijt van.’

Meer informatie is te vinden op de website 
van Nautilus International:
https://nautilusint.org/nl/wat-
we-zeggen/nautilus-nieuws/
nautilus-adviescentrum-van-start/.   
Daar kan ook de brochure worden 
gedownload en een video worden bekeken. 
Voor het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met  
trajectadviseur Jelle de Boer, 
telefoon 06 155 39 730, 
email jdeboer@nautilusint.org

MARITIEME SECTOR
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De Geus is teamleider Duurzame Inzet

baarheid voor de metaalsector bij de FNV. 

‘Duurzame Inzetbaarheid betekent dat we 

werknemers in staat willen stellen om 

hun hele loopbaan fit en met plezier aan 

het werk te blijven. Wanneer je wendbaar 

en weerbaar blijft op de arbeidsmarkt heb 

je van de technologische ontwikkelingen 

minder te vrezen, dan blijf je ze een stapje 

voor. Wij bieden allerlei workshops aan die 

werknemers in de tijd van de baas kunnen 

volgen en waardoor ze zich persoonlijk 

kunnen ontwikkelen. Dan zijn ze klaar 

voor een volgende stap, mochten ze ooit op 

straat komen te staan.’ 

Meer dan 1500 werknemers hebben in 2017 

inmiddels een workshop gevolgd. Uit het 

rijke aanbod is vooral de workshop ‘Beter in 

gesprek met…’ populair. ‘In de metaal wer

ken technische mensen die goed zijn in hun 

vak, maar het soms lastig vinden om in een 

gesprek met hun baas voor zichzelf op te 

komen’, verklaart De Geus. ‘We geven hand

vatten om bijvoorbeeld aan te kaarten dat je 

een opleiding wilt doen.’ Bijna altijd staan 

de werkgevers welwillend tegenover dat 

soort verzoeken. Het is immers ook in het 

belang van de werkgevers dat de medewer

GA AAN DE SLAG MET JE LOOPBAAN

Metaal maakt 
werk van duurzame 
inzetbaarheid
Ook, of juist, in de metaalsector zijn er allerlei technologische ontwikkelingen 
die van invloed zijn op de inhoud van het werk. Denk maar aan de robotisering. 
‘Het is goed om je te blijven ontwikkelen en aan de slag te gaan met je loopbaan’, 
vindt Stijn de Geus. ‘Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.’ 

METAALSECTOR

kers  plezier houden in het werk en niet naar 

de concurrent overstappen. De Geus: ‘In de 

cao hebben we afspraken gemaakt over de 

financiering van scholing en loopbaanbe

leid. We hebben bijvoorbeeld afgesproken 

dat werknemers recht hebben op twee door

betaalde scholingsdagen per jaar.’ 

Met het project Duurzame Inzetbaarheid 

wil de FNV bereiken dat werknemers die 

de dupe worden van een faillissement snel 

elders aan het werk kunnen. Nog liever zou 

De Geus zien dat het nooit tot een ontslag 

komt. ‘We zijn het liefst preventief bezig. 

We willen bevorderen dat werknemers de 

regie over hun eigen loopbaan voeren en 

nooit werkloos worden. Enerzijds staan 

banen onder druk, maar anderzijds zijn er 

gelukkig in de metaalsector ook veel vacatu

res. Er is dus best wat te kiezen, als je maar 

met je tijd meegaat. En daar ondersteunen 

we bij.’ Een belangrijk middel daarbij is de 

workshop om een persoonlijk ontwikke

lingsplan op te stellen. Werknemers leren 

daarin om hun sterke punten en kwalitei

ten te benoemen en om gericht over hun 

toekomst na te denken. Dat leidt vaak  

tot verrassende inzichten, zo blijkt uit de  

reacties van de deelnemers. 

'WE WILLEN 
BEVORDEREN DAT 
WERKNEMERS DE 
REGIE OVER HUN 
EIGEN LOOPBAAN 
VOEREN EN  
NOOIT WERKLOOS 
WORDEN.'
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‘Echt een eyeopener’, vindt de een. ‘Je  

leert toch op een andere manier naar  

jezelf kijken’, aldus een ander. 

Werken aan duurzame inzetbaarheid is uit

eindelijk voor iedere werknemer van belang. 

Vandaar dat het initiatief in de metaalsector 

door andere sectoren nauwlettend wordt 

gevolgd. ‘We zijn een voorloper’, stelt De 

Geus. ‘Dat komt omdat de technologische 

ontwikkelingen in de metaal misschien net 

iets harder gaan dan in andere sectoren. Maar 

onze ervaring delen we natuurlijk graag met 

de bestuurders in andere sectoren. Daarvoor 

zijn we uiteindelijk één FNV.’ 

De assemblage van de Mini van BMW in autofabriek VDL Nedcar in Born.

BEELD: ROGER DOHMEN/HOLLANDSE HOOGTE 

Kijk voor meer informatie over het project  
Duurzame Inzetbaarheid in de metaalsector op  
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/
metaal/duurzame-inzetbaarheid/.
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'IK HEB NU TIJD OM OVER  
MIJN TOEKOMST NA TE DENKEN'
Ingrid Vermeulen (50) uit Amsterdam verloor haar werk als personeels- en 
organisatieadviseur. Ze slaagde erin ruim een halfjaar uitstel te creëren om goed  
na te denken over haar toekomst. Nu neemt ze deel aan FNV Werken aan Werk 
en is actief op zoek naar een nieuwe baan.

OP ZOEK

‘Ik werkte lange tijd bij een kinderop-
vangorganisatie, toen er een nieuwe 
directeur kwam met wie ik geen klik 
had. Ze wilde niet met me werken; 
nadere uitleg kwam er niet. En hoe 
gaat dat dan? De ondergeschikte 
moet het veld ruimen. In een vast-
stellingsovereenkomst heb ik kunnen 
bedingen dat ik geen transitie-
vergoeding krijg maar wel nog acht 
maanden in dienst kon blijven. Ik 
werd vrijgesteld van werkzaamheden 
tot eind 2017. De tijd die ik daardoor 
won, heb ik benut om bij te komen 
van een stressvolle periode. Maar 
ook om goed na te denken over mijn 
toekomst. Wilde ik in dezelfde sector 
werkzaam blijven en hoe: in vaste 
dienst of als zzp’er? Daarbij ben ik 
goed geholpen door workshops van 
FNV Werken aan Werk. Ik weet nu 
wat ik wil: aan het zzp-schap ben ik 
nog niet toe. Wat mij betreft ga ik dus 
weer in loondienst in een soortgelijke 
functie. Ik ben er nu helemaal klaar 
voor en ook alweer actief aan het 
solliciteren. Mijn voordeel is dat ik 
veel ervaring meebreng; een nadeel 
is mijn leeftijd. Ik ga ervan uit dat 
ik wel weer een werkkring vind; de 
vraag is alleen wanneer. Ik hoop dat 
het niet te lang duurt want ik zorg 
alleen voor mijn dochter van 14 en 
die moet straks studeren. Dat is een 
extra verantwoordelijkheid.’  

Ingrid Vermeulen

BEELD: CORBINO
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INFORMATIE OVER ONTSLAG  
TE KUST EN TE KEUR 

Als je je baan verliest heeft dat − onder meer 
− financiële gevolgen. Je inkomen gaat omlaag. 
Ook moet je meer zelf regelen, bijvoorbeeld 
zaken waarvoor eerder je werkgever zorgde. 
De website van ‘Wijzer in geldzaken’, een 
initiatief van het ministerie van Financiën 
geeft daarvan een handig overzicht in ‘Zeven 
dingen die je moet regelen bij ontslag’. 
Dat gaat over het checken van je recht op 
ontslagvergoeding en een uitkering maar 
ook over je pensioen en het zoeken van een 
nieuwe baan. Bij elk van de zeven punten kun 
je doorklikken naar meer uitvoerige informatie 
van instanties als het Nibud, UWV en de 
Belastingdienst. 
Kijk op wijzeringeldzaken.nl/ontslag.

Wie kent de vooroordelen niet? 
Dat ouderen duur, traag en niet 
flexibel zijn en vaker ziek? Flauwekul 
natuurlijk maar leeftijdsdiscriminatie 
is een veelvoor komend obstakel 
bij het zoeken naar werk als je al 
wat ouder bent. Vergeten wordt 
dat ouderen vaak dolgraag werken, 
een dijk aan ervaring hebben, 
een ‘ouderwets’ arbeidsethos 
meebrengen en geknipt zijn om 
jongere collega’s het vak te leren.

Krijg je te maken met leeftijdsdiscri-
minatie dan hoef je het daar niet bij te 
laten zitten. Allereerst: win advies in 
bij je vakbond. Verder kun je voor tips 
terecht bij de Ouderenombudsman. 
Die doet de aanbeveling een geval 
van discriminatie in een sollicitatie-
procedure eerst aan te kaarten bij de 
betreffende werkgever. Eventueel kun 
je gebruikmaken van een interne klach-
tenprocedure of de ondernemingsraad 
van het bedrijf inschakelen. Levert dat 
niets op en heeft ook de tussenkomst 
van de bond geen effect, stap dan naar 
een antidiscriminatiebureau. Die zijn 
in elke regio te vinden en bieden hulp 
en advies. Een klacht over ongelijke 
behandeling kan ook worden gemeld 
bij het College voor de Rechten van 
de Mens. Dat beoordeelt je klacht. Een 
uitspraak is niet bindend, maar wordt 
in de praktijk vaak geaccepteerd en op-
gevolgd. Je kunt je zaak ook voorleggen 
aan de rechter. Die kan eventueel een 
schadevergoeding toewijzen. 
www.ouderenombudsman.nl

7 DINGEN DIE JE MOET 
REGELEN BIJ ONTSLAG!

tips
tricks

en

MELD LEEFTIJDS- 
DISCRIMINATIE

Als je lid bent van een vakbond ben je altijd goed 
geïnformeerd over zaken rond werk en inkomen en is 
deskundige hulp nooit ver weg. Dat geldt natuurlijk 
zeker bij ontslag. Op kantooruren kun je altijd bellen met 
het Contactcenter van de FNV: (088) 368 0 368. Voor 
een persoonlijk gesprek zijn er spreekuren in de regio. 
Nadere informatie daarover is te vinden op de website 
fnv.nl. Wil je eerst rustig kennisnemen van documentatie 
over ontslag, kijk dan op fnv.nl/themas/ontslag. Daar 
staat uitleg over zaken als ontslagrecht, vergoedingen 
en wat te doen bij dreigend ontslag.
Ook de website van UWV staat bol van de informatie 
over en rond ontslagzaken. Naast veel feiten, tips 
& trucs zijn er ook instructiefilmpjes te vinden, die 
laagdrempelig informeren over wat er zoal bij ontslag 
komt kijken. 
www.fnv.nl/themas/ontslag 
www.uwv.nl
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BEREKEN JE SCORE

STAP 1. Trek antwoord b af van antwoord 
a. Doe dit voor iedere vraag. Als het resul-
taat negatief is, schrijf dan een 0 op.

STAP 2. Tel de 7 getallen op om tot een 
totaalscore te komen. 

SCORE 0-14 PUNTEN
Heel realistisch. Er zit weinig verschil tus-
sen je passieve en doorleefde interesses. 
Waarschijnlijk heb je een realistisch beeld 
van wat je leuk vindt en in hoeverre dit 
haalbaar is. Er is een gezonde balans tussen 
wat je leuk vindt en wat je doet.

SCORE 15-21 PUNTEN
Alles bijeengenomen is er best een verschil 
tussen de passieve en actieve vormen van 
interesse. Je vindt dingen leuk, maar bent 
nog niet zo ver dat je de nadelen op de 
koop toe neemt. Misschien is de drang om 
iets anders te gaan doen nog niet groot 
genoeg. Of misschien heb je nog te weinig 
doorgedacht over de negatieve kanten van 
het omgooien van je loopbaan. Het kan 
verstandig zijn om eens wat interessetests 
in te vullen, zodat je wat kritischer wordt 
over wat je écht leuk vindt.

SCORE 22-27 PUNTEN
Als het menens wordt, zijn jouw scores 
een stuk lager dan als het om de meer 
vrijblijvende interesses gaat. Wil je écht iets 
veranderen in je loopbaan, dan moet je veel 
kritischer gaan nadenken over wat de voor- 
en nadelen van bepaalde keuzes zijn. Het is 
verstandig om advies in te winnen bij een 
loopbaanadviseur.

SCORE 28 OF MEER
Hoge score = Dromenland. Misschien heb je 
nog te weinig nagedacht over wat je écht 
leuk vindt en waarom. 

OUDEREN ZIJN DUUR, 
TRAAG EN ALTIJD ZIEK? 

MEER WETEN? www.fnv.nl/werkenaanwerk 35
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