
Werk zoeken en vinden

Maar hoe? … 



Investeer

Begin als stagiaire

Grijp je kans

Wordt directeur



Nu jullie! 

Wat houdt je tegen?

Belemmerende overtuigingen



Ze zien mij toch niet staan…

Mijn mening wordt 
gewaardeerd

Bedrijfsomschrijving:
Nisroc is een personeelsadviesbureau. Wij ondersteunen mens



Vroeger had ik misschien 
kansen, nu is het te laat

Begin vandaag. Wie weet 
waar je volgend jaar bent 



Werken is een noodzakelijk 
kwaad 

In werk kan ik mij 
ontplooien



Ik ben al veel te oud, alleen 
jonge mensen maken kans 

op een baan
……………………….



Wie zit er nou op mij te 
wachten?

……………………….. 



Weet wat je kunt en wilt

• Onderzoek je kwaliteiten

• Wees realistisch

• Vraag familie en vrienden
om feedback



Zorg voor goede informatie! 

• Zoek informatie op het internet

• Oordeel niet te snel
 

• Praat met mensen die “jouw” 
werk uitvoeren



De ideale baan

• Begin gewoon!

• Wacht niet op de ideale baan

• In elke baan kun je jezelf 
bewijzen en het verschil maken



Als het maar niet 
commercieel is…

• Schrik niet van het woord 
“commercieel”

• Geef een klant wat hij/zij nodig 
heeft

• Afwijzing van je aanbod is geen 
afwijzing van jezelf!!



Denk aan jezelf (en je 
werkgever) 

• Zorg voor een goed netwerk

• Laat niet alles op jouw bord 
komen

• Zorg dat je ontspannen je werk 
kunt doen



De tijd gaat ons helpen

• Komende jaren gaat de 
babyboom generatie met 

pensioen
• Veel nieuwe arbeidskrachten 

nodig
• Zorg dat je er bij bent


	Werk zoeken en vinden
	Investeer
	 Nu jullie! 
	 Ze zien mij toch niet staan… Mijn mening wordt gewaardeerd
	
	
	
	
	Weet wat je kunt en wilt
	Zorg voor goede informatie! 
	De ideale baan
	Als het maar niet commercieel is…
	Denk aan jezelf (en je werkgever) 
	De tijd gaat ons helpen

