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Programma maart 2023 

 

Dit is het programma van WerkVinden Alphen voor maart 2023. Als aanmelden of inschrijven voor 

een activiteit nodig is dan kan dat alleen via de site. Ga op www.werkvindenalphen.nl naar de 

‘agenda’, klik de activiteit aan die je wilt bezoeken en schrijf je in. Check altijd nog even de juiste 

locatie, datum en aanvangstijden in het agenda overzicht. Je vraag of opmerking aan WerkVinden 

Alphen kun je sturen naar: info@werkvindenalphen.nl.  

 

Elke dinsdag en woensdag: inloop en ‘hulp bij’ 
Heb je het gevoel dat je hulp kunt gebruiken bij je zoektocht naar een baan? Dan kun je iedere 

dinsdag en woensdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht in bibliotheek Rijn en Venen, Aarkade 10, 

Alphen aan den Rijn. Dan kun je al je vragen stellen. Onze specialisten kunnen je bijvoorbeeld helpen 

bij het verbeteren van je cv of LinkedIn profiel, het aanscherpen van je sollicitatiebrief en tips geven 

over het gebruik van social media. Heb je nog andere vragen? Stel ze dan gerust. Er zijn geen kosten 

verbonden aan de inloop en een eventueel ‘intake gesprek’. Als deze dagen je niet schikken neem 

dan contact op met onze intaker Michael Scholte: 06-406 222 76. 

 

Dinsdag 7 maart Open Koffie: ‘Onderzoek vrijblijvend hoe jouw kansen op de 

arbeidsmarkt kunnen stijgen’ 
De banen liggen nu voor het oprapen. Werkgevers staan te trappelen om personeel. Toch lukt het 

sommige werkzoekenden niet om de juiste keuze te maken en aan de bak te komen in een baan die 

ze past. Daar gaan we het tijdens de Open Koffie over hebben. Vrijblijvend en informatief. Centraal 

staat de vraag hoe je je kans op werk in Alphen en omgeving kunt verhogen. We bespreken 

gezamenlijk hoe je je aanpak kunt verbeteren. Vragen als ‘hoe maak ik een sterk cv en optimaal 

LinkedIn profiel’ en ‘hoe zit het met opleidingen om van type werk te veranderen en de subsidie 

daarvoor’ gaan over tafel. Of misschien is de conclusie dat je bij je zoektocht de hulp van een buddy 

van WerkVinden kunt gebruiken. Je bent in ieder geval van harte uitgenodigd voor deze inspirerende 

Open Koffie. Het is dinsdagochtend 7 maart van 10.00 tot 12.00 uur in bibliotheek Rijn en Venen, 

Aarkade 10, Alphen aan den Rijn. Deelname is gratis en aanmelden voor de Open Koffie hoeft niet.  

 
(Lees verder op de achterzijde) 
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Dinsdag 14 maart: netwerkwandeling voor werkzoekenden 
Netwerken is belangrijk om contacten te leggen, van elkaar te leren, te inspireren en te stimuleren. 

Als je wandelt gaat dat netwerken veel makkelijker. Dus schroom niet en doe het gewoon. 

Dinsdagochtend 14 maart is de maandelijkse netwerkwandeling van WerkVinden. Het is een nuttige 

maar ook gezellige wandeling voor mensen die werkzoekend zijn en het fijn vinden om met 

gelijkgestemden van gedachten te wisselen. Je wandelt meestal twee aan twee. De wandeling duurt 

ongeveer een uur. Johanna Steen, de wandelcoach van WerkVinden, begeleidt de wandelaars. Na 

afloop, voor eigen rekening, lekker wat drinken bij De Pannekoe. Verzamelen om 10.00 uur op de 

parkeerplaats bij kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan den Rijn (t.o. ‘Bij Hen’). Vanwege de 

renovatie van het parkeerterrein en de toegangsweg naar het park is de situatie daar een beetje 

onoverzichtelijk en rommelig. Aanmelden hoeft niet en deelname is gratis. 

 

Kan een buddy je verder helpen met je zoektocht naar een nieuwe baan? 
WerkVinden Alphen zet vanaf 2021 buddy’s in die werkzoekenden helpen bij het vinden van een 

nieuwe baan of uitdaging. Zij slaan als het ware een arm om de werkzoekende heen en helpen om 

naar voren te kijken en samen uit te stippelen wat het beste plan is om aan werk te komen. Ze zijn 

goed op de hoogte van de regionale arbeidsmarkt, kennen het vacature aanbod en schakelen hun 

netwerk in. Een betrokken jongerenadviseur, generatie genoot van de doelgroep, geeft specifieke 

aandacht aan jongere werkzoekenden. Tijdens bijvoorbeeld al onze bijeenkomsten kun je vragen 

naar een toelichting op deze werkwijze. Iedereen die wil weten of de inzet van één van onze buddy’s 

voor hem of haar zinvol is, is van harte welkom bij de vrije inloop op dinsdag- en woensdagochted in 

bibliotheek Rijn en Venen, Aarkade 10, Alphen aan den Rijn 

 

 


