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Beste Partners en Vrienden, 
We zitten vlak voor de vakantie en terwijl ik dit schrijf is het fantastisch weer. Ik wil 

dan ook beginnen om jullie een TOP vakantie te wensen en een heerlijke tijd!

Er is hard gewerkt door Bob Kool van Worldwebdesign om de website te 

vernieuwen. Binnenkort krijgt iedereen een mail met daarin een eigen inlogcode en 

wachtwoord.

Als organisatie hebben wij in het jaar 2015-2016 vier trajecten 50 plus richting arbeidsmarkt kunnen 

verzorgen dankzij jullie als partners en in samenwerking met de gemeente Alkmaar en de Pius Stichting.

Voor komend seizoen heeft de gemeente een contract gesloten met Ondernemend Alkmaar. Dit om 

door de inzet en bemiddeling van nog meer bedrijven vraag en aanbod bij elkaar te brengen gericht op 

de 50plussers. Top Actief is hier ook bij betrokken, op onze volgende bijeenkomst kunnen we daar wat 

specifieker op ingaan.

Ik hoop iedereen na de vakantie dan te ontmoeten!

Vriendelijke groet, Namens het bestuur

Renee
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In het zevende 50plus traject (dit keer mogelijk 

gemaakt door de Pius stichting) is 14 april de dag 

waarop iedereen elkaar voor het eerst ontmoet. 

Gastvrij gastheer is de Herke ICT Group. 

Veronique Wanst en Joyce van der Poel van Verhelder 

Talent, waren als groepsleiders aanwezig. In de 

weken voorafgaand aan de eerste workshop hebben 

de kandidaten allemaal een talententest gemaakt 

en het rapport dat is opgesteld aan de hand van 

de test is in een persoonlijk kennismakingsgesprek 

doorgenomen met Veronique en Joyce.  Vanuit die 

eerdere kennismaking was er al snel een vervolg 

gemaakt naar het programma van vandaag. 

De eerste workshop staat in het teken van 

kennismaken, tevens wordt er een korte toelichting 

gegeven op het doel van de beschikbare “Online 

Experience”. 

Maar eerst: kennis met elkaar maken. Om de 

voorstelronde niet al te voorspelbaar van opzet te 

maken hadden Joyce en Veronique allerlei kaarten 

bij zich die in de ruimte op een tafel lagen. Alle 

deelnemers werden uitgenodigd een kaart te pakken 

die bij hen paste en in een kring gaven we elkaar een 

toelichting waarom deze afbeelding iets vertelde 

over hobby, werk, liefde voor de natuur, familie of 

anderszins. 

Na de pauze werd er ingegaan op de “Online 

Experience”. De “Online Experience” is een online 

cursus en biedt de deelnemers theoretische kennis 

over onderwerpen als; talent versus competenties, 

feedback geven, SMART doelen stellen en de STAR-

methodiek.  Eén deelneemster gaf aan dat het 

onderdeel omgaan met blokkades veel bij haar had 

opgeroepen. Feedback kan, bij twijfel aan het eigen 

kunnen of onzekerheid over de positieve intenties 

van de leidinggevende, heel veel pijn doen. Eigenlijk 

moet dit eerst bespreekbaar worden gemaakt, 

daarna kan het als een open gesprek worden ervaren 

waarbij tips ook worden opgepakt als opbouwend in 

plaats van als negatief commentaar.

Om de STAR-methodiek te oefenen en om elkaar 

nog beter te leren kennen ging iedereen in een 

speeddate-sessie met elkaar oefenen om kort en 

concreet voorbeelden te geven op vragen. Vragen 

zoals: “waar ben je goed in, waar word je enthousiast 

van en wat irriteert je? Wat wil jij graag veranderen 

en wat wil jij in jezelf ontwikkelen?”.

Tijdens de evaluatie gaven de deelnemers aan dat 

ze hier veel van hadden geleerd, al vertrouwdheid 

met de groep voelden en er aan te gaan werken om 

te oefenen om dit gedeelte goed onder de knie te 

krijgen. Veronique en Joyce, super bedankt voor al 

jullie inzet!! 

De eerste samenkomst: 
         De Kick-off
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zaterdagochtend op 19 maart om 10.00 uur was 

Stichting TOP Actief, samen met nog een aantal 

andere organisaties, uitgenodigd door de ING om 

een donatie in ontvangst te kunnen nemen.

Het ING Nederland Fonds heeft dit jaar voor het 

eerst de mogelijkheid geboden aan goede doelen 

om zichzelf onder de aandacht te brengen door een 

droom op te geven voor 2016.  Op wat wonderlijke 

wijze viel stichting TOP Actief hierbij wel op,  maar dit 

was bij de ING in de regio Beverwijk, Heemskerk en 

IJmuiden.

Hierdoor kregen wij een mail van kantoormanager 

IIban Mizrak dat de organisatie was geselecteerd. U 

heeft ook allen meegeholpen om te stemmen. Het 

aantal stemmen bepaalde de hoogte van het bedrag. 

Als organisatie kregen wij 82 stemmen. Een mooi 

aantal,  een beetje jammer was wel dat het net 1 

stem scheelde met degene boven ons, anders was 

het 2.000 in plaats van 1.000 euro geweest. 

De organisatie die met 83 stemmen 2000 euro heeft 

gewonnen was de voedselbank, uiteraard een heel 

mooi doel.

Wij bedanken de ING en iedereen die op ons 

gestemd heeft!! 

1.000 euro voor TOP Actief 

 

Bestuur stichting TOP Actief

Voorzitter :  Willem-Jan Mandersloot

Secretaris : Michel Zonneveld

Penningmeester : Peter Tergau

Adres :  Stichting TOP Actief

  Postbus 9027 

  1800 GA  Alkmaar

  www.topactief.nl

Informatie

Stage en Arbeidsmarkt

Renee Rademacher

Telefoon : 06 129 115 15

 Email :  renee@topactief.nl

Verkeerseducatie

Arjen de Groot

Telefoon : 06 518 665 52

Email :  arjen@topactief.nl 

    Wij danken GeenPunt Media en NIC.OUD voor het mede mogelijk maken van deze uitgave.
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Even voorstellen: 
                                        Verhelder Talent
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Gerda Venema van Trans4mate bood deze workshop 

aan die wij bij Sweco mochten organiseren. 

Sweco heette voorheen “De Grontmij” maar is 

recent samengegaan met dit grote Zweedse 

ingenieursbureau.

We hadden een nieuwe kandidaat daarom was er 

in het begin een kort voorstelrondje. Gerda had 

voor iedereen een werkboek mee genomen waarin 

allerlei tips staan over zakelijk, online en persoonlijk 

netwerken, een checklist voor de mogelijkheden 

binnen je persoonlijke situatie, tips voor een 

succesvol linked in profiel met daarnaast een optie 

om een profielshoot te laten maken.

Omdat het hoofdthema het maken van een 

elevator pitch was, starten de deelnemers om in 

een minuut tijd in duo’s een samenvatting te geven 

Workshop
                         Elevator Pitch

aan elkaar over zichzelf. Waarom wil iemand jou in 

dienst nemen? Wat is je passie, je ervaring, welke 

competenties heb je en wat breng jij het bedrijf?

Het blijkt dat dit nog niet zo simpel is, vooral als je 

zelf nog zoekend bent naar je droombaan. Toch is 

het erg belangrijk een “plakfactor” mee te geven. Een 

specifiek talent of blijvende indruk, die de persoon 

waar jij mee in gesprek bent niet meer vergeet. 

Deze samenvatting kan je ook oefenen, bij vrienden, 

familie en op feestjes bijvoorbeeld. Digitaal zichtbaar 

zijn is belangrijk maar zorg dat mensen je ook 

ontmoeten. Het landelijk netwerk van bijvoorbeeld 

“Open Coffee” is een optie. Je betaalt alleen de koffie 

en komt allerlei mensen tegen die iets voor elkaar 

kunnen en willen betekenen.

Met veel nieuwe indrukken ging iedereen weer naar 

huis, Gerda dank je wel voor het delen van je kennis!

De juiste persoon op de juiste plek. Dat is de 

missie van Joyce van der Poel en Veronique 

Wanst van Verhelder Talent. Ze zijn dit jaar 

begonnen met Verhelder Talent en richten zich op 

talentontwikkeling binnen organisaties met als 

belangrijkste onderwerpen; kennismanagement, 

zelfsturing, talentselectie en coaching. Hiermee 

halen de dames het maximale uit medewerkers, 

teams en organisaties én zorgen ze ervoor dat 

iedereen op de juiste plek zit. 

“Wanneer iemand niet op zijn plek zit in het werk, of 

wanneer het niet lukt om die juiste baan te vinden 

heeft dat grote gevolgen. Mensen zijn minder 

gelukkig, minder productief en het ziekteverzuim 

en verloop onder deze groep is aanzienlijk”, aldus 

Joyce. De dames weten als geen ander wat het 

effect is. Veronique: “Wij hebben beiden veel 

ervaring opgedaan in de arbeidsbemiddeling, waar 

we dagelijks bezig waren met de match tussen 

werknemer en werkgever. De juiste match is niet 

makkelijk te maken, en een verkeerde match heeft 

voor beide partijen grote nadelige gevolgen. Wij zijn 

er van overtuigd dat iedereen talent heeft. De kunst 

is om al die talenten optimaal met elkaar te laten 

samenwerken en te zorgen voor een plek waar dat 

talent optimaal benut wordt”. 

Naast de zakelijke trajecten helpt Verhelder Talent 

ook particulieren die op zoek zijn naar een baan of 

naar meer werkplezier. Dit doen ze door middel van 

coaching, workshops en online diensten. “Daarnaast 

proberen we middels blogs en quotes mensen te 

activeren. Vaak is de moeilijkste stap erkennen dat 

het niet zo lekker gaat en dat er actie moet worden 

ondernomen” aldus Joyce. Veronique: “Als je doet wat 

je deed, krijg je wat je kreeg. Maar het doorbreken 

van gedrag en patronen is niet zo eenvoudig. Wij 

helpen daar bij”. Ze vervolgt:  “Dit is ook precies 

waarom wij TOP Actief zo’n mooie club vinden. Het 

bedrijfsleven dat de handen ineen slaat om mensen 

“werk fit” te krijgen en naar de juiste baan te helpen. 

Dat draagt bij aan onze missie en daar zetten wij ons 

dan ook graag voor in!”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Joyce (06-18106119 /joyce@verheldertalent.nl) en 

Veronique (06-21980720 / 

veronique@verheldertalent.nl) of kijk op de website 

www.verheldertalent.nl . 
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Astrid de Bruin van 10voor5 verzorgde de vierde 

workshop van het Traject bij de ABN AMRO bank.

Aan de hand van een presentatie kwamen alle 

mogelijkheden die LinkedIn biedt langs. De titel 

bovenaan, en wat je in de samenvatting schrijft, 

is makkelijk terug te vinden voor bijvoorbeeld 

headhunters en personeelsfunctionarissen. Linkedin 

heeft vele voordelen, het is een zakelijk netwerk en 

je kunt er mensen die voor jou interessant zijn voor 

uitnodigen. Ook is het mogelijk om aantekeningen 

voor jezelf vast te leggen bij een persoon. Dit heeft 

het voordeel dat je daarin kunt bijhouden hoe je 

iemand hebt ontmoet en wanneer jullie het laatst 

contact hebben gehad.

Als je je netwerk wat hebt uitgebreid, is het mogelijk 

om bij een bestaande vacature bij een bedrijf te 

checken of daar bekenden van je werken die je 

Workshop LinkedIn
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Op 24 maart waren we met 25 ondernemers in 

de gelegenheid om op uitnodiging van Ybeltje 

Berckmoes – Duindam (portefeuille het sociaal 

domein) een gesprek met drie VVD Kamerleden te 

hebben in combinatie met een rondleiding door de 

Tweede Kamer. 

De bus van Bak was keurig op tijd en dat gold 

gelukkig ook voor al onze deelnemers zodat we om 

stipt 10.45 uur vanaf de Wielerbaan de A9 opreden. 

Een bus biedt ook de gelegenheid om onderling bij 

te praten en kennis te maken met elkaar waar druk 

gebruik van werd gemaakt. Vanuit TOP Actief hadden 

we voor drankjes en een lunch gezorgd zodat 

niemand met honger in Den Haag uitstapte.

Vanaf de bus stop wandelden we door Den Haag 

naar het Plein waar het personeel van “Grand Café 

Luden” ons ontving met een consumptie. Daarna 

gingen we om 12.45 uur naar de Tweede Kamer. 

Drie dagen voor ons bezoek was er een aanslag in 

Brussel geweest dus al de aanwezige bewaking was 

extra alert. Na een half uur was iedereen

”goedgekeurd” en kregen we, na onze spullen in een 

locker te hebben gelegd, een rondleiding van Anne 

Marlijn Kalwiet, manager assistent van enkele VVD 

Kamerleden. 

We werden ontvangen in de fractiekamer van de 

VVD waarna beurtelings Ybeltje, Erik Ziengs en 

Rudmer Heerema op geheel eigen wijze vertelde 

over hoe zij de politiek beleven. Zij vertelden over 

hun ervaringen in de fractie en Tweede Kamer. 

Door de heldere, compacte en bij vlagen 

humoristische toelichting werd het Tweede 

Kamerwerk inzichtelijker en minder afstandelijk. 

Na een rondleiding die absoluut een aanrader is,  

beëindigden we het bezoek met het luisteren naar 

de debatten op de Publieke Tribune. Een leerzame 

en leuke dag. Iedereen bedankt voor zijn of haar 

aanwezigheid!

Partner bezoek Tweede Kamer
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wellicht kunnen aanbevelen. Ook kan je zien of 

een zakelijke relatie van jou, of een vriend daarvan, 

een ingang heeft. Een aansprekende foto die 

professioneel oogt is ook belangrijk, ook via Linkedin 

bestaat er zoiets als “een eerste indruk”.

Voor veel mensen is Linkedin het CV. Als je (ex)

collega’s, vrienden of een manager die tevreden 

over jou was, vraagt een aanbeveling te schrijven, 

dan is dat voor anderen die je zien, ook positief. 

Belangrijk is om ermee te oefenen en de voordelen 

te leren kennen. Iedere deelnemer heeft aan het 

eind de powerpoint presentatie ontvangen om alle 

informatie nog eens rustig na te kijken. 

Astrid bedankt voor de mooie presentatie en Lex 

Groenhuizen van de ABN AMRO voor de gastvrije 

ontvangst.
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Op 12 mei werden we gastvrij ontvangen bij de Vlieg 

Advies Groep voor deze  workshop. 

Elisabeth Meyer van DressTOImpress stond weer 

elegant als altijd klaar om samen met de deelnemers 

door te nemen hoe je tijdens een sollicitatie jezelf 

authentiek en krachtig kunt neerzetten, dit door je 

kleding je persoonlijkheid te laten onderstrepen.

Omdat we hadden afgesproken te beginnen met 

een voorstelronde in de vorm van een elevator 

pitch, startte we hiermee om zo effectief en efficiënt 

als mogelijk binnen een minuut jezelf met een 

“plakfactor” neer te zetten bij de toehoorders. Door 

dit elke keer te doen, worden de pitches steeds 

krachtiger.
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Donderdagochtend 19 mei waren we welkom bij 

de Rabobank waar Pauline Bozelie als deskundig en 

enthousiaste workshopleider een ieder aan de hand 

nam bij wat er zoal komt kijken bij een eigen bedrijf. 

De pitch was erop aangepast. 

Alle kandidaten openden met: “Als ik een eigen 

bedrijf zou starten dan begin ik een……bedrijf”. De 

branches liepen behoorlijk uiteen, wat een hoop te 

kiezen gaf toen bleek dat we op deze ochtend één 

van de geopperde mogelijkheden gingen uitwerken 

als groep. In het bedrijf waar de keus op gaat vallen, 

moest ieder een taak kunnen hebben vanuit de 

eigen kracht en eerder ontwikkelde competenties.

De deelnemers kozen voor het speciale ijs uit Spanje 

waar Roos wel brood in zag. Pauline gaf aan dat 

marktonderzoek belangrijk is en er ontstond een 

gesprek wat daar zoal bij komt kijken. Er moet niet 

teveel concurrentie zijn en de locatie moet gekozen 

worden op een plaats waar veel mensen langs lopen 

en hun auto kunnen parkeren. 

Workshop Eigen Bedrijf
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Hierna werden begrippen als imago en identiteit  

besproken en toegelicht door Elisabeth. Ieder mens 

is uniek, de truc is om je natuurlijke kleuren vanuit 

je huid, ogen en haar te onderstrepen door kleding 

en accessoires. Hierbij helpen “support-pieces”, denk 

aan sjaals, een das voor de heren, een opvallende 

rok of tas en oorbellen. Kleding die wat krachtiger 

overkomt, ondersteunt je verhaal tijdens een 

sollicitatie als men een besluitvaardig type zoekt. 

DressTOImpress werkt met het “13 is 31” principe. 

Met 13 basisstukken kan je 31 verschillende outfits 

maken. Daar gingen we samen ook even mee aan de 

slag. Veel tips en kennis rijker sloten we om 12.00 uur 

af. Iedereen hartelijk bedankt!

Workshop Stijl en Imago                                                   

Hoeveel geld heb je nodig, een pand, personeel, 

materialen, een auto? Een goede boekhouder 

is onontbeerlijk. Gelukkig kent de groep 2 

ervaringsdeskundigen op dit gebied die als expert 

kunnen adviseren. Als je weet wat je nodig hebt dan 

is de volgende vraag: hoe kom je aan een lening? 

Een bank ligt voor de hand, maar ook crowdfunding 

is mogelijk en zelfs de regeling van “Tante Agaath” 

kwam boven tafel. Aan tafel bleken alle kwaliteiten 

aanwezig. Mensen voor inkoop, verkoop, personeel 

en de PR. Gekozen werd voor een dubbele aanpak: 

een ijssalon en een ijskar voor het bezoeken van 

evenementen en naam verspreiding. Meerdere 

mensen boden zich aan om marktonderzoek in 

Spanje te doen, nooit verkeerd met dat heerlijke 

weer.

Pauline bedankt! Door de originele aanpak leefde 

het bij ons allen en daarnaast kregen de deelnemers 

alles nog op papier en een uitnodiging voor een 

bijeenkomst voor “Vrouw in Bedrijf”. 
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Voor de zevende workshop waren we samen bij 

de ABN  AMRO (directeur Lex Groenhuizen had 

persoonlijk lekkere gevulde koeken gekocht die er 

prima in gingen!). Femke Hofland verzorgde samen 

met Mara Strabbing vanuit PDZ deze workshop. 

Mocht u Femke kennen, en denken: “zij had toch een 

andere achternaam?” Dat klopt! Twee keer getrouwd 

met dezelfde man in verband met het zoek raken 

van de papieren door de overheid. Altijd een 

mooi verhaal om eens naar te informeren op een 

bijeenkomst!

Na het voorstelrondje vertelden Mara en Femke dat 

we in groepen van 2 gaan werken en tussendoor 

bij elkaar komen om de meningen en uitkomsten 

te vergelijken. Dit gaat met name over het CV. Een 

Workshop CV

motivatiebrief heeft waarde, maar als je CV niet goed 

wordt gevonden dan kijkt niemand meer naar het 

begeleidend schrijven. Dus: “ wat is onontbeerlijk op 

je CV?” 

Beide groepen gingen aan de slag met zaken zoals 

werkervaring, personalia, opleidingen, hobby’s etc. Er 

blijkt dat de standaard zaken wel duidelijk zijn, toch 

zijn er de nodige twijfels. Absoluut belangrijk is dat 

je begint met je laatste opleidingen en werkervaring. 

Niemand die als recruiter snel een kandidaat moet 

vinden wil bovenaan vinden “oppassen” of  “bollen 

pellen”. Ook zijn er vragen of het handig is om 

je leeftijd te noteren als 50plusser? Dat is geen 

noodzaak, het voordeel is dat als je het niet doet 

men er misschien naar op zoek gaat, maar dan wel 

mooi al je ervaring en diploma’s leest, alvorens te 

beslissen of je uitgenodigd wordt.

Al met al weer een hele waardevolle workshop, met 

dank aan PDZ en de ABN AMRO!

Tienko Siersema verzorgde bij de Bibliotheek de 

achtste workshop vanuit het Pius Traject. Belangrijk 

bij de zoektocht naar een passende baan zijn de 

mensen om je heen: je netwerk. Maar hoe doe je dat, 

en welke soorten netwerken zijn er eigenlijk?

Als je net begint is het goed om een soort plan te 

maken. Het lijkt aantrekkelijk om met mensen die je 

eventueel al kent een avond te gaan praten, maar 

houdt je doel voor ogen: het kennismaken met 

anderen waar je wellicht toekomst gericht iets mee 

kunt. Het is mogelijk om met een vriend/in samen 

naar een bijeenkomst te gaan en elkaar op een 

positieve manier voor te stellen. Het is altijd beter 

als een ander jou aanprijst dan dat je dat zelf de hele 

tijd moet doen. Wederkerigheid is ook essentieel: 

mensen die de hele tijd over zichzelf praten hebben 

geen belangstelling voor hun gesprekspartner en 

dat wordt opgemerkt door die ander. 

Als je de kans krijgt anderen blij te maken door 

hen aan elkaar te koppelen doe dat dan. Als het 

een goede match is onthouden beiden dat en 

bouw je daarmee emotioneel krediet op. Hierbij 
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is zorgvuldigheid belangrijk: als je iemand die je 

oprecht kent en vertrouwt aanbeveelt bij een ander, 

informeer dan op voorhand bij die ander hoe actueel 

de vraag is naar een dienst. Iemand kan zeggen dat 

hij graag hulp zou willen, maar is er geld, prioriteit 

en een gerichte behoefte? De deelnemers kunnen 

in uitgereikte sheets zelf aantekeningen maken om 

de eigen prioriteiten en behoeftes vast te leggen om 

daar thuis verder mee aan de slag te gaan. Tienko 

bedankt voor alle waardevolle tips en de bibliotheek 

voor de ruimte!

Workshop Netwerken

Vincent Thijssen, directeur van ALKMAAR SPORT 

N.V. aan de Westrand van Alkmaar nodigde alle 

partners en vrienden van TOP Actief uit voor een 

hernieuwde kennismaking met dit totaal verbouwde 

sportcomplex.

Velen maakte dan ook gebruik van deze kans op 

een rondleiding. Na de ontvangst met koffie en thee 

kon het beginnen. Er is onder andere een giga grote 

topsporthal, een elf meter hoge trampoline hal, een 

schermhal en een spiegelzaal. 

We waren er net voor de opening, dus hier en daar 

moest nog even hard gewerkt worden om de puntjes 

op de i te zetten. De verbazing over de ruimte, 

mogelijkheden en enorme reikwijdte van het gehaal 

was unaniem.  Alkmaar heeft er een vlaggenschip bij 

als het gaat over (top)sport en talentontwikkeling.

Vincent, heel veel succes met alle ontwikkelingen en 

bedankt voor de rondleiding en de gezellige nazit. 

Partnerbijeenkomst 
                                            in De Meent
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Geoffrey Smith van 10voor5 en Veronique Wanst 

van Verhelder Talent hebben de handen in elkaar 

geslagen om voor deze laatste workshop nog even 

de puntjes op de i te zetten.

Omdat deze workshop de afsluiter is, wordt alles 

erop gericht om te kijken waar nog vragen zijn over 

eerdere onderdelen van het traject. Aan alles waar 

vragen over zijn, wordt extra aandacht besteed. 

Zo blijkt de één al veel verder met een Linkedin 

profiel dan de ander. Maar zelfs als dit helemaal af 

is, is het lastig hoe je het zo kunt formuleren dat je 

aantrekkelijk bent voor een werkgever. Veronique en 

Geoffrey hadden hier een mooi concreet voorbeeld 

voor, waarbij ook een aansprekende foto direct 

opviel.  Iedereen bleek dit voor zichzelf te kunnen 

maken met behulp van een computertool. In 

groepjes gingen de deelnemers aan de slag om een 

pakkende tekst te bedenken waarbij je jezelf goed 

op de kaart zet en na te denken over een foto met 

bijpassende uitstraling.

Ook kwam het CV weer langs. Het CV is zo belangrijk 

Workshop
                   (T) op naar de Praktijk
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omdat pas als dit voldoet een werkgever in spé 

gaat kijken naar de motivatiebrief. En als je wordt 

uitgenodigd bepaalt je houding, de wijze waarop je 

naar binnen loopt, gekleed bent en wat je uitstraalt 

55% van hoe die anderen jou ervaren. 

Alle informatie en de presentatie is ook ter 

beschikking gesteld van de kandidaten om er thuis 

verder mee aan de slag te kunnen. Geoffrey en 

Veronique hartelijk bedankt, en Sweco voor haar 

gastvrijheid om ons een hele dag te ontvangen!

Workshop Grip op Gedrag en
                                                   Typelogieën

Op 16 juni vonden de twee laatste workshops plaats 

van het Pius Traject. Dick Pieters van IGNIUS begon 

en heette iedereen welkom. Want.. wat speelt er bij 

het vinden van een leuke baan naast het schrijven 

van een goede brief? Ja, de eerste indruk! Deze 

bestaat uit meerdere signalen die over en weer gaan 

tussen werkgever en sollicitant. 

Zakelijk gezien: is deze persoon competent en 

vertrouw ik hem of haar? Persoonlijk: vind ik deze 

persoon aardig?

Omdat niemand hetzelfde is, is het belangrijk om 

te (h)erkennen wie je tegenover je hebt en inzicht 

te hebben hoe een beleving wordt opgebouwd. 

Slecht 7% van de totale indruk ontstaat door wat 

je zegt, 38% door je intonatie en 55% non verbaal. 

Met andere woorden: je houding, of je wel of niet 

oogcontact maakt, hoe je een hand geeft en je 

uiterlijk, zijn veel bepalender.

Daarnaast is bewezen dat in het geval van conflicten 

slechts 10% werkelijk te maken heeft met een 

verschil van inzicht, 90% echter wordt bepaalt door 

hoe je iets zegt.

Grofweg kan je menselijk gedrag categoriseren in 

dominant/ extrovert, dominant/ introvert, sub-

dominant/ extrovert en sub-dominant/ introvert. 

Niemand is uitsluitend één van deze 4 typen, toch 

is herkenning belangrijk. Een dominant/ introvert 

persoon houd van kort en kundig. Als je tijdens een 

sollicitatie een interview krijgt met iemand met deze 

inslag, ga dan niet uitgebreid en wollig reageren op 

gestelde vragen.

Er ontstond een levendige discussie met 

voorbeelden vanuit situaties en praktische tips. Alle 

deelnemers hebben de presentatie van Dick thuis 

mogen ontvangen om de gegevens er later weer 

rustig bij te kunnen pakken. Dick super bedankt!



  
a c t i e fOP

Op donderdag 7 juli waren alle partners van harte 

uitgenodigd voor een geheel verzorgde oldtimerrit 

met aansluitend een drankje. 

Dit werd mogelijk gemaakt door Snijder Incasso en 

Gerechtsdeurwaarders waarvoor onze hartelijke 

dank!

Theo Snijder had fraaie oldtimers ingezet om een 

mooie route te rijden door de prachtige omgeving 

van Noord-Kennemerland. Een bijzondere ervaring 

voor iedere deelnemer, 3 deelnemers waren ook 

chauffeur en daarmee trots op hun tijdelijke 

aanwinst vanuit lang vervlogen tijden. Daarnaast 

had Theo nog 2 collega oldtimer eigenaren bereid 

gevonden om met hun eigen oldtimer mee te rijden.

De oldtimerrit begon bij Landgoed Het Hof te 

Bergen, een eeuwenoud landgoed dat op de 

monumentenlijst staat en tegenwoordig wordt 

gebruikt als een plek om samen te komen.

Het programma startte om 13.30 uur met de 
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ontvangst, koffie, bijpraten en wat lekkers, waarna 

we om 14.15 uur gingen rijden.

 Tussendoor werd er nog even gepauzeerd om van 

auto en gezelschap te wisselen en wat fris, fruit en/of 

een chocolade snack te nuttigen.

Op de foto’s beelden van deze middag en ook zien 

we Peter Koper nadenken over hoe hij kan voldoen 

aan de vraag hoe Theo’s auto hier elektrisch op te 

laden.

Rond 16.45 uur waren we terug bij “Het Hof” voor een 

“verzorgde borrel “ met zalm en warme hapjes waar 

nog een paar partners en vrienden vanuit hun werk 

aanschoven. Iedereen bedankt voor een heerlijke 

middag!

Partner uitje Oldtimerrit


