Netwerkcafé
eens per veertien dagen

op maandag van 10.00 - 12.00 uur

Buitenpost

in sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’

Meer en meer mensen raken zonder werk. Het thuiszitten duurt
ook steeds langer. De gevolgen zijn bovendien ingrijpend: voor je
financiële situatie, voor je gezin, voor jezelf. Volgens de overheid
ben je zélf aan zet, maar in welk spel? Wat zijn de regels, welke
mogelijkheden zijn er en hoe creëer je voor jezelf een kans van
slagen? Het Netwerkcafé kan je daarbij helpen. Helpen om aan je
toekomst te werken.

Netwerkcafé

Waarom het Netwerkcafé?
Naarmate je langer zonder werk zit, wordt het steeds moeilijker om
een droombaan of om zelfs maar een broodbaan te vinden. Dat komt
bijvoorbeeld doordat jouw netwerk snel kleiner wordt nadat je je
baan bent kwijtgeraakt. Tegenwoordig worden de meeste vacatures
binnen het eigen netwerk ingevuld. Door het vergroten van het
eigen netwerk vergroot je dus de kans op die baan waarnaar je op
zoek bent.
Zonder werk komen zitten heeft óók effect op jezelf, op jouw
mentaliteit of – zoals men het vaak aanduidt – op jouw ‘mindset’.
Jouw situatie is van invloed op jouw gedachten, opvattingen en
overtuigingen ten aanzien van jezelf, anderen en de wereld om je
heen. Anders gezegd: zonder werk komen te zitten heeft effect op
jouw denk- en gedragspatroon. Als je bijvoorbeeld enthousiast en
optimistisch bent ingesteld gedraag je je anders dan wanneer je
somber of angstig bent. Tevens zul je andere beslissingen nemen.
Het kan óók zijn dat het al lang geleden is dat je actief op zoek was
naar een baan. Je mist daardoor misschien de vaardigheid om een
goede sollicitatiebrief te schrijven, om een opvallende en correcte CV
op te stellen en om je zelf optimaal te presenteren. En hoe zit het met
‘social media’? Ben je daarmee bekend en zo ja, presenteer je jezelf
wel goed op bijvoorbeeld LinkedIn? Al met al is de kans redelijk groot
dat je jezelf niet kunt ‘verkopen’ op een markt met weinig vraag en
heel veel aanbieders.

De ervaring leert dat mensen die hun werk kwijtraken doorgaans
proberen om een nieuwe, identieke baan te vinden, of anders toch
op z’n minst in dezelfde sector. Dat lukt steeds moeilijker. Je zult
daarom bereid moeten zijn om ongebaande paden te bewandelen,
jouw horizon figuurlijk te verbreden en het onbekende durven tegemoet te treden. Vaak blijkt dat je veel meer kunt dan je denkt. Met
een steuntje in de rug gaat het allemaal een stuk gemakkelijker.
Op al deze terreinen kan het Netwerkcafé jou helpen. Het Netwerkcafé in Buitenpost is een ontmoetingsplek ‘voor en door’ mensen
zonder werk. Mensen die hun baan onlangs zijn kwijtgeraakt, al
langer zonder werk zitten of misschien nog nooit een baan hebben
gehad. Mensen met een WWB- of een WW-uitkering, een andere
uitkering of zelfs zónder uitkering.

Wat mag je verwachten?
Het Netwerkcafé wil mensen met elkaar verbinden, versterken en
ieders netwerk uitbreiden. Wij bieden volop gelegenheid om alle vragen over de zoektocht naar werk op tafel te leggen, ervaringen te
delen of actief mee te doen aan één van de vele activiteiten.
Wij organiseren eens per twee weken op maandagochtend van 10.00
tot 12.00 uur in sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ in Buitenpost
een gezellige ontmoeting voor een praatje, met een bakje koffie of
thee, om ervaringen uit te wisselen, nuttige tips te krijgen en suggesties te geven. Je bent dan van harte welkom. Deelname kost niets.
Daarnaast organiseert het Netwerkcafé thema- en supportbijeenkomsten, workshops en netwerkwandelingen.
Tijdens themabijeenkomsten worden specifieke onderwerpen uitgediept. Vaak zijn er dan een of meer deskundigen aanwezig die
helemaal thuis zijn in de betreffende materie. Supportbijeenkomsten zijn gericht op het bieden van hulp: je krijgt dan gerichte
ondersteuning of assistentie. Met de workshops bieden wij korte,
praktische cursussen. Deelname aan netwerkwandelingen geeft
energie en zelfvertrouwen. Fysiek en mentaal kun je daardoor meer
aan. En … niet onbelangrijk: een fitte en energieke uitstraling laat bij
anderen een positieve indruk achter.

Belangrijk: alle activiteiten zijn ‘vraaggestuurd’. Dit betekent dat de
activiteiten, onderwerpen en cursussen door de bezoekers van het
Netwerkcafé worden bepaald. Immers: het Netwerkcafé in sociaalcultureel centrum ‘it Koartling’ in Buitenpost is er ‘voor en door’
mensen zonder werk. En élke activiteit biedt de gelegenheid om
te netwerken.

Online: www.netwerkcafe.frl
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Naast het ‘fysieke’ Netwerkcafé, bestaande uit de bijeenkomsten op
de maandagochtend, thema- en supportbijeenkomsten, workshops
en netwerkwandelingen is het Netwerkcafé ook online te vinden:
netwerkcafe.frl. Op de website vind je ondermeer het actuele activiteitenprogramma, nuttige informatie en tips, adressen en natuurlijk
het laatste nieuws over zaken die voor jou van belang kunnen zijn.
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Doe jezelf niet te kort! Bezoek het Netwerkcafé en doe mee aan
een van de vele activiteiten die speciaal voor jou worden georganiseerd. Zo breng je het beste in jezelf naar boven en vergroot je
jouw kansen op het vinden van een baan. Je bent het waard.

Wij zien je snel !

