
Carrièredag
Donderdag 21 oktober 2021

Inloop 8.30 uur - Start 9.00 uur - Einde 16.00 uur

Kom naar de Carrièredag en laat je inspireren

Op deze dag van de inspiratie kun je namelijk allerlei workshops 
en presentaties bijwonen, maar ook je CV laten checken, je 

sollicitatievaardigheden trainen en een professionele LinkedIn-
profielfoto laten maken. Daarnaast zijn er verschillende werkgevers die 

graag met je in gesprek gaan.

Zorg dat je van tevoren weet welke workshops je wilt bijwonen en 
welke werkgevers je wilt spreken. Dat maakt de dag nóg interessanter!

Meld je hier aan: 
www.meldmijaan.nl

Topsportcentrum Rotterdam
Van Zandvlietplein 20

LET OP! Deelname aan de carrièredag alleen op vertoon van een 
geldige QR code, negatieve PCR test of herstelbewijs.



Doe mee met de spectaculaire energizer 
door More Balls than Most. 

Visueel Communiceren

Arbeidsmarkt anno 2022

Het Wow Effect

Rock your LinkedIn profile

Visueel Communiceren

Verlies van werk en wat nu?

Pimp je CV

Rock your LinkedIn profile

Taal, digitaal en je werk: 
wat wil jij leren?

Ondernemen doe je zo

Solliciteren met Lef

Netwerken Werkt

In de laatste sessie van de dag neemt Jörgen Raymann 
- voormalig cabaretier, presentator en motivational 
speaker - je mee in zijn motivational boost.

Josje Tummers

Dorien Waasdorp

Dirceu da Silva

Liselot Homburg

Paula Adelaar

Norman Klarenbeek

Michel Gerritsen

Cleo Hooyer

Josje Tummers

Heidi Nieboer

Michel Jansen

Liselot Homburg

Workshops en presentaties

Opening

Afsluiting - Breedtesporthal 1

Programma

Meeting Room Gold - begane grond - workshops

Meeting Room Metallic - 1e verdieping (achter Breedtesporthal)

Breedtesporthal 1 - 1e verdieping - workshops

Reboundzaal - 2e verdieping - workshops

09.00 

14.30 

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

11.30 - 12.30

11.30 - 12.30

11.30 - 12.30

11.30 - 12.30

Doe mee!



Middels onderstaande QR-code kun je het programma ook op je 
telefoon bekijken!

Laat een mooie foto maken voor je CV en/of social media accounts door erkende 
fotografen. Voordat je je foto laat maken vul je een formulier in met je naam en 
e-mailadres zodat de fotograaf de gemaakte foto kan toesturen.

Alle aangesloten organisaties van Facta non Verba zullen deze dag aanwezig zijn 
voor persoonlijke netwerkgesprekken en het doornemen van mogelijke vacatures.

Als aanvulling op alle aangeboden workshops en presentaties krijg je de 
gelegenheid om je wens met betrekking tot werk in de Wensboom te hangen. 
Ieder lid van Facta non Verba zal er één wens uithalen en contact opnemen met 
deze kandidaat om samen te kijken hoe en wanneer er iets aan de verwezenlijking 
ervan kan worden gedaan. Zorg dus voor haalbare vragen, zodat we de wensen 
die we uit de wensboom halen ook inderdaad in kunnen vullen. Te denken valt 
aan: een stagedag, oriënterend gesprek op locatie, een kennismaking met een 
beroepsgroep, een afspraak met een andere loopbaancoach.

Sporthal -  1e verdieping - LinkedIn fotografen

Sporthal - 1e verdieping - Bedrijven

Sporthal - 1e verdieping - Wensboom

Je kunt de loopbaan coaches bezoeken op de 1e verdieping, waar deze 
professionals tijdens speeddates antwoord geven op je loopbaanvraag. 
Ook kun je je CV of motivatiebrief laten checken. 

Ga in gesprek met loopbaan coaches - 1e verdieping (achter Breedtesporthal)



Presentaties- en workshopinformatie

Liselot Homburg zorgt er als Customer Succes Manager bij 
LinkedIn voor dat  mensen en organisaties dagelijks kansen 
kunnen creëren vanuit het platform. Ze is een enthousiaste en 
gedreven professional en staat altijd open voor een gesprek over 
hoe LinkedIn iemand verder kan helpen. 

Tijdens de workshop geeft Liselot een aantal nuttige tips mee over 
je LinkedIn profiel. Waar kun je op letten? Waar kijken mensen 
vaak als eerste naar als je ze profiel bezoeken? 

En... hoe kun je zorgen dat je makkelijker gevonden wordt door 
potentiële werkgevers. Ze gaat met je in gesprek over de do’s en 
don’ts rondom LinkedIn, zodat je na afloop van de sessie met hele 
praktische en makkelijk te implementeren tips aan de slag kunt.

Informatie: www.linkedin.nl

Je netwerk is dichterbij dan je denkt, dagelijks spreek je mensen 
die als het eropaan komt wellicht iets voor je kunnen betekenen.
Je netwerk is ook je wisselgeld, een mogelijke ingang en het is 
vaak een logische stap naar extra mogelijkheden voor oriëntatie 
op een volgende loopbaanstap. Cleo Hooyer is loopbaancoach, 
werkgelukdeskundige, arbeidsmarktkenner en een netwerker 
pur sang. In haar werk is Cleo continue bezig om het nut en 
de noodzaak van netwerken te delen, met als doel anderen te 
helpen inzicht te krijgen in hun persoonlijke eigen netwerk. 
En…. Dat loont voor veel medewerkers die met ondersteuning 
en begeleiding van Cleo stappen maken in hun loopbaan en 
persoonlijke ontwikkeling.

“Rock your LinkedIn Profile” door Liselot Homburg 

Workshop “Netwerken Werkt” door Cleo Hooyer

https://www.linkedin.com/in/lhomburg/

https://www.linkedin.com/in/cleohooyer/



‘In verbinding ontwikkelen’ is in al haar werkzaamheden het 
centrale thema en sterke persoonlijke drive. 

Tijdens haar werkzaamheden combineert Heidi haar ruime 
ervaring als leidinggevende, politieonderhandelaar in 
crisissituaties, opleider, trainer en verlies- en rouwbegeleider. 
Wanneer je je baan verliest kan dat een ingrijpende gebeurtenis 
zijn in je leven. Mogelijk roept het (onverwacht) sterke emoties bij 
je op, zoals bijvoorbeeld verdriet, woede, frustratie, onzekerheid 
of een gevoel van falen. Gelijktijdig probeert je omgeving vaak om 
juist de positieve kant te belichten: ‘het is maar werk’, ‘je vindt wel 
weer wat anders’, ‘dit biedt kansen’ etc.  Wanneer jouw verlies en 
emoties niet herkend en erkend worden, is het lastig om weer een 
stap vooruit te kunnen en durven maken. Door bewust aandacht 
te besteden aan het nemen van afscheid en aan rouw (rouw vindt 
plaats na het verlies van iets wat iemand dierbaar was, dus ook 
een baan), ontstaat er ruimte om een nieuwe invulling te geven 
aan de toekomst.

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers een korte 
toelichting op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten op het 
gebied van arbeid en verlies. Daarnaast verkennen en erkennen zij 
bij zichzelf wat er verloren is gegaan en hoe zij hier mee omgaan. 
Als afsluiting doen de deelnemers een zgn. ‘zicht-oefening’: 
met zicht op het verleden, inzicht in het heden en uitzicht op de 
toekomst.

Waar loop jij tegenaan als (startende) ondernemer? Bij veel 
ondernemers overheerst het ‘hier en nu’ vaak in hun doen en laten 
waardoor ze blijven zitten met ambities, vragen en problemen. 
Herkenbaar?

• Ondernemende mindset: wat is het en hoe krijg je ‘m?
• Slagvelden en heerlijke hoekjes: hoe vind je een plekje op de   
 markt?
• Bouw een klantenkring op door te stoppen met verkopen.
• De eerste A4 ondernemersbegroting waar geen financiële   
 kennis voor nodig is.

Workshop “Verlies van werk en wat dan?” door Heidi Nieboer 

Workshop “Ondernemen iets voor jou?” door Norman Klarenbeek           

https://www.linkedin.com/in/heidinieboer/ 

https://www.linkedin.com/in/normanklarenbeek/



In deze workshop besteedt Michel aandacht aan het voeren van 
een Sollicitatiegesprek, een Netwerkgesprek en een Pitch. De 
vorm waarin dit plaatsvindt is zeer interactief. Je gaat met andere 
kandidaten in gesprek in wisselende groepjes, op basis van korte 
opdrachten en stellingen.

De workshop Solliciteren met lef helpt je om de uitkomsten van 
het gesprek met een loopbaanadviseur in het Loopbaancafé direct 
ten uitvoer te brengen. Heb je een Speeddate-gesprek gehad met 
een loopbaanadviseur en wil je eens kijken hoe je deze tips het 
beste kunt toepassen, doe dan mee met het Oefenlab!

Michel is een ervaren loopbaancoach en jobhunter, met een ruime 
ervaring als recruiter. Hij richt zich met name op hoe je het beste 
de arbeidsmarkt kunt benaderen, passend bij jouw mogelijkheden 
en kwaliteiten.

Workshop “Solliciteren met lef?  door Michel Gerritsen
https://www.linkedin.com/in/michelgerritsen1/

Hoe presenteer jij jezelf in je netwerk of tijdens een carrièredag?
Netwerken klinkt spannend, maar we doen het eigenlijk overal: 
op een verjaardag, in de collegezaal, in de kroeg. Je maakt een 
praatje en vertelt wie je bent. Maar als je op zoek gaat naar een 
baan, dan opeens sla je dicht of voel je je ongemakkelijk.
Op deze momenten is het goed om te weten hoe jij je gunfactor 
optimaal kan inzetten, hoe je gedrag positief kunt beïnvloeden 
en het WOW-effect kunt creëren.

Workshop “Het WOW Effect” door Dirceu da Silva
https://www.linkedin.com/in/dirceudasilva/



Als je solliciteert moet je bijna altijd een curriculum vitae (cv) 
meesturen. Na deze interactieve workshop heb je een cv dat 
je als professional met een gerust hart kunt aanbieden bij je 
toekomstige werkgever. Je leert onder andere hoe je je personal 
brand, toekomstvisie en expertise kunt verwerken in je cv.

Wat krijg je?
• Je krijgt tips die zorgen dat jouw cv positief opvalt tussen 

andere cv’s waardoor je bij gelijke geschiktheid de voorkeur 
krijgt.

• Je leert hoe je je cv nog beter kunt afstemmen op de vacature 
en hoe je de taal van de vacature moet spreken

• Inzichten hoe recruiters en selecteurs kijken naar je 
sollicitatiestukken en wat ze wel of juist niet belangrijk vinden

• Je krijgt toegang tot een bibliotheek met diverse cv templates 
waardoor je grafisch nog beter voor de dag komt

• Je leert hoe je je cv duidelijk en efficiënt houdt zodat de juiste 
zaken opvallen.

“Hoe zie jij dit voor je?”, “één beeld zegt meer dan duizend 
woorden’ en ‘ben jij een beelddenker of een begripsdenker?’ 

Doe mee met de workshop visuele communicatie! Visueel 
communiceren is creatief denken en beeldend maken wat je in 
woorden zegt. Met als doel om jouw boodschap duidelijker, leuker 
en frisser over te laten komen. Met simpele tools en tips kan 
iedereen hier de basis van beheersen. Ik neem jullie graag mee 
tijdens deze workshop in de basisbeginselen van zakelijk tekenen, 
in het hoe en waarom. Je zult vooral zélf veel aan het tekenen 
slaan.

Workshop ‘Het CV’ door Michel Jansen 

Visueel Communiceren door Josje Tummers

https://www.linkedin.com/in/micheljansen83/

https://www.linkedin.com/in/josjetummers/



De arbeidsmarkt is nog niet zo goed geweest als op dit moment. 
Record na record aantal vacatures en kansen voor mensen die 
dat nog niet eerder hadden. Maar als er iets onvoorspelbaar 
is, dan is het wel de toekomst van werk. De ontwikkelingen 
gaan steeds sneller en dat betekent dat je mee zult moeten 
blijven ontwikkelen. Maar hoe ontdek je je eigen kansen? Welke 
opleidingen en vaardigheden maken jou meer waard? En als je 
een stap wilt maken naar een andere functie, wat is daar dan voor 
nodig? 

Op inspirerende en praktische wijze neemt Dorien Waasdorp 
je mee in de arbeidsmarkt van vandaag, morgen en een stukje 
naar de toekomst. Dat wordt geen koffiedik kijken, maar juist 
de realiteit van vandaag de dag aan de hand van cijfers en 
voorbeelden. Of je jezelf nu wilt ontwikkelen, op zoek bent naar 
ander werk of gewoon nieuwsgierig naar de mogelijkheden, je zult 
na deze sessie met een aantal concrete actiepunten aan de slag 
kunnen! 

Workshop “Blik vooruit op de arbeidsmarkt 2022!” door 
Dorien Waasdorp 
https://www.linkedin.com/in/dorienwaasdorpslotboom

In het kader van beweging, arbeidsmobiliteit, onderzoeken van 
talenten en mogelijkheden, nadenken over omscholing naar 
andere sectoren hebben de grote zorgaanbieders binnen het 
netwerk Facta non Verba de handen in één geslagen.
Professionals, loopbaancoaches, HR collega’s, recruiters van 
Zorgplatform deRotterdamseZorg, (de 20 zorginstellingen uit de 
regio Rotterdam-Rijnmond) en het Erasmus MC zijn op deze dag 
vertegenwoordigd.

Je kunt je hier laten informeren over mogelijke vacatures, maar 
vooral ook geïnspireerd raken over de mogelijkheden om om te 
scholen richting zorgberoepen.

Aandacht voor de Zorgsector



Wil jij makkelijker…
• een opleiding kunnen volgen zodat je kunt doorgroeien op je 

werk
• je VCA-diploma behalen
• online formulieren op het werk kunnen invullen
• de veiligheidsinstructies goed begrijpen
• je inschrijven bij een (vak)opleiding die bij jou past?
 
En vind je het soms lastig om online je weg te vinden? Of heb je 
moeite met ingewikkelde formulieren op het werk?
 
Onze arbeidsmarkt verandert. Veel mensen kunnen een duwtje 
in de rug gebruiken om hun taal- en digitale vaardigheden te 
ontwikkelen. In deze workshop gaan we samen in gesprek over 
taal- en digitale vaardigheden. Wat wil jij leren, waar kun je terecht 
en wat zijn praktische tips? Deze workshop is voor iedereen die 
meer wil weten over taalvaardigheid op de werkvloer.
 
Over Stichting Lezen en Schrijven:
Stichting Lezen en Schrijven is dé motor achter een geletterde 
samenleving waarin iedereen kan meedoen. 

Taal, digitaal en je werk: wat wil jij leren? door Paula Adelaar
https://www.linkedin.com/in/paulaadelaar/



Externe bedrijven die vertegenwoordigd 
zijn tijdens deze carrièredag

Graag stellen wij ons even aan u voor. Wij zijn Marijke, Jonne en Sharita werkzaam 
bij Rijnmond Werkt Door. Rijnmond Werkt Door is een initiatief van de Gemeente 
Rotterdam en het UWV vanuit het Werkgeversservicepunt Rijnmond om werkgevers 
in de regio te ondersteunen en met elkaar te verbinden. 
 
Wellicht dat wij jullie ook een helpende hand kunnen bieden. Als Rijnmond Werkt 
Door (onderdeel WSPR) is er veel contact met diverse werkgevers in verschillende 
branches waar momenteel veel of weinig werk is. In de tijd van de corona crisis 
hebben veel ondernemers het moeilijk gehad. Het initiatief Rijnmond Werkt 
verbindt werkgevers met elkaar om hun tekort of overschot aan personeel op te 
lossen en biedt extra ondersteuning aan mensen bij het vinden van (ander) werk. De 
dienstverlening van Rijnmond Werkt Door is kosteloos en verplicht u verder tot niets.
 
Graag zou ik met u in contact komen om te bespreken wat er speelt binnen uw 
organisatie en waar wij als mobiliteitscentrum van de Gemeente Rotterdam een 
rol kunnen spelen, denk bijvoorbeeld aan extra werving gekwalificeerd personeel, 
doorplaatsen boventallige medewerkers, samenwerkingen bedrijven uit dezelfde 
branche en scholingsprogramma’s. Benieuwd naar wat wij voor elkaar kunnen 
betekenen? Wij maken graag een afspraak met u om verdere toelichting geven.
 
Jonne is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op 06-15837448 - 
https://www.linkedin.com/in/jonne-campfens/

Marijke is bereikbaar van maandag t/m donderdag op 06-83640835 - 
https://www.linkedin.com/in/marijkevandenbrink/

Sharita is bereikbaar via https://www.linkedin.com/in/sharita-nasirkhan-09471613/
 
Meer informatie kunt u vinden op onze website: http://www.rijnmondwerktdoor.nl/

Alvast dank voor uw aandacht en hopelijk kunnen wij wat voor u betekenen.

Rijnmond Werkt Door

http://www.rijnmondwerktdoor.nl/



Loopbaan Lounge

De Loopbaan Lounge ken je waarschijnlijk van de vele inspiratiewebinars. Samen 
met hun team van trainers en sprekers helpen zij organisaties, onderwijsinstellingen 
en (loopbaan)evenementen met: 

– creatieve en doelgerichte loopbaantrainingen, 
– inspirerende careertalks en 
– praktische tools, zoals de unieke loopbaankaarten. 

“Met humor als het kan. Wetenschappelijk onderbouwd als het moet.” 

Haal meer uit (je) talent 
Naast de losse loopbaansessies, verzorgen zij al jaren bedrijfsprogramma’s voor 
groepen professionals. De doelstelling kan variëren van verbeteren van persoonlijke 
effectiviteit, samenwerken, versterken van persoonlijk leiderschap, (her)ontdekken 
van creativiteit, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, in-, uit- of doorstroom en 
talentmanagement. Soms kort en krachtig, dan weer over jaren doorlopend, maar 
altijd impactvol, met luchtige diepgang, creativiteit en blijvend resultaat.  

https://www.linkedin.com/company/loopbaanlounge/

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in 
Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet 
kunnen gaan met een computer. De stichting maakt daarom 
laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en 
ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, 
bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. 
Het resultaat: geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 30.000 
mensen.

https://www.lezenenschrijven.nl/



Heb je werkervaring en beschik je over competenties maar mis je 
(bepaalde) diploma’s? Susanne Baas van EVC Centrum Nederland 
geeft inzichten in wat je dan kunt doen.

Vaak zijn mensen door ervaring wel bekwaam, maar niet bevoegd. 
EVC kan dan echt uitkomst bieden. In bepaalde gevallen kan een 
EVC-traject rechtstreeks tot de gewenste bevoegdheid leiden, 
maar meestal biedt een EVC-procedure uitzicht op de snelste 
route om alsnog het vereiste diploma te halen of aan nieuwe eisen 
te voldoen. Wanneer je wilt navigeren in je loopbaan dan zul je 
goed moeten weten waar je vandaan komt, waar je staat en wat je 
doelen zijn. De instrumenten van EVC Centrum Nederland geven 
inzicht in je ervaring, vaardigheden en capaciteiten. Met deze 
kennis is het helder koersen naar een ambitieuze toekomst.

Ben je 55 plus en wil je eerder stoppen met werken, ben je 
arbeidsongeschikt of in een ontslagtraject? Wellicht een dag 
minder werken of iets eerder kunnen gaan genieten van je 
pensioen. Inzicht in je persoonlijke financiële situatie maakt het 
makkelijker een juiste keuze te maken. 

De vertegenwoordiger van Comminz geeft je bij de tafel informatie 
over de mogelijkheid heldere inzichten te krijgen in je financiën nu 
en in de toekomst.

EVC* Centrum Nederland: ErvaringsDeskundig!

Comminz - Helder over later

https://www.linkedin.com/in/susanne-baas-1115b420/

https://www.linkedin.com/company/comminz/



Midden in de hal 1 komt een zgn. Wensboom te staan. Het idee is dat je je wens 
m.b.t. werk, toekomstige arbeid en loopbaanontwikkeling daar kenbaar maakt op 
een wenskaartje.

Deze kaartjes worden in en om de boom gehangen. Aan het eind van de dag rond 
15.30 uur worden er 30 wensen uit de boom gehaald en verdeeld over de leden 
van Facta non Verba. Het doel van deze wensboom is dat we als aangesloten 
bedrijven en organisaties zorgen dat 1 wens per organisatie wordt ingevuld.

Zorgt u er wel voor dat uw wens een haalbare wens is.

De wensboom in de Sporthal



In de laatste sessie van de dag neemt Jörgen Raymann -  voormalig cabaretier, 
presentator en motivational speaker je mee in zijn motivational boost. Hij gelooft 
in mensen en hun kracht. En inspireert en motiveert een ieder elke dag weer het 
beste van zichzelf te geven. Op zijn geheel eigen wijze en met de nodige humor 
zet hij je aan anders te denken. Hoe kun jij op zoek gaan naar jou werkgeluk? Laat 
hij je nadenken over hoe je kunt omgaan met tegenslag. En hoe je die vraag kunt 
stellen die je eigenlijk wel wilt, maar niet durft te stellen? En spoort hij je aan het 
risico te nemen – want die niet waagt, die niet wint. Zorgt hij voor die andere, 
positieve mindset en geeft hij je de inspiratie om je vooruit te helpen.

Afsluiting door Jörgen Raymann
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