
PROGRAMMA 
ZOEK WERK 
MET DE BIEB 
2022

Maandag 7 november, 9:30 - 11:30 uur
PRESENTEER JEZELF 
(TIJDENS JOUW SOLLICITATIEGESPREK)
Jezelf op de juiste manier laten zien en pre-
senteren kan best lastig zijn. Je krijgt tips en 
trucs hoe je dat het beste kunt doen.

Vrijdag 25 november, 9:30 - 12:00 uur
NETWERKEN & GESPREK VOEREN
Een praktische bijeenkomst voor tips voor het 
voeren van een goed sollicitatiegesprek en je 
netwerk vergroten

Een sollicitatiegesprek is een belangrijk en 
spannend proces. De bijeenkomst wordt ge-
leid door een ervaren jobcoach die je op weg 
helpt om het gesprek goed voor te bereiden. 
Ook het netwerken is heel belangrijk. Soms 
kom je via via zomaar ineens aan jouw ideale 
baan. 

07/11
online

25/11
Loosdrecht

In samenwerking met JobOn, 
de landelijke community voor 
werkzoekenden

In samenwerking met Inner-Aktie 
loopbaanadviesbureau

MEEDOEN?
Deelname is gratis, maar aanmelden voor elke 
bijeenkomst is verplicht. Kijk op onze website 
om een plek te reserveren:
bibliotheekgooienmeer.nl/zoekwerk



Maandag 10 oktober, 9:30 - 11:30 uur
IMPACT MAKEN EN OPVALLEN MET JOUW UNIEKE 
VAARDIGHEDEN 
Je kunt soms meer dan je denkt. Samen met een 
ervaren Jobon coach ga je aan de slag om inzicht 
te krijgen in jouw vaardigheden en hoe je deze 
goed kan laten zien. 

PROGRAMMA 
ZOEK WERK MET 
DE BIEB 2022
De Bibliotheek is jouw bron voor persoonlijke ontwikkeling. Met informatie en 
een netwerk van partners die je kunnen helpen ondersteunen we je ook bij het 
zoeken van werk. Verandering in je werk of een nieuwe baan komt niet door te 
wachten op de juiste kans. Door het ondernemen van actie kom je erachter wat 
voor werk jij zoekt. Dit kan op een leuke en interactieve manier. Tijdens een aantal 
sessies krijg je verschillende tools om werk te gaan zoeken. Dus kom en leer meer 
bij de bieb en ontmoet tegelijkertijd anderen die ook op zoek zijn naar een (ande-
re) baan. 

BIJEENKOMSTEN
Vanaf september tot en met november zijn er online sessies via Jobon en live bij-
eenkomsten in Bussum of Loosdrecht. De bijeenkomsten zijn aanvullend op elkaar 
maar je kunt er ook zeker voor kiezen een losse sessie bij te wonen. Als je meerdere 
bijeenkomsten wil bijwonen moet je je voor elke bijeenkomst apart inschrijven of 
kaarten reserveren (gratis).

10/10
online

Vrijdag 28 oktober, 10:00 - 13:00 uur 
VIND JE DROOMBAAN
Een informatiemarkt voor loopbaanadvies en 
praktische tips voor financiering, CV, taal en 
digitale ondersteuning. 
Op de banenmarkt vind je 6 marktkramen:
1. Mogelijkheden & aanbod voor hulp in de 

regio op een rij 
2. De financieringsmogelijkheden voor jouw 

droombaan 
3. De CV-check kraam
4. Oriëntatie en loopbaanadvies 
5. Taal en digitale ondersteuning 
6. Hulp bij websites van de overheid

Een bijeenkomst i.s.m. het 
UWV , Leerwerkloket en 
Werkgeversservicepunt

28/10
Bussum

Vrijdag 30 september, 9:30 - 12:00 uur: 
HAAL HET BESTE UIT JEZELF
Een bijeenkomst in samenwerking met 
Inner-Aktie, een loopbaan en adviesbureau,  
waarbij je inzicht krijgt in jouw eigen vaardig-
heden en kunde en weer energie krijgt om aan 
de slag te gaan. Op een interactieve manier 
merk je dat je meer kunt dan je soms denkt. 

30/09
Loosdrecht

In samenwerking met Inner-Aktie 
loopbaanadviesbureau

In samenwerking met JobOn, 
de landelijke community voor 
werkzoekenden

Maandag 5 september, 9:30 - 11:30 uur
VIND JE EIGEN DROOMBAAN- 
ONLINE DROOMBAANSPEL 
Verandering in je werk of leven komt niet 
door te wachten op de juiste kans. Door het 
ondernemen van actie en het zetten van 
stappen kom je erachter wat voor werk jij 
zoekt en op welke manier jij waarde wil 
toevoegen. Dit hoeft niet zwaar te zijn en het 
kan op een leuke en interactieve manier: het 
spelen van het droombaanspel. 

05/09
online

In samenwerking met JobOn, 
de landelijke community voor 
werkzoekenden


