
De training “De Bilt Werkt” is een samenwerkingsverband tussen MENS De Bilt, WerkgeversServicepunt 
Utrecht-Midden en UWV. In het servicecentrum van Mens de Bilt worden 8 bijeenkomsten gehouden 
voor 50+ werkzoekenden uit de gemeente de Bilt. Hierbij zijn niet alleen mensen met een WW-uitkering, 
maar ook andere geïnteresseerde werkzoekenden van harte welkom. Tijdens de bijeenkomsten zullen
de deelnemers onder andere aandacht besteden aan hun profilering, hun netwerkvaardigheden en 
sollicitatievaardigheden.
Door middel van deze werkwijze worden werkzoekenden niet alleen getraind in een adequate houding 
en gedrag op de arbeidsmarkt, maar krijgt men ook direct toegang tot een netwerk van lokale 
voorzieningen, waardoor deelnemers zich effectiever kunnen profileren, makkelijker kunnen 
netwerken en waar nodig beter kunnen worden ondersteund in de participatie in hun woonplaats. 
Het WerkgeversServicepunt bemiddelt de deelnemers waar mogelijk actief op vacatures. Verder is 
er de intentie om elke deelnemer te koppelen aan een buddy. De buddies zijn vertegenwoordiger 
van een (lokale) werkgever, die na afloop van de training in een stuk begeleiding bij het netwerken 
en solliciteren voorzien.

Gedurende de 8 wekelijkse bijeenkomsten van de training “De Bilt Werkt” zullen in elk geval volgende 
thema’s worden behandeld:
• Kennismaken met de sociale actoren uit de regio
• Profilering op kwaliteiten en competenties
• Profilering op de arbeidsmarkt en regionale arbeidsmarktinformatie 
• Curriculum Vitae en Motivatiebrief
• Netwerken (in kaart brengen, onderhouden en uitbreiden)
• Social Media, onmisbaar bij netwerken en solliciteren 
• Persoonlijke presentatie op de arbeidsmarkt
• Sollicitatiegesprek
        
“De Bilt Werkt”
Waar:  Servicecentrum De Bilt van MENS de Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt
Wanneer:  8 wekelijkse bijeenkomsten vanaf 9 mei van 13:30 tot 16:00u
Voor wie:  maximaal 16 werkzoekenden (50+) uit de gemeente De Bilt
Trainers:  Frederike Boonzaaijer en Marco Moerland

Contact: 
Ingrid van Maarschalkerweerd, MENS de Bilt
t: 06 52 31 53 27
e: i.vanmaarschalkerweerd@mensdebilt.nl
               
Frederike Boonzaaijer, UWV
t:  06 52 69 92 62
e: frederike.boonzaaijer@uwv.nl

Marco Moerland, UWV
T: 06 52 01 21 63
e: marco.moerland@uwv.nl
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