
 

Motivatie-op-maandag-mail 
  

 

Het vinden van een baan gaat niet alleen over het hebben van een goed cv of 

het schrijven van de perfecte motivatiebrief. Er is ook een flinke portie geluk, 

doorzettingsvermogen en volharding nodig. En minstens zo belangrijk is het 

hebben van de juiste connecties.  

 

Toen ik 10 jaar geleden 50 Company startte, had ik al snel door dat het niet de 

leeftijd is die 50-plussers in de weg zit, maar het ontbreken van het juiste 

netwerk. Daarom ben ik ook zo trots op het grote netwerk dat 50 Company 

heeft. Aan je leeftijd kunnen we niets afdoen (gelukkig maar! niet nodig ook!), 

maar we kunnen wel helpen om de juiste deuren richting de arbeidsmarkt te 

openen.  

 

In ons netwerk zitten niet alleen zo'n 5.000 werkgevers die het mooi vinden wat 

wij doen en ervoor openstaan om in contact te komen met onze kandidaten, 

maar ook belangrijke ketenpartners zoals het UWV, Gemeentes, 

Opleidingsinstituten en andere partijen die met raad, daad of een 

ondersteunende portefeuille onze kandidaten verder kunnen helpen. 

 

Keer op keer blijkt dat uit het netwerken de mooiste resultaten komen. Samen 

kunnen we echt wel grote stappen maken. Als we niet alleen tot onze eigen 

voordeur kijken, maar ook de paadjes aan elkaar verbinden.  

 

Afgelopen week is de kracht van het netwerk opnieuw bevestigd. In mijn 

Motivatie-Op-Maandag-mail van vorige week schreef ik over de situatie van 

Francien. Wát heb ik veel reacties van jullie mogen ontvangen met allerlei tips 

en contactgegevens van partijen die Francien verder konden helpen. Daar 

doen we het voor! Hartstikke bedankt allemaal. 

 

 



 

Eén van de reacties was van de bevlogen mensen van het Leerwerkloket. Zij 

hebben zich ingespannen om de opleiding van Francien mede-mogelijk te 

maken. En wat denk je.... Na de zomer start Francien met haar omscholing.  

 

Als je soms de tv en de nieuws-apps even uitzet, dan zie je hoe een gave 

dingen er wél gebeuren. Samen maken wij die arbeidsmarkt wel weer 'great 

again'.  

 

Fijne week!  

   

 

  

 

  
 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Anne-Marije Buckens 

De 50+ loopbaanadviseur 

Klik hier voor meer informatie over 50 Company 

 

  

 

 

Mail doorsturen naar iemand die er ook wat aan heeft  
 

 

    

 

 

Je ontvangt deze e-mail omdat je bent aangemeld voor de mailings van 50 Company - het 

loopbaancentrum voor 50-plussers. Elke maandagochtend stuurt Anne-Marije je een motivatie-op-

maandag-mail. 

 

 
 

  

 

https://50company.us4.list-manage.com/track/click?u=94572d991ec766f9c95d9f6c0&id=7d2f161fcf&e=31a359a617
http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=94572d991ec766f9c95d9f6c0&id=eaa62595de&e=31a359a617
http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=94572d991ec766f9c95d9f6c0&id=eaa62595de&e=31a359a617

