Nieuwsbrief Maart 2015
Bezoek nieuwjaarsreceptie van Driestroom bij DROOM! in Elst.
14 januari togen wij, Cecilia Wildeman en Margot de la Rambelje, namens de
BedrijvenContactGroep naar het vergader- en flexwerkcentrum DROOM! in Elst.
In deze horecaonderneming van zorgaanbieder Driestroom werken mensen met én
zonder vergrote afstand tot de arbeidsmarkt samen, binnen het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hier participeren mensen onder het motto: “Haal
het beste uit jezelf”, oftewel: maak je DROOM! waar. Dat klinkt hoopvol. Meer

Jaarverslag Netwerkgroep45plus Nijmegen.
Het jaarverslag 2014 van de netwerkgroep45plus is verschenen. Een samenvatting

Maandbijeenkomst Februari 2015
Het verslag van onze maandbijeenkomst van 27
februari 2015 is nu beschikbaar. In deze geslaagde
maandbijeenkomst kwamen veel sprekers aan bod.
Al bij de mededelingen kwam een levendige
uitwisseling van informatie tot stand. Die liep via de
post-its ook na de vergadering door.
Meer

BCG aanwezig op het Health Valley Event
Op woensdag 18 maart 2015 was de Bedrijven
Contact Groep van Netwerkgroep45plus Nijmegen
aanwezig op het 7e Health Valley Event te
Nijmegen.
Meer

Bezoek nieuwjaarsreceptie van Driestroom bij DROOM! in Elst.
Tien vergaderzalen, tientallen flexwerkplekken, lekker eten en drinken (inpandige bakkerij
die inmiddels succesvol regionaal fameuze appeltaarten produceert). Een netwerkplek en,
zoals ze zelf zeggen, “Wmo-plek avant la lettre”!
Als we langs het mooie moderne gebouw rijden zien we de drukte al door de grote ramen.
We parkeren wat verderop in de straat en ondanks de paraplu lopen we natgeregend de
imposante hoofdingang binnen. Daar worden we warm verwelkomd door Wim Muilenburg,
directeur Driestroom en tevens boegbeeld van de BCG! On the side zijn marketing- en
communicatie-man Reinoud van Assendelft de Coningh. We komen voor “hun”
nieuwjaarsreceptie, van Driestroom, de regionale organisatie die zorg en ondersteuning
biedt aan mensen met en zonder handicap en deze mensen laat participeren bij o.a.
DROOM!
Met koffie en gebak lopen we de lichte grote zaal in. Langs de
zijkanten ondernemers achter en bij standjes opgesteld.
Allemaal zijn zij een samenwerking aangegaan met Driestroom.
Op hun tafeltjes promotiemateriaal. Kunstacademie Artez, de
Boksacademie, Riverland Healthcentre, Beachfabriek. Wellicht
staat de marktgroep van Nwg45plus “Mediadrome” hier volgend
jaar ook tussen. Ook zij zijn inmiddels behoorlijk gevorderd in
het opzetten van een samenwerkingsverband met de
Driestroom!
Na een toast met bubbels op het nieuwe jaar, sparren van
Muilenburg en van Assendelft de Coningh samen aan een statafel midden in de ruimte. Interactief met publiek, ontspannen
maar bevlogen en betrokken over de actualiteit en thema van de dag: de participatiewet
en hoe Driestroom zich daarvoor sterk maakt.
Een aantal mensen van Driestroom zelf wordt naar voren geroepen en gevraagd naar hun
mening en voorspellingen. Ook de burgemeester van Elst, de Nijmeegse wethouder Frings
en twee jonge horecaondernemers mogen hun participatie-zegje doen. Eenieder is van
goede Wmo-wil en hoopvol gestemd.
Na het officiële gedeelte praat ik met een jonge ondernemer
die een sportgelegenheid heeft opgezet in de Honig fabriek
en
samenwerkt
met
Driestroom.
Maatschappelijk
verantwoord ondernemen is een missie zegt hij enthousiast.
Met veel doorzettingsvermogen en nog meer geduld een
klus maar absoluut de moeite waard en kansrijk om te laten
slagen!
Ik groet verrast nog even de aardige dame achter de
receptie die ik ken als lid van Nwg45plus, nu zeer tevreden
“werkervaringsplekster” bij DROOM! Hoe? Gewoon: “Een
vriendin van me zag ergens een briefje hangen met een
oproep.” Dat stemt me ook hoopvol; pen, papier en warme
contacten kunnen ook nog ergens toe leiden ;-).
Meer informatie: www.driestroom.nl en www.bijdroom.nl
Terug

Jaarverslag Netwerkgroep45plus Nijmegen.
De Netwerkgroep45plus te Nijmegen is een onafhankelijke groep van een kleine 200
deelnemers, die samen op zoek zijn naar een nieuwe plek op de betaalde arbeidsmarkt.
Het is een platform van, voor en door de werkzoekenden zelf.
Naast het hoofddoel zelf - vinden van betaald werk - is de onderlinge samenwerking,
motivering en belangenbehartiging zeer stimulerend bij het proces van een baan zoeken.
In 2014 zijn 124 deelnemers effectief tot de Netwerkgroep toegetreden.
De Netwerkgroep45plus Nijmegen staat open voor en zoekt naar samenwerking met
derden, om hun doel te realiseren.
Belangrijke activiteiten waren dit jaar: de lezingen, workshops ict en moderne media,
werkgroepen, maandbijeenkomsten, wandelingen en activiteiten, waarvan de muzikale
jaarafsluiting door de muzikanten uit eigen geleding niet onvermeld mag blijven. De lezing
van Reinoud Assendelft de Coningh trok veel geïnteresseerden.
In de werkgroep Jonge starters, stimuleren en bevragen deelnemers elkaar op hun
zoektocht naar zelfstandig ondernemerschap / ZZP-er schap.
De BedrijvenContactGroep brengt de doelgroep effectief bij werknemers onder de
aandacht en verkent samen met hen de mogelijkheden om “verborgen” werkgelegenheid
met deelnemers van de Netwerkgroep in te vullen.
In 2014 hebben 53 deelnemers een nieuwe betaalde functie gevonden (waarvan 6 een
tijdelijke).
Om financieel drempelloos te kunnen blijven opereren, zoekt de Netwerkgroep45plus nog
een paar sponsors of donateurs
Meer informatie over de Netwerkgroep45plus vindt u op onze website:
www.netwerkgroep45plus.nl
Een enthousiaste werkgroep werkte in 2014 en werkt ook dit jaar aan een betere en
toegankelijker web – site.
Dick Westerbeek
Voorzitter Netwerkgroep45plus te Nijmegen
Terug

Maandbijeenkomst Februari 2015
Daarna werd uitgebreid stilgestaan bij de visie en uitgangspunten van onze netwerkgroep.
Het pamflet werd met behulp van een illustratie door Rob toegelicht. Als volgende stap zal
nu de communicatie binnen de Netwerkgroep versterkt worden.
De vorige bijeenkomst stond in het licht van het speeddaten onder leiding van de
Bedrijven Contact Groep (BCG). De vervolgstappen zijn dat de sector logistiek en de
sector Gezondheid/Welzijn als volgende sector actief worden.
In het vierde onderdeel van de maandbijeenkomst werd duidelijk dat er veel actieve leden
en groepen zijn. N.a.v. een presentatie van een jonge starter (stokstaartje) kwam meteen
een stortvloed van ideeën opgang. Dat is precies de kracht van onze Netwerkgroep!
Lees voor meer details het volledige verslag maandbijeenkomst februari 2015
De volgende maandbijeenkomst is op vrijdagmiddag 27 maart.
Terug

De BCG aanwezig op het Health Valley Event 2015
Op woensdag 18 maart 2015 was de Bedrijven Contact Groep van Netwerkgroep45plus
Nijmegen aanwezig op het 7e Health Valley Event te Nijmegen.
Health Valley verbindt ondernemers in Health en Life Sciences met als doel innovatie in de
zorg. Het event had het actuele thema ‘Where health leads innovation’. Veranderingen in
de zorg maken dat gezond blijven nu centraler staat dan ziek zijn, wat betekent: een
andere manier van innoveren.
Na een openingswoord van Chris Doomernik, directeur van Health Valley en tevens
boegbeeld van de BCG, namen tal van gerenommeerde sprekers het woord.
Burgemeester Hubert Bruls verwelkomde alle aanwezigen namens de stad Nijmegen en
daarna maakte Caroline Hummels (hoogleraar TU Eindhoven) in het bijzonder indruk.
Haar presentatie waarin ze een lans brak voor een mind-set met betrekking tot innoveren
was zeer inspirerend.
Dagvoorzitter Diederik Jekel, wetenschapsjournalist
en bekend van radio en televisie (o.a. het programma
DWDD waarin hij wetenschappelijke onderwerp
begrijpelijk en toegankelijk maakt voor bèta-beten)
praatte de sprekers vlot en met aangename droge
vleugjes humor aan elkaar.
Naast een dag vullend programma met diverse
presentaties, pitches, workshops, investors-lounge
en netwerkgelegenheden (deelnemers konden
gebruik maken van een HVE netwerkApp) stonden
er over de gehele benedenverdieping van
schouwburg De Vereeniging bedrijven, organisaties
en instellingen, die hun producten en diensten graag
bekend maakten en, waar kon, demonstreerden.
Te midden van al dat innovatieve High Tech geweld
stond om 09:00 uur de stand van de BCG in volle
glorie!
Bij de in/uitgang van het café, tevens Meeting Point
van het HVE hadden wij een plek! Deze fantastische
kans ons te profileren was gratis ter beschikking gesteld door Chris Doomernik. Ook
konden we over twee deelnemer badges, op naam van Margot en Leonard beschikken.
Met dank aan Uli en Hans, had de back office van de BCG het nodige PR materiaal
gemaakt. Een prachtige grote banner (met foto’s van Nwg45plusleden), nieuwe flyers,
visitekaartjes en mappen. Samen met infokaarten, displays, BCG-blauw tafelkleed,
Netwerkgroep45plus Nijmegen-rode wijnballen, grijs/rood/zwarte pennen en een
doorlopende PowerPointpresentatie op de laptop van Leonard zag het er top en
professioneel uit.
Een aantal van de aanwezige BCG boegbeelden hebben de stand bezocht. Er is
gesproken met Ronald Migo, Rikus Wolbers en Turgay Tankir. Wim Muilenburg van de

Driestroom kwam ook nog even langs en sprak uit dat er een tijd aanbreekt waarin de zorg
meer gebruik zal maken van de ervaring van oudere werkzoekenden.
Langslopende mensen, die wel of geen pen of snoepje kwamen ‘pikken’, stelden wij de
vraag in één woord op een geeltje te omschrijven wat een oudere werknemer positief
kenmerkt. Deze ‘kreet’ werd op de banner geplakt. Een leuke manier om met mensen in
gesprek te komen en een aantal interessante contacten zijn vastgelegd.
Om 18:30 waren de benen moe, liep het event ten einde en werd de stand opgeruimd.
Een lange maar waardevolle dag, die tot in de puntjes was verzorgd.
De opgedane ervaringen kunnen we goed gebruiken voor een volgende gelegenheid.
Het eten en de hapjes waren erg lekker, de sprekers inspirerend, maar de belangrijkste
doelstelling: het op de kaart zetten van de Bedrijven Contact Groep en
NetwerkGroep45plus Nijmegen is gehaald, mission completed….

Leonard Holtzer
Voorzitter BCG.
Terug

