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De keerzijde van succes…. 
 

In het woordenboek van ‘van Dale’ staat de betekenis van het woord keerzijde 
omschreven als ‘achterzijde: de keerzijde van de medaille, de minder mooie kant van iets.’ 
Voor de Bedrijven Contact Groep (BCG) betekent de keerzijde van het succes juist het 
tegenovergestelde. Hier is de minder mooie kant, juist de mooie kant. Een korte uitleg is 
hier op zijn plaats.   Meer 

Ondertekenen Manifest door de heer W. Muilenburg. 
 

Op vrijdag 27 november was het zover. Wim Muilenburg, directeur en bestuurder van 
Driestroom uit Elst was aanwezig om het manifest te ondertekenen.  
 

 
Hiermee schaarde hij zich 
in de rij van bekende 
personen uit Nijmegen en 
omgeving, die het initiatief 
van de Netwerkgroep45plus 
en de activiteiten van de 
BCG ondersteunen. 
 

Meer 
 

Netwerkgroep45plus wenst u een goed 2016 

 
Bij het einde van het jaar kijk je als voorzitter van de club, 
Netwerkgroep45plus te Nijmegen, altijd even terug en ook 
vast vooruit. 
In januari 2011 is de Netwerkgroep gestart. Een 
onafhankelijk en voor leden kostenvrij platform van, door 
en voor werkzoekenden. Van, door en voor mensen met 
een ruime werk en levenservaring, die van aanpakken 
weten. 
 
Meer 
  



De keerzijde van succes…. 
 

In het woordenboek van ‘van Dale’ staat de betekenis van het woord keerzijde 
omschreven als ‘achterzijde: de keerzijde van de medaille, de minder mooie kant van iets.’ 
Voor de Bedrijven Contact Groep (BCG) betekent de keerzijde van het succes juist het 
tegenovergestelde. Hier is de minder mooie kant, juist de mooie kant. Een korte uitleg is 
hier op zijn plaats. 
 
Van het grote aantal deelnemers dat de afgelopen jaren lid is geweest van de BCG is een 
aantal weer aan het werk. Onder de mensen, die bedrijven hebben bezocht en zichtbaar 
actief zijn geweest in het leggen van contacten en het onder de aandacht brengen van de 
Netwerkgroep45plus Nijmegen is het verloop binnen de BCG groot. Dat betekent dat op 
dit moment nog een kleine groep bezig is om de werkzoekenden van de 
Netwerkgroep45plus extern te promoten. Kortom het lijkt erop alsof de BCG ‘ten onder 
gaat’ aan haar succes.  
 
Onze voorzitter van de Netwerkgroep45plus trekt hierbij de vergelijking met de roman ‘Ten 
Little Niggers’ (1939), een bestseller van Agatha Christie, waarvan de Nederlandse titel 
‘Tien kleine negertjes’ is. Voor diegenen die het boek niet hebben gelezen, hier een kort 
resumé.  
Het verhaal speelt zich af op een onbewoond eilandje voor de Engelse kust, waar tien  
personen een weekend door brengen. Zij krijgen te horen dat ze elk worden beschuldigd 
van een misdaad. De eerste gast valt dood neer, een aantal uren later gevolgd door een 
tweede gast. Eén van de aanwezigen is dus de moordenaar en de groep wordt steeds 
kleiner. Spannend dus….. 
 
De vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op, omdat er gelukkig geen doden vallen, 
maar de BCG dunt zich zelf structureel uit. Hoe raar dat ook klinkt, dat is een goede zaak! 
Begin van dit jaar zijn rond de 22 mensen actief lid van de BCG geweest en op moment 
van schrijven zijn dat er nog maar zeven. Van de mensen die in de tussentijd niet meer 
actief zijn voor de BCG heeft ongeveer een derde werk gevonden door eigen initiatief 
en/of doordat zij in contact zijn gekomen met andere leden van de BCG, die op hun beurt 
weer personen kennen binnen bedrijven in de omgeving. 
 
Gelukkig voor de BCG melden zich ook weer mensen aan om op die manier zichzelf en de 
Netwerkgroep45plus in de etalage willen zetten. De Nijmeegse ondernemers zijn voorlopig 
nog zeker niet van de BCG af. En er is nog meer te melden.  
Veel energie is en wordt gestoken in de back office activiteiten, immers ‘zonder Backoffice 
geen FrontOffice…’ 
De gemeenschappelijke bibliotheek (Dropbox) van de BCG is opgeschoond en er is een 
CRM (Customer Relationship Management) systeem beschikbaar, waarin de opgedane 
contacten en de gespreksverslagen in kunnen worden opgeslagen. Daardoor is beter 
inzicht gekregen in de activiteiten van de BCG.  
Diverse processen zijn in kaart gebracht en beschreven. Denk daarbij de afhandeling van 
vacatures die de BCG binnenkrijgt en het werven en inwerken van nieuwe BCG leden.  
De profielen van de leden van de Netwerkgroep45plus zijn bijgewerkt. Deze worden door 
de BCG vertrouwelijk behandeld en worden zonder toestemming van de leden van de 
Netwerkgroep niet verspreid. 
 
Op vrijdag 27 november heeft de heer Muilenburg, directeur en bestuurder van Driestroom 
ons manifest ondertekend tijdens de maandbijeenkomst van de Netwerkgroep45plus. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie


Daarmee komt het aantal boegbeelden op 10. De boegbeelden staan achter het initiatief 
van de Netwerkgroep en de activiteiten van de BCG. 
Als BCG mogen we van hun naam en netwerk gebruik maken om contact te leggen met 
bedrijven in Nijmegen en omgeving. (zie verder: ondertekenen manifest door dhr. W. 
Muilenburg) 
 
Uiteraard zijn er nog veel meer zaken die de BCG gaat aanpakken.  
Via de BCG komen er uitnodigingen binnen voor beurzen, evenementen en seminars. Er 
komt een groep mensen, die daar invulling aan willen geven.  
Rest ons om iedereen te bedanken, die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor de BCG. 
Ook de ondernemers, de boegbeelden en de ambassadeurs danken we voor hun tijd. 
 
Namens de Bedrijven Contact Groep 
 
Leonard Holtzer 
 
(nog) Voorzitter Bedrijven Contact Groep (BCG)  
Netwerkgroep45 plus Nijmegen. 
 

Terug 
  



Ondertekenen Manifest door de heer W. Muilenburg. 
 

Op vrijdag 27 november was het zover. Wim Muilenburg, directeur en bestuurder van 
Driestroom uit Elst was aanwezig om het manifest te ondertekenen. Hiermee schaarde hij 
zich in de rij van bekende personen uit Nijmegen en omgeving, die het initiatief van de 
Netwerkgroep45plus en de activiteiten van de BCG ondersteunen. 
 
Om 14:15 arriveerde de heer Muilenburg en nam na een kort inleiding van de voorzitter 
van de BCG het woord. Het werd een interactieve sessie, waarin hij aan de aanwezige 
leden vragen stelde over hoe mensen de ondersteuning van de overheid bij het zoeken 
naar werk ervaren. Ook werd de stelling geponeerd, dat mensen nooit te oud zijn om 
opleiding te volgen en dat het volgen van een opleiding de kans op werk vergroot. Ook 
hier ontstonden de nodige discussies over de kosten van een opleiding versus de kansen, 
die ermee gecreëerd zouden worden. 
 
De discussie over de voetbalwedstrijd Vitesse-NEC, dat het weekend gespeeld zou 
worden en de betrokkenheid van de gastpreker bij een van de clubs, werd met een lach 
afgekapt. Men luisterde liever naar wat de heer Muilenburg ‘te bieden’ had…. 
En dat had hij zeker. 
Omdat de tijd voor diepgaande discussies te kort was, werd het aanbod gedaan om 
volgend jaar in Droomvilla LUX aan de Oranjestraat, het voormalig O42, in Nijmegen de 
discussie voort te zetten onder genot van een hapje en drankje.  
 
Voortbordurend op de discussie of de overheid en de ondernemers open stonden voor 
oudere werkzoekende werknemers wilde hij graag zijn medewerking verlenen om mee te 
gaan naar een gesprek tussen het bestuur van de Netwerkgroep45plus en wethouder 
Turgay Tankir van Nijmegen. 
Zouden mensen met ondernemers, die een Driestroomhuis runnen, willen praten, dan kan 
te allen tijde een gesprek worden gearrangeerd.  
 
De vierde belofte werd meteen verzilverd, namelijk het ondertekenen van het manifest. 
Daarmee kwam een einde aan een inspirerende sessie, waarbij de heer Muilenburg op het 
laatste moment nog het vuur aan de schenen werd gelegd door Dick Westerbeek, de 
voorzitter van de Netwerkgroep45plus met de vraag: 
“Kunt u wanneer Driestroom vacatures heeft aan de leden van de Netwerkgroep denken 
en hen wellicht een ‘plusje’ meegeven bij de sollicitatieprocedure?” 
Een concreet antwoord bleef nog even uit, maar, deze middag zet de Netwerkgroep45plus 
weer op de kaart, in ieder geval op de kaart van Wim Muilenburg…. 
 
Terug 
  



Netwerkgroep45plus wenst u een goed 2016 

 
Bij het einde van het jaar kijk je als voorzitter van de club, Netwerkgroep45plus te 
Nijmegen, altijd even terug en ook vast vooruit. 
 
In januari 2011 is de Netwerkgroep gestart. Een onafhankelijk en voor leden kostenvrij 
platform van, door en voor werkzoekenden.  
Van, door en voor mensen met een ruime werk en levenservaring, die van aanpakken 
weten. Ze zijn binnen de Netwerkgroep actief in allerlei subgroepen om elkaar te 
motiveren en te helpen op hun weg naar een aantrekkelijke, passende baan. Elkaar 
helpend vanuit de competenties, die ieder op zich heeft. Daarbij doen de deelnemers 
tegelijkertijd ook zelf nieuwe ervaringen op en trainen ze nieuwe vaardigheden en/of leren 
ze zich makkelijker te presenteren. Die ervaring werkt weer door in sollicitaties. 
Al doende hebben zo 55 deelnemers  dit jaar een nieuwe betaalde baan gevonden, veelal 
in loondienst, maar ook een aantal als zelfstandig ondernemer. 
  
Zo is  een van onze deelnemers, die zich in 2013 bij de Netwerkgroep heeft aangesloten, 
in maart  2015 een eigen cateringbedrijf voor Indisch eten gestart:  Grace Stulting. 
Daarnaast geeft Grace Stulting ook workshops voor Indische koken. Meer informatie:  
“Gracering.nl” 
Vooral de werkgroep “Jonge Starters” van de Netwerkgroep45plus heeft Grace veel 
gebracht zegt ze. “Allen mensen die een nieuwe draai willen geven aan hun werkend 
bestaan. De een had al duidelijk dat hij/zij het roer om wilde gooien en een eigen bedrijf 
wilde starten, de ander wilde zich eerst nog oriënteren en ontdekken of het bestaan van 
zzp’er wel bij hem/haar paste”.  
Een keer per maand organiseert Grace nu een Indische avond in het restaurant “Bij de 
Buren” (Irene Vorrinkstraat) en afgelopen vrijdag 18 december konden wij als leden van de 
Netwerkgroep45plus haar kookkunsten proeven. Een lekker soepje met Gado Gado; een 
echte aanrader. 
Voor sommige deelnemers is het starten van een eigen bedrijf een passende manier om 
weer betaald werk te vinden. Naast Grace zijn er nog twee andere starters van een eigen 
bedrijf, maar mogelijk daarover een volgende keer meer. 
 
Ook voor 2016 staan er weer veel actiepunten op de rol. Meer contact en bezoeken van 
bedrijven om de werkgevers bekend te maken met onze doelgroep: actieve en  ervaren 
werkzoekenden, met de nodige levenservaring.  
Ons doel voor 2016 is de uitstroom naar betaald werk net zo groot te laten zijn (hopelijk 
groter zelfs) als onze instroom van nieuwe deelnemers.  
Wij zoeken bedrijven met enige groei, die de deuren willen openen om een groepje van 
onze deelnemers te willen ontvangen. Bent u dat zelf, of weet u een werkgever die 
daartoe bereid is, laat het ons weten (bcg@netwerkgroep45plus.nl). Wij schuiven graag bij 
u aan tafel aan met een aantal geïnteresseerde deelnemers.  
 
Als Voorzitter van de Netwerkgroep45plus te Nijmegen wens ik u graag namens het 
gehele Bestuur een goed, gezond en werkvreugdevol 2016. 
 
Dick Westerbeek 
Netwerkgroep45plus te Nijmegen 
 
Terug 
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