
 

 

Uitnodiging debat 

 

45-Plussers weer aan het werk, ervaren, werkfit, werkwillend 

Mis ze niet! 

12 oktober 2016, 19.30 – 21.30 uur 

De Villa, Oranjesingel 42, Nijmegen 

 

 

De werkloosheid in Nederland daalt licht, zelfs onder oudere werkzoekenden, maar het 

percentage oudere werkzoekenden is nog hoog, te hoog. Er ligt een actieplan voor 45-

plussers van de Nederlandse overheid. Wat werkt wel, wat werkt niet?  

Netwerkgroep 45plus Nijmegen organiseert op 12 oktober in De Villa een debat met als 

centrale vraag: Welke extra inzet is er nodig bij werkgevers, politiek en werkzoekende 45-

plussers om hen weer aan het werk te krijgen. Want ook al ben je werkfit, actueel geschoold 

en wil je veel werken, dan nog is het niet vanzelfsprekend dat je werk vindt. Een werkgever 

wil bedrijfsresultaat; hoe past de 45-plusser hierin?  

Na een column van ervaringsdeskundige Jeske Jansen verzorgen John de Wolf, landelijk 

ambassadeur ouderenwerkloosheid en Annet de Lange, lector HRM Hogeschool Arnhem 

Nijmegen de inleidingen op het thema. Overige gasten zijn onder andere: Wim Muilenburg, 

bestuurder De Driestroom, Ina Hol, directeur Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en Jan-Willem 

de Roover, voorzitter Ondernemers Sociëteit Regio Nijmegen. De avond wordt in goede 

banen geleid door Jan Bart Wilschut, ervaren debatleider en journalist. 

Praat en zoek met hen mee naar oplossingen, die bijdragen aan een daling van het aantal 

oudere werkzoekenden. 

Aanmelding 

Uw aanmelding zien wij graag tegemoet voor 6 oktober 2016  via het  e-mailadres 

debat@netwerkgroep45plus.nl.   

 

Organisatoren van dit debat zijn Martijn van Baak, Jet Nabuurs, Mini Velthuis en Jeske Jansen, leden van de Netwerkgroep 

45plus. Netwerkgroep 45plus brengt werkzoekenden bijeen die elkaar motiveren en enthousiast houden tijdens hun 

zoektocht naar betaald werk. Het is een onafhankelijke vereniging van vrijwilligers met weinig regels en veel eigen initiatief. 

Samenwerken, communiceren en zelf regie nemen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Doel is dat zoveel mogelijk 

mensen betaald werk verwerven. Daartoe krijgen de leden de mogelijkheid om in werk- of marktgroep elkaar gericht te 

ondersteunen en in contact te komen met mensen, bedrijven en instanties die hen daarbij versterken. Meer informatie:  

www.netwerkgroep45plus.nl.  
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