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A l t i j d w a t 
t e b e l e v e n 

Klik en Tik: het internet op! 

Workshop / woensdag 6 maart / IO.00-11.00 uur / 
Bibliotheek Centrum / gratis 

Klik & Tik is een gratis programma om te oefenen met internet. 
Na een korte video ga je zelf aan de slag met hulp van onze 
mediacoach. Deze gratis workshop is onderdeel van de landelijke 
campagne "Door internet blijf je meedoen". 

Digitaal Infopakket: Wegwijs op het internet 

Solliciteren? Doe de 10-minuten cv check en 
vergroot je kansen! 

Spreekuur / donderdag 21 maart / 16.30-1g.so uur / 
Bibliotheek Centrum / gratis 

Hoe stel je een goed curriculum vitae samen, gericht op het werk 
dat je wilt bemachtigen? Hoe kom je in je cv in één oogopslag 
tot je recht? Bespreek jouw cv samen met loopbaanprofessional 
Roland Leenaarts (www.fluitendnaarjewerk.nl) en vergrootje kans 
om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Vooraf 
aanmelden is niet nodig, neem wel je huidige cv (digitaal of op 
papier) mee naar het spreekuur. 

Digitaal infopakket: Op jacht naar een baan: solliciteren 

Klik en Tik: het internet op 

Workshop / woensdag 3 april /'10.00-11.00 uur / 
Bibliotheek Centrum / gratis 

Klik & Tik is een gratis programma om te oefenen met internet. 
Na een korte video ga je zelf aan de slag met hulp van onze 
mediacoach. Deze gratis workshop is onderdeel van de landelijke 
campagne "Door internet blijf je meedoen". 

Digitaal Infopakket: Wegwijs op het internet 

Spreekuur 'Starten van een eigen bedrijf' 

Spreekuur /donderdag 4 april /14.00-1g.30 uur / 
Bibliotheek Centrum / €5,00 of€j,oo (niet-leden) 

Misschien heb je de workshop "Starten van een eigen bedrijf" 
bezocht, misschien niet. Het maakt niet uit: in dit spreekuur (45 
minuten) kijkje samen met Eelco Akkersdijk (Merhba.nl) naar jouw 
persoonlijke situatie, en krijg je praktische, direct bruikbare tips 
aangereikt voor het opzetten van je eigen bedrijf of jouw start als 
ZZP-er. Vorm je alvast een beeld van watje wilt gaan doen en meld 
je dan aan via telefoonnummer: 026-3543560 

Digitaal infopakket: Startende ondernemers 
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