
50+ zonder werk en op zoek 
naar een baan? Vergroot je 
kansen op het vinden van 
werk: meld je aan bij de 
netwerkgroep 50ToGo! 
 

Nederlands vergrijst, we gaan later met 

pensioen dus werken we langer is het verhaal. 
 

Dat wordt verteld maar is het ook zo? In toenemende mate heeft de doelgroep 

50+ te maken met het verliezen van hun baan en ervaren velen het probleem 

om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Hierin sta je niet alleen. In de wijk 

Nieuwland in Amersfoort is 50ToGo sinds september 2019 actief om 50 

plussers met hun kennis, kwaliteiten en levenservaring te begeleiden naar 

(betaald) werk waarbij elkaar ontmoeten de basis vormt. Hier bieden wij 

iedereen hulp met motivatie, inspiratie, positiviteit door middel van 

netwerken. Helpen, kijken, luisteren, doen en leren staan centraal. 

In wekelijkse bijeenkomsten worden deelnemers van 50ToGo hierin begeleid. De doelgroep is ruim: WW, 

Bijstand, ZZP-er of niet-uitkeringsgerechtigd, iedereen is welkom omdat in de praktijk blijkt dat zij voor 

hetzelfde probleem staan. Vaak is het verliezen van werk confronterend en kost het verwerken van de 

emotionele spanning enige tijd. Dit moet eerst worden opgelost voordat energie ontstaat om te gaan 

solliciteren en te kijken naar nieuwe mogelijkheden. 

Er is regelmatig contact met het trajectbegeleiders van de Gemeente en 

professionals op het gebied van coaching, begeleiding naar werk en 

praktische tips en trucs. Ook worden de deelnemers op basis van de ervaring 

van anderen op zinvolle bijeenkomsten en passende vacatures gewezen. De 

afgelopen periode is er mede door de begeleiding van 50ToGo een grote 

groep 50 plussers succesvol weer aan het (betaald) werk gekomen en is er 

ruimte voor instroom van nieuwe deelnemers. Wij kijken naar de behoeften van de groep en stemmen ons 

programma hier op af.  

De thema’s die aan de orde komen zijn onder andere netwerken, solliciteren, kernkwaliteiten, 

videopresentatie, vrijwilligerswerk en wat verder nog nodig is om de ander te steunen in het traject naar het 

vinden van werk. 50ToGo wil de verbindende factor zijn, hierin ligt onze kracht. Mooi is het om successen te 

delen maar ook om stil te staan bij de mindere kanten zoals bijvoorbeeld een afwijzing, onzekerheden, 

teleurstellingen en afnemend zelfvertrouwen. 

Kom maar op met vragen. Heb je hulp nodig of kun jij ons juist helpen.  

Wij zijn laagdrempelig en willen je graag inspiratie op laten doen. 

Gewoon een open oor hebben voor een praatje. Je bent welkom en er 

zijn geen kosten verbonden aan de deelname. De bijeenkomsten 

vinden plaats op elke dinsdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Periodiek 

nemen wij ook thema’s als gezondheid, bewegen en sport op in ons 

programma welke zich dan buiten afspelen. 

5oToGo is mede mogelijk gemaakt door Indebuurt033 en het 

Ontmoetingscentrum De Herberg in de wijk Nieuwland. 
Sandra Witteveen 

Meld je aan bij Sandra: 50togoamersfoort@gmail.com 
Locatie: Ontmoetingscentrum De Herberg - Watersteeg 85 Amersfoort (Nieuwland) 

Elke dinsdag van 14.00 – 17.00 uur. 


