
Eerste exemplaar defensie-editie ‘Jobmarketing 2.0’ 
overhandigd.  

 

 
 

Vandaag, 28 augustus 2014, heeft auteur Aaltje Vincent het eerste exemplaar van de speciale 
defensie-editie ‘Jobmarketing 2.0: Werk buiten Defensie: zo pak je het aan’ overhandigd aan de 
Commandant DPOD, Commodore Peter Ort. Deze bestseller leert werkzoekers hoe ze een baan 
vinden anno nu. De Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (BBO) heeft in samenwerking met 
Aaltje Vincent een speciale defensie-editie ontwikkeld.  
 
Waarom dit boek? 
Medewerkers die Defensie moeten verlaten door een reorganisatie, of omdat hun contract eindigt, 
ervaren de zoektocht naar een baan buiten Defensie als een moeilijke periode. Vaak hebben zij 
jarenlang bij Defensie gewerkt en hierdoor weinig ervaring met solliciteren, het opstellen van hun CV 
en het veroveren van een baan in de burgermaatschappij.  
 
Voor wie? 
Elke collega die de defensieorganisatie moet verlaten ontvangt dit speciale exemplaar. We maken 
geen uitzonderingen. Of u in uw externe herplaatsingsfase zit, inmiddels wachtgeld of een WW-
uitkering ontvangt, of als FPS’er uitstroomt, voor iedereen is een boek beschikbaar. Vanaf 1 
september a.s. start de grote inhaalslag om alle kandidaten van een boek te voorzien. Drie kandidaten 
ontvingen symbolisch hun boek en reageerden enthousiast: “Wat ben ik hier blij mee. Dit komt voor 
mij precies op het juiste moment”.  
 
De kracht van Jobmarketing 2.0 
Aaltje Vincent, de auteur van het boek, is een goeroe op het gebied van Jobmarketing en solliciteren 
via sociale media.  “Bij de stap die je neemt naar de burgermaatschappij kun je alle hulp gebruiken die 
er is. Je moet weten wat je waard bent en welke oplossing jij bent voor je nieuwe werkgever. Werk 
vinden zonder LinkedIn? Dat is ondenkbaar. Nieuwe werkgevers bekijken en vinden je daar. Je bouwt 
daar je netwerk op, doet vakkennis op en hiermee kun je je sollicitatiegesprek uitstekend 
voorbereiden. Werk veroveren is secondenwerk. Een werkgever beoordeelt jouw CV binnen 15 
seconden. En eenmaal op sollicitatiegesprek heb je slechts 30 seconden om een goede eerste indruk 
achter te laten. Dit samen zijn 45 cruciale seconden die de doorslag geven.”, aldus Aaltje.  
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