Esther Driessen (32) is nu eenjaar werkloos. In het begin kwam het niet eens zo
slecht uit, ze was net moeder geworden.
'Maar na een jaar werkloos thuiszitten met
een huilbaby, wil ik zó graag aan het werk
dat ik overal op solliciteer. Vooralsnog
zonder resultaat. Op veel vacatures komen
wel tweehonderd reacties binnen. Zie daar
maar eens tussen te komen. Maar ik houd
stug

vol.'

Bij het WWkomt Esther alleen als het
moet.'Ikword bij de balie bekeken alsof ik
een loser ben. Alsof alle \MW-gerechtigden
drugsverslaafd zíjr,of zo. Het is er een
chaos. De werkcoach hield mij bijvoorbeeld voor de verkeerde persoon. Ik heb
interesse in aanvullende opleidingen en/of
cursussen. Daarvoor werd ik doorgestuurd
naar een ander loket, waar ik een folder
meekreeg over leerwerktrajecten die zíjn
afgestemd op twintigers die daarvoor veertig uur per weekwij kunnen maken. Dat

een jong kind niet.
voelde ik me
bijeenkomst
Bij de verplichte
behandeld als een kleuter. We kregen een
presentatie waarin ons werd meegedeeld
dat we geen kauwgom moeten kauwen als

lukt mij als moeder van

we solliciteren.'En zorg dat je je
netjes kleedt', zei de gespreksleider, terwijl ze er plaatjes bij

Iiet zien.'

§pagaat

individuele begeleiding of opleidingen.
Met digitaal contact proberen we toch
aan onze verplichtingen te voldoen.
Als iemand het gevoel heeft dat er niemand
op hem ofhaar zit te wachten, dan proberen we zo iemand met reële suggesties een
hart onder de riem te steken. Digitaal is het
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'Er is veel kritiek op het UWV,
erkent werkcoach Lisette van de Weiier
(42).'Ererzijds moeten we bemiddelen
tussen waag en aanbod, anderzijds
moeten we de regels rondom uitkeringen
handhaven - daarin zitten we dus in een
spagaat. Bureaucratie is niet helemaal
te vermijden. Bovendien is er door bezuinigingen minder geld beschikbaar voor

er nog zó veel te verbeteren. Een
pakkende brief schrijven is moeilijker dan

je denkt.'

Fraehtíg ev
'Als werkloze voel je je al gauw kwetsbaar',

vindt alleenstaande moeder Malou
Schepener (43). Zij is haar baan bij de
universiteit kwijtgeraakt door een beleidswijziging. 'Als de ene na de andere
afwijzing op je deurmat ploft, is het echt
moeilijk de moed erin te houden. Ik heb
een prachtig cg maar zo veel werk hebben
de universiteiten niet voor gepromoveerde

historici. Omdat ikliever reis dan thuiszit,
heb ik na een paar maanden WW een redeiijke baan geaccepteerd in Duitsland. Mijn
reistijd voor een enkeltje is drie uur. Verre
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ehet boek Ontslag! Welke keuze maok jij?
'Door de globalisering veranderen consumptiepatronen sneller. Bedrijven en
andere organisaties moeten daarop anticiperen, onder meer door snel afte slanken
ofjuist te groeien. Het wordt dus ook

van ideaal: het is vermoeiend en mijn zoon
slaapt vaak bij een rriendje.'
Het is Herman van Kampen (58) nog niet
gelukt betaald werk te vinden. Hij had een
goede baan als salarisadministrateur maar
steeds normaler datje bij een reorganisaals hij nu niet gauw werk vindt, belandt hij
tie wordt ontslagen.'Van Venrooij hoopt
in de bijstand en moet hij op zoek naar een
dat haar boek mensen helpt om de evengoedkoper huurhuis. De auto heeft hij al
tuele schaamte over hun werkloosheid af
weggedaan. Herman werd werkloos na
te leggen. 'Zoek liever een coach om je te
een reorganisatie en zoekt al tweeënhalf
helpen bij het verkennen van de arbeidsjaar naar werk. 'In het begin
markt. Zoekuitwatjewiltenkunt
- --_
schreef ik twintig brieven
en verstuur Serichte open
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Nederland reageert nu wel erg
verdriet over het verlies vanje
tam op de toenemende werkloosheid. De
baan afschudden', zegt Aaltje Vincent
(52r.Zij is loopbaanbegeleider en helpt
vakbeweging is in slaap gevallen.'
mensen weer aan het werk te komen. Praat
§chaarnte efleggem
erover, loop het Pieterpad of schrijf erover,
'Het kan best zijn dat organisaties de noodals je maar serieus werk maakt van het opzaak om af te slanken wijten aan de crisis.
krabbelen. Anders word je afgewezen op
je bitterheid en kijken mensen niet naar je
Maar het hoge aantal werklozen heeft
zeker ook te maken met een veranderende
vakmanschap. Ga de arbeidsmarkt pas op
arbeidsmarkt.' Dat zegt loopbaandeskunals je je zelfuerzekerd voelt en positiviteit
dige Marlies van Venrooij (45), auteur van
rglrzésta
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waar ze elkaar moed inspreken. Ook
zoeken twee freelance accountmanagers
naar banen voor werkzoekenden die
staan ingeschreven bij De Block Advies.
'Wij zoeken niet vanuit vacatures maar

ook comfortabel om te denken'de werkIoosheid is groot, er zijn nu gewoon niet
zo veel banen.' Maar ondertussen word je
ouder en werklózer. Je kunt het gevoel dat

je uitstraalt zelfmaken ofbreken. Laatje
je chagrijn zegevieren, dan blafje iedereen
af en krijgje veel negatieve energie teru8.
Denk liever positief, dat dwingt succes af.
Denkje als werkzoekende'voor mij is er
een baan!' danvind je snellerwatje zoekt.'

vanuit kandidaten. We kunnen ze dan
ook aandachtig begeleiden.'
Wie niet direct een baan vindt, kan altijd
nog overwegen te gaan freelancen.
Tekstschrijver Alf red Bos (57): 'Na zes
jaar teksten schrijven in loondienst, heb
ik eindelijk tijd voor mijn roman. Ondertussen bouw ik mijn netwerk verder uit,
dat is op mijn leeftijd des te belangrijker.
Gelukkig weten veel mensen al wat ik
waard ben, omdat ik al lang werk. Ik blijf
dus niet bij de pakken neerzitten.'
Lukt het écht niet om betaald werk te
vinden, ga dan wijwilligerswerk doen. Van
daaruit kom je gemakkelijker aan betaald
werk als de markt weer aantrekt. Daarover
zijn alle arbeidsdeskundigen het eens.
Aaltje Vincent: 'Neem genoegen met
minder dan je gewend was. Misschien
bouw je geen pensioen meer op, kun je
niet meer krijgen dan een halfjaarcontract
of moet je verder reizen dan je gewend
was.Zo is de markt nu. Ik zou dan denken:
liever tekenen voor slechte arbeidsvoorwaarden dan werkzoekend blijven.' «
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In april 2072was ruim een kwart van de
WW-uitkeringen bestemd voor 5 5-plussers. Hun aantal steeg met 14 procent tot
76 drizetd. 'Mensen worden veel te snel
als oud bestempeld', vertelt Paul de Block
(69 en nog lang niet van plan te stoPpen
met werken). Hij is adviseur van 'ervaren
talenten' en begeleider van arbeidsmarktprojecten.'Het is voor 45-plussers echt
moeilijker om te solliciteren. Ze moeten
opboksen tegen de vooroordelen dat ze
duurder en vaker ziek zouden zijn, en dat
ze langzamet zouden werken.'
De Blockheeft de Linkedln-groep Ervaren
Talent voor deze groep werkzoekenden
opgericht. Eens in de zes weken organiseert De Block een bijeenkomst voor hen
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