Gepubliceerd op Nieuwkoop 19-01-2020 17:33 (https://www.wegwijzernieuwkoop.nl)
Wegwijzer Nieuwkoop > Werk > Aan het werk > Werk zoeken

Bent u op zoek naar werk?
Maak gebruik van uw netwerk. Veel werkzoekenden vinden een baan via iemand die ze
kennen. Hoe meer mensen weten dat u werk zoekt, hoe groter de kans is dat iemand een
interessante vacature weet of een baan voor u heeft.
Werk.nl is een website van het UWV waarop u vacatures en sollicitatietips vindt.
Kijk op vacaturesites en maak een persoonlijk profiel aan met uw cv. Werkgevers kunnen dan
zien wat u zoekt. Laat passende vacatures naar uw e-mailadres sturen. U kunt ook een profiel
op het platform LinkedIn aanmaken.
Hulp.nl
Een online marktplaats voor oppashulp, schoonmaakhulp en thuiszorg.
www.hulp.nl
Jobbird
www.jobbird.com
LinkedIn
www.linkedin.com
Monsterboard
www.monsterboard.nl
Nationale Vacaturebank
www.nationalevacaturebank.nl
Uitzendbureau.nl
www.uitzendbureau.nl
Vacatures.nl
www.vacatures.nl

Werk.nl
www.werk.nl

Wilt u weten welk werk bij u past?
Vul de vragen in op Test uzelf voor het juiste werk. Of gebruik de Beroepenvinder om te zien
wat u wilt en kunt. U ziet meteen of er geschikt werk is.
Beroepenvinder
www.beroepenvinder.nl
Test uzelf voor het juiste werk
www.werk.nl/test

Heeft u een uitkering en zoekt u werk?
Vergroot zelf uw kans op werk. Volg cursussen, een vakopleiding of zoek een betaalde stage.
Geef aan uw contactpersoon door wat u gaat doen. Doe dit voordat u start. Zo komt u niet
voor nare verrassingen te staan. Het kan namelijk gevolgen hebben voor uw uitkering.
Vraag of mensen uit uw netwerk u kunnen helpen aan een baan. Of vraag om advies bij het
Werkplein of Serviceplein Rijnstreek.
Serviceplein
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
14 0172
info@participe.nu
www.participealphen.nu/serviceplein-gemeente-alphen/
Werkplein Holland Rijnland
Dinsdag inloopmiddag 12.00 - 16.30 uur.
Bereikbaar ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur.
U kunt een afspraak maken op ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Vondellaan 55
2332 AA Leiden
Postadres
Postbus 12
2300 AA Leiden

088 898 9294
www.werk.nl

Heeft u een beperking en vragen over werk?
Informatie over werken met een beperking krijgt u bij MEE. Zij geven ondersteuning en
persoonlijk advies. Vraag eventueel ook een uitkering aan. U krijgt dan hulp bij het vinden van
een baan. Verdient u te weinig, dan wordt uw inkomen aangevuld. Neem voor meer informatie
contact op met UWV.
Ga voor hulp naar uw gemeente. Misschien komt u in aanmerking voor een aangepaste
werkplek. Ook kan de gemeente samen met u zoeken naar een geschikte werkplek bij een
werkgever. De gemeente kan de werkgever helpen om een werkplek aan te passen aan uw
situatie.
MEE in Alphen aan den Rijn
Maakt deel uit van het serviceplein.
Raadhuisstraat 100A
2406 AH Alphen aan den Rijn
088 775 20 00
info@meezhn.nl
www.meezhn.nl
MEE regio Leiden
Rijnsburgersingel 60
2316 XX Leiden
088 775 20 00
Fax crisis: 0900 999 88 88 (lokaal tarief)
info@meezhn.nl
www.meezhn.nl

UWV Leiden
Bezoekadres
Vondellaan 55
2332 AA Leiden
Postadres
Verbeekstraat 1-9
Postbus 9103
2300 PC Leiden
0900 92 94
www.uwv.nl/particulieren

Bent u al wat ouder en zoekt u werk?
Heeft u al eerder gewerkt? Uw ervaring en inzicht zijn interessant voor een werkgever. Kijk op
de websites van ErvarenJaren, Midlife of Actief 65+. Of ga naar een vestiging bij u in de buurt.
U kunt ook terecht bij het Serviceplein.
Serviceplein
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
14 0172
info@participe.nu
www.participealphen.nu/serviceplein-gemeente-alphen/
Actief 65+
www.actief65plus.nl
ErvarenJaren
www.ervarenjaren.nl
Midlife
www.midlife.nl

Heb je geen diploma en geen werk?
Ga naar het Werkplein of Serviceplein Rijnstreek. Hier kunnen ze al je vragen beantwoorden
over opleidingen of werk. Vraag er ook advies als je nog niet weet welke richting je op wilt.
Serviceplein
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
14 0172

info@participe.nu
www.participealphen.nu/serviceplein-gemeente-alphen/
Werkplein Holland Rijnland
Dinsdag inloopmiddag 12.00 - 16.30 uur.
Bereikbaar ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur.
U kunt een afspraak maken op ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Vondellaan 55
2332 AA Leiden
Postadres
Postbus 12
2300 AA Leiden
088 898 9294
www.werk.nl

Heb je geen inkomen, ben je dakloos en zoek je werk?
Wegwijzer Nieuwkoop is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Nieuwkoop in
samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Heeft u via Wegwijzer Nieuwkoop geen antwoord op uw vraag gevonden? Vraag hulp aan
onafhankelijk cliëntenondersteuner Johnny Versteeg.
Bel op werkdagen naar 06 10 73 43 75 of stuur een e-mail naar j.versteeg@meezhn.nl.
Over Wegwijzer Nieuwkoop

