
• Laat je inspireren
• Match met (vrijwilligers)organisaties 
• Match met bedrijven
• Maak je onmisbaar als vrijwilliger

TALENTENBEURS WEST
Zoeken, vinden en meteen afspreken

Talentenbeurs West is mede mogelijk gemaakt door:  

TALENTENBEURS WEST• DONDERDAG 27 NOVEMBER• DE HAVELAAR  
TUSSEN 13:30 EN 16:30 UUR TALENTENBEURS WEST• DONDERDAG 27 NOVEMBER• DE HAVELAAR • TUSSEN 13:30 EN 16:30 UUR 

Aanmelden kan via www.west.amsterdam.nl/talentenbeurs



   Match meteen!Grijp je kansen
Op de Talentenbeurs staan diverse organisaties en ondernemers uit West. Zij 
bieden vacatures voor (vrijwilligers)werk, stages, adviezen, leerplekken, scholing 
en trainingen. Je vindt er organisaties die je verder kunnen helpen om je talenten 
te ontwikkelen en te benutten. Het belangrijkste doel van de Talentenbeurs is dat 
je meteen werk maakt van je plannen. Zoeken, vinden en meteen afspreken! 
 

Speciale aandacht 
Speciale aandacht voor de organisatie van de Talentenbeurs is het aantrekken 
van meer jongeren en meer bedrijven gericht op jongeren. Ook zal de 
Talentenbeurs inspelen op de trend dat vrijwilligerswerk op den duur kan leiden 
tot wijkondernemingen met de inzet om als ZZP-er eigen geld te verdienen.
 

	 	 • Datum: donderdag 27 november 2014
	 	 • Tijd: tussen 13.30 en 16.30 uur
	 	 • Plaats: De Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2.
     Bereikbaar met tram 12, 13 en 14
 
 
Schrijf je in voor de Talentenbeurs!
Tot en met donderdag 20 november kun je je inschrijven via: 
www.west.amsterdam.nl/talentenbeurs. 
Geen internet? Bel op de woensdagmiddagen tussen 13.00 en 17.00 uur  
naar 06 1306 5495 of 020 778 1680. 
Wees er snel bij, want VOL is VOL. Maximaal 100 deelnemers.
 

De Workshops 
Wil je je graag goed voorbereiden op de beurs, dan kan je kiezen uit één of 
meerdere workshops die van tevoren worden georganiseerd.  Uit de evaluatie 
van vorige editie bleek dat de deelnemers die deel hadden genomen aan de 
workshops hun kansen vergroten bij het vinden van de juiste organisatie. 
De workshops worden georganiseerd tussen maandag 17 november en dinsdag 
25 november. Het gaat om de volgende 4 workshops: 

Style	your	own	identity	|	speciaal	voor	jongeren		
Style your own identity richt zich op jongeren en biedt professionele begeleiding als het 
gaat om het ontwikkelen van een eigen mode-identiteit. Stijl als visitekaartje, ook op de 
werkvloer. Maak kennis met verschillende modestijlen en customize deze naar je eigen 
smaak!
Ikram El Ouardi | TrustinYouth - Fatima Essahsah | FANZ Productions

Creative	networking	(social	media)|	speciaal	voor	jongeren		 
Ga je voor likes of erkenning dit jaar? Bij creative networking leer hoe je social media kan 
inzetten voor zakelijk succes. Netwerken of net-werken? Zet je talent voor social media in 
voor je toekomst! 
Ikram El Ouardi | TrustinYouth - Fatima Essahsah | FANZ Productions

Effectief	netwerken	|	speciaal	voor	volwassenen	 
Effectief netwerken biedt de gelegenheid om de competentie netwerken te ontwikkelen 
onder professionele begeleiding. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen ontmoet? 
Investeer in je sociale kapitaal en wees erbij!
Ikram El Ouardi | TrustinYouth - Fatima Essahsah | FANZ Productions

In	mijn	eigen	kracht	|	speciaal	voor	volwassenen
Hoe kan ik, ontspannen en met zelfvertrouwen, mijzelf laten zien en horen? In deze 
workshop onderzoeken we door middel van fysieke oefeningen onze eigen talenten en 
mogelijkheden. We verruimen je pallet aan tools voor het belangrijkste onderdeel van de 
workshop, de korte ik-pitch. Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor de Talentenbeurs 
West door Sebo Bakker van het ZID Theater. 
Sebo Bakker | ZID Theater  

LET OP!  
Introductiebijeenkomst	over	de	workshops
Om een goed beeld te krijgen over de inhoud van de workshops nodigen we je uit voor 
een introductiebijeenkomst op 6 november. Zo kun je kennis maken met de docenten, 
vragen stellen over de workshops, keuzes maken en je meteen inschrijven.  
   

      • Datum: donderdag 6 november 2014
	 					• Tijd: tussen 13.30 en 15.30 uur
	 					• Plaats: Wachterliedpaviljoen, Wachterliedpaviljoen 1.   
         Bereikbaar met tram 12, 14 en bus 21


