
50ToGo nodigt je uit 
Om met gelijkgestemden Ondersteuning 

te vinden naar werk, 

dat is wat wij willen. 

50ToGo is een ontmoetings- en netwerkplek 

met volop activiteiten. 

Kom naar onze bijeenkomsten 
op dinsdag van 14.00 – 17.00 uur 

In de Herberg, 
Watersteeg 85, Amersfoort Nieuwland. 

Je kunt reageren via 

50ToGoamersfoort@gmail.com of 

Kom gewoon heel vrijblijvend kennis maken. 

Je bent van harte welkom. 
Sandra Witteveen 

Het 50ToGo – team. 

50ToGo zo doen wij dat 

Samen 
op zoek 

naar werk 



Onze missie 
Het creëren en in standhouden van een netwerkplek voor 
50-plussers uit Amersfoort en omstreken, die een afstand tot de 
arbeidsmarkt ervaren. Samen stimuleren we elkaar naar het zoeken 
van werk. Bij 50ToGo ben je onderdeel van een groep gelijkgestemden. 

Onze visie 
50ToGo is een nuttig project waarbij het gaat om welzijn, ontmoeting, elkaar 
steunen, verbinden en stimuleren. 

Een aantal quotes van 50ToGo – ers 
          “Ik merk dat 50ToGo heel laagdrempelig is, en in korte tijd ontstaat 
            er een vorm van vertrouwen”. 
          “Doordat je onderdeel bent van de groep heb je ook eigen inbreng, dus 
            actief en niet passief”. 
          “Het is goed om er wekelijks op uit te gaan, beter dan thuis op de bank”.  

          “Door de verbinding van de groep weet ik dat ik er niet alleen in sta”.  
          “We kijken niet achteruit maar voorruit”. 
          “Er is ruimte voor achterliggende issues en oplossingen zoeken die 

     welzijn gerelateerd zijn”. 
          “Je doet weer nieuwe energie op”. 
          “Je krijgt  nieuwe inzichten naar zoeken van werk, dat het anders kan”. 
          “Je krijgt weer zelfvertrouwen”. 

● Wij bieden uitkeringsgerechtigden steun bij het zoeken naar werk. 
● Mensen stimuleren om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn, regie 
      over eigen leven te hebben en mee kunnen doen in de samenleving. 
● Gelijkgestemden contact is cruciaal voor werkzoekenden, om kennis 
      en ervaring uit te wisselen, en elkaar te helpen. 
● Het voorzien van Informatie en gebruik maken van elkaars ervaring is

essentieel. 
● Het behartigen van elkaars belangen en samenwerking zijn belangrijk 
      om efficiënt  en effectief te zijn. 
● Door samen te verbinden ontstaat er een groepsgevoel waardoor 
      je weer wordt gehoord, gezien en gewaardeerd. 
● Een groter netwerk kan eenzaamheid verminderen. 

Onze kernwaarden zijn: 

● Belangenbehartiging. Wij behartigen de belangen en verbinden 
      mensen die langdurig een sociale uitkering ontvangen op het 
      gebied van het ondersteunen bij het zoeken naar betaald werk.
● Deskundig. Wij zijn een team uit verschillende vakgebieden 
      en waar nodig maken wij gebruik van onze netwerken.
● Empathie. Wij leven en bewegen mee met werkzoekenden 
      op basis van hun eigen kennis en eigen ervaring.
● Impact en bereik. Wij willen een positieve impact hebben 

      op de kwaliteit van leven van de werkzoekenden.
● Samenwerking. Wij werken samen binnen onze netwerken met 
      allerlei organisaties en personen om onze doelen te bereiken, waar-  

      onder het UWV, gemeente Amersfoort en andere instanties. 

Hoe doen we dat: 
● Positief en toekomstgericht blijven kijken. 
● Workshops o.a.: Wat zijn je competenties en kernwaarden? 

                           : Meerdaagse workshops van Core Identity 
                             gegeven door Sanne Hartfeld 
                           : Video cv, Video presentatie: enz…. 

● Regelmatig interessante gast sprekers. 
● Effectief netwerken en solliciteren. 
● Samenwerken, stimuleren en elkaar tips geven. 
● Zelf activiteiten inbrengen. 
● Alles mag, niks moet en doe het met plezier. 
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