
50+, werkloos 
en op zoek naar 
een passende 
functie? 

Een nieuwe baan vinden is niet makkelijk. 
Zeker niet als je werkloos bent en de 50 
gepasseerd.  
Je staat niet alleen:  
in Nederland zijn 250.000 senioren werkloos!
 
Wist je dat dit de helft is van het totaal aantal 
werklozen?
 
Waarom wordt er dan zo weinig aandacht 
aan deze groep besteed?
 
ReGeneration is er voor alle werkloze 
senioren met een MBO of HBO achtergrond.
 
Samen met jou zoeken wij naar een passende 
oplossing. 
 
Een oplossing gericht op jouw situatie, 
afgestemd op jouw wensen!

Samen staan 
we sterk!
We leggen ons niet neer bij  
leeftijdsdiscriminatie op de  
arbeidsmarkt!

Elke 50+ er heeft veel te bieden:
•	 Ervaring
•	 Kennis
•	 Loyaliteit
•	 Harde	werkers
Om maar een paar positieve eigenschappen te 
noemen.
We leggen ons niet neer bij alle vooroordelen over 
oudere werknemers!
Vaker ziek dan jongere werknemers? De statistieken 
bewijzen het tegendeel!
Te duur? Het grootste deel van de 50+ ers wil best 
voor een lager salaris aan de slag!
Wij helpen u de vooroordelen te weerleggen.
Waarom wij dat kunnen?
De oprichters van reGeneration zijn ervarings-
deskundigen. 
Wij weten in welke situatie u zich bevindt en wat 
dat betekent. Wij hebben de kennis, netwerken en 
relaties om u daadwerkelijk te helpen.
reGeneration bundelt de krachten voor uw succes.

Wat biedt 
reGeneration?
•	 Algemene	belangenbehartiging
•	 Ambachtelijke	leer-	en	werktrajecten
•	 Workshops	over	actuele	thema’s
•	 	Praktijkgerichte	informatie	over	het	(wel	

of niet) opzetten van een eigen bedrijf
•	 	Netwerkbijeenkomsten	en	netwerk-
  trainingen
•	 	Sollicitatietraining	en	presentatie-	

technieken
•	 	Hulp	bij	het	schrijven	van	sollicitatie-
	 	 brieven,	het	maken	van	CV’s	en	LinkedIn	
	 pagina’s
•	 	Maar	ook:	een	luisterend	oor	en	begrip	

voor uw specifieke situatie

Wij kunnen ons advies en onze hulp volledig op u 
afstemmen. 

Bij ons bent u geen nummer  
in een kaartenbak!
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reGeneration  
keert het tij!
Wij zorgen dat 50+ weer actief op de arbeidsmarkt 
vooruit kan!
Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jouw 
hulp voor nodig, jouw elan, jouw motivatie, jouw 
doorzettingsvermogen, jouw inzet…

Samen rekenen we af met de 
vooroordelen, samen gaan 
we aan de slag, samen zijn 
we sterk!

Samen keren wij het tij en zorgen dat de helft van 
het totaal aantal werklozen weer een eerlijke kans 
krijgt op de arbeidsmarkt!
Jij behoort tot die helft! 
Jij verdient een eerlijke kans op een nieuwe baan!
Dat bent je toch met ons eens? 
Blijf niet zitten, doe mee!

We zullen de 
strijd tegen 
leeftijds-
discriminatie 
winnen!
Hoe?
•	 	Campagnes om senioren op de kaart te 

zetten
•	 	Bedrijven	stimuleren	om	ouderen	in	dienst	

te nemen
•	 	Opleidingsprogramma’s	om	senioren	weer 

aan de slag te helpen
•	 	Mogelijkheden	creëren	voor	oudere	
ZZP’ers

•	 	De	politiek	actief	maken	om	deze	scheve	
situatie op te lossen

•	 	Jou	een	grotere,	en	vooral	eerlijke	kans	te	
geven op een nieuwe baan

•	 	Want	in	een	nieuwe	baan	kun	je	bewijzen	
dat alle vooroordelen niet kloppen

•	 	Met	werk	kom	je	uit	de	negatieve	spiraal	
waarin je nu zit!

Samen winnen we de strijd 
tegen leeftijdsdiscriminatie!

Natuurlijk doet 
u mee!
Wie wil nu niet zijn kansen vergroten? Wie wil geen 
nieuwe baan?
Meld je aan door het invullen van onderstaand 
formulier of ga naar www.teamvisionbv.nl en vul 
het online aanmeldformulier in.

CONTACTGEGEVENS

Ja, ik wil me GRAAG aanmelden bij reGeneration, 
het lidmaatschap kost slechts 50 euro per jaar, incl. 
gratis events, netwerkbijeenkomsten, et cetera. 

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

In een voldoende gefrankeerde envelop sturen aan 
reGeneration, p/a ir. B. Rechter, Surinameplein 49/3, 
1058 GN Amsterdam. 

Maak 50 euro contributie over op 
ING	rekening	9203923	t.n.v.	ir	B.J.Rechter.
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