woman@work

De ins en outs voor succes op je werk

onderzocht

55-plus scoort
beter op de
werkvloer

€ 1.900

Zoveel verdienden jobstudenten gemiddeld per maand tijdens
de afgelopen zomer. Dat is e 150 meer dan vorig jaar. Wie ouder is dan 22 jaar, krijgt
gemiddeld zelfs e 2.600 voor een maand vakantiewerk. Deze zomer deden zo’n
400.000 jongeren een vakantiejob, berekende Randstad. 80% van de studenten
ouder dan 15 jaar is volgens het onderzoek aan het werk; klussen, vakantiewerk,
jobs tijdens het jaar en vrijwilligerswerk inbegrepen.

1. Vermijd zware functietitels.
2. Maak duidelijk dat je een job
zoekt met inhoud, maar dat je
plaats in de hiërarchie minder belangrijk is. Druk erop dat werken voor
een jongere baas geen probleem is.
3. Vermeld op je cv enkel de ervaring die relevant is voor de functie.
4. Stuur geen algemeen cv; toon aan
hoe je een toegevoegde waarde
kunt betekenen voor het bedrijf.
5. Stuur je cv naar je toekomstige
baas i.p.v. de personeelsdienst.
6. Speel je voordelen uit: als je
kinderen de deur uit zijn, ben je waarschijnlijk flexibeler.
7. Doe aan netwerken. Vertel vrienden en kennissen welke job je zoekt.
8. Voor 15% van de 50-plussers is een
job als zelfstandige de oplossing.
9. Staar je niet blind op het verleden.
Stel jezelf flexibel op.
10. Maak je niet te veel zorgen
over je loon. Volgens Right Management vond 30% van de kaderleden
en 25% van de bedienden die vorig
jaar via outplacement begeleid werden, een baan met een hoger loon.

Tine Holvoet van TeamTank

st r a f f e m a d a m

“Ik wil van alles wat er bestaat, iets
maken wat nog mooier en straffer is”
Tine Holvoet

uit de artistieke wereld. Al

een remix van hun winnende

(29)

vindt

die milieus boeien me, maar

werken in een andere con

het warme

elk op zich werden ze te

text geplaatst waarbij ande

water

niet

nauw. Terwijl er zoveel raak

re designers, academici en

opnieuw uit

vlakken zijn die amper wor

zelfs koks hun input leverden.”

maar weet

den benut. Vanuit die visie

TeamTank werkte recent mee

het

door

heb ik TeamTank opgestart.

aan de ontwikkeling van een

kruisbestuivingen wel tot een

Ik werk in die denk- en

architectuurwandeling in Leu

nieuw kookpunt te brengen.

doetank vaak met ‘new

ven waar zo’n 90 gidsen

“Er bestaan al innovatieve be

friends’, mensen die dicht

mee aan de slag kunnen. Het

drijven, sensibiliserende pro

bij elkaar zouden kunnen

thema ‘publieke ruimte’ komt

jecten, scherpe actuele kunst

staan, maar elkaar nog

ook aan bod in een studie

en vernieuwende architec

niet

gevonden.

rond skateparken in Brussel.

tuur, maar als je de krachten

Een voorbeeld? Voor ‘Toege

Hoe complexer de opdracht,

van al die werelden bundelt,

past: Fit to Boost’, een expo

hoe enthousiaster Tine is. “Zo-

ontstaan er nog veel sterkere

naar aanleiding van de 15de

als kunstenaar Tom Sachs

dingen. Ik ben sociologe en

verjaardag van de desig

het zegt: ‘I’m not in it for

vertrek altijd vanuit mijn vaar

nwedstrijd ‘Toegepast’ van

the money, I’m in it for the

digheden als onderzoeker.

Design Platform Limburg, heb

it’. Ik streef niet naar economi

Ik heb bij 20th Century Fox en

ik een feesteditie uitgedacht

sche groei, maar naar kwa

Cinema ZED gewerkt en heb

waarbij de bestaande net

litatieve groei van projecten

de communicatie gedaan

werken werden aangevuld

die in een bredere context

voor een architectenbureau.

met ontwerpers en organisa

relevant zijn. Ik wil van alles

Via mijn man, kunstenaar en

ties die misschien wel gemist

wat er bestaat, iets maken

architect Pieterjan Ginckels,

werden in vorige edities. De

wat nog mooier en straffer is.”

haal ik heel wat referenties

‘Toegepasters’ werden via

www.teamtank.be

hebben

Bron: Vacature

feeling

Door Lore Callens.

10 tips voor rijpere
sollicitanten

De economie trekt aan en dat is
te voelen aan de participatie van
oudere werknemers in Vlaan
deren. In 2010 was 37,5% van de
55-plussers aan het werk, wat 2,4%
hoger is dan het jaar voordien.
Toch wordt het nog knokken om
het Europese gemiddelde van
46,3% actieve 55-plussers bij te
benen. Bovendien zijn de cijfers
in België heel ongelijk verdeeld
wat betreft het studieniveau en de
regionale spreiding.
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