
 

 

   

 

 

Nieuwsbrief 3 – oktober 2022 

 

Stilte.... voor de storm? 

Ja, daar lijkt het wel op. De laatste nieuwsbrief die jullie van ons gekregen hebben, dateert van juli 2022. 

Vlak voordat de zomervakantie begon. Werken in Friesland was de afgelopen zomer drie weken "met 

vakantie". Voor technische problemen was er back-up, maar verder hebben we de stekker er even uit 

getrokken. Voor zover we weten heeft dat niet tot grote problemen geleid, hooguit tot wat gefronste 

wenkbrauwen. Die hebben we met liefde in ontvangst genomen, want het heeft ons heel goed gedaan om 

echt even "uit" te staan. De belangrijkste reden was dat we vlak voor de zomer niet op volle sterkte waren 

als team WiF. We wachtten nog op de inzet van de tweede netwerkbouwer van WiF, maar ook de rol van 

coördinator opleidingen en evenementen was vacant. Inmiddels zijn we op sterkte, verderop in deze 

Nieuwsbrief kun je lezen wie wij met open armen hebben ontvangen. 

 

Ook eind van het jaar doen we de deur even dicht: tussen Kerst en Oud en Nieuw. Vier dagen genieten 

van eigen tijd. Een halt toeroepen aan de "ratrace" waar we elkaar soms toe verleiden. 

 

OK, genoeg over stilte en vakantie; hoe zit het nu met de storm? Nou, dat kun je lezen in deze 

nieuwsbrief. Er staat nogal wat te gebeuren op korte termijn! Zowel online, inmiddels een vertrouwd 

alternatief, als fysiek. Online hebben we het over de campagne ter promotie van het werken bij Friese 

overheden. En in de week van 7 november het online A&O Fondsenfestival. Fysiek bereiden we ons voor 

op ons eigen event. We pakken extra uit na twee jaren thuis zijn. Lees vooral verder om te zien wat er 

allemaal bedacht is om jullie te vermaken op donderdag 1 december. Ik hoop je dan te ontmoeten. 

 

Hartelijke groet, 

 

Myra van den Hoed, 

Netwerkbouwer Werken in Friesland. 
 

 

Uitnodiging live-event Werken in Friesland! 

 

We hebben er al eerder over bericht, dus als het goed is, staat het al met 

grote letters in je agenda: 1 DECEMBER – SUPERLEUK, INSPIREREND EN GRATIS 

EVENEMENT VAN WERKEN IN FRIESLAND. Nog niet genoteerd? Zet het er dan 

snel in! Want we hebben er, vinden wij zelf, zo’n leuk programma van 

gemaakt, dat we ons niet voor kunnen stellen dat je dit wilt missen!. 

 

Lees meer>> 

 

Week van de Uitwisseling – inschrijving organisaties van 

start! 

 

Wil je meer naamsbekendheid voor jouw bedrijf/organisatie? Of zoek je naar 

manieren om het imago van jouw organisatie te verbeteren? Of heb je 

misschien vacatures die maar moeilijk in te vullen zijn? Dan is deelname aan 

de Week van de Uitwisseling misschien wel iets voor jullie organisatie! 

 

Lees meer>> 

https://www.werkeninfriesland.nl/nieuws/uitnodiging-live-event-werken-in-friesland/?id=5
https://www.werkeninfriesland.nl/week-van-de-uitwisseling/schrijf-je-organisatie-nu-in-voor-de-week-van-de-uitwisseling-2023/?id=5
https://www.facebook.com/Werken-in-Friesland-252031714935186/
https://twitter.com/WerkenFriesland
https://www.linkedin.com/company/werken-in-friesland/


 

Werken in Friesland gesloten van 24 t/m 1 januari! 

 

Het team en bestuur van Werken in Friesland is afwezig in de periode van 24 

december tot en met 1 januari 2023. Vanaf 2 januari staan wij weer 

opgeladen voor je klaar! Op onze website kun je lezen wat jij hier mogelijk 

van merkt. 

 

 

Lees meer>> 

 

Werken bij Friese overheden op de kaart zetten!  

 

Werken in Friesland en provincie Fryslân werken samen aan de ontwikkeling 

van een online campagne ter promotie van het werken in Friesland. Een 

Friese campagne waarmee we het werken bij Friese overheden op de kaart 

willen zetten. De campagne verwijst naar www.werkeninfriesland.nl, waar 

(bijna) alle vacatures van Friese overheden te vinden zijn. 

 

Lees meer>> 

 

Schrijf je nu in voor de vernieuwde nieuwsbrief!  

 

We zitten niet stil bij Werken in Friesland! We gaan namelijk aan de slag om 

onze digitale nieuwsbrief in een nieuw jasje te steken. Wil jij ook elke maand 

het laatste nieuws, de leukste opleidingen en events in jouw eigen mailbox 

ontvangen? Meld je dan nu aan!  

 

A&O Fondsen festival 

 

Van 7 tot en met 10 november kun je je een hele week lang laten inspireren 

door tientallen workshops die gaan over de trends die nú spelen binnen de 

overheid. Het A&O fondsen Festival is hét evenement voor gemeenten, 

waterschappen, provincies en het rijk. Aanmelden kan nog tot en met 2 

november! 

 

Lees meer>> 

 

Team WiF weer op volle sterkte! 

 

In een eerdere nieuwsbrief heb je al kunnen lezen dat er het afgelopen jaar 

nogal wat personele wijzigingen waren binnen Team Werken in Friesland. We 

zijn erg blij dat we je kunnen vertellen dat het team sinds enkele weken weer 

helemaal op sterkte is! Heidi (netwerkbouwer), Gretha en Ursula (beiden 

Initiator/coördinator opleidingen en evenementen) stellen zich graag 

persoonlijk aan je voor! (klik op hun namen om de verhaaltjes te lezen. 

 

 

Vraag nu aan! 1000 euro subsidie voor een cursus/opleiding!  

 

Op dinsdag 1 november opent een nieuwe ronde van het STAP-budget! Met 

het STAP-budget kun je maximaal € 1.000,- subsidie aanvragen voor een 

cursus of opleiding. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.  

 

Wacht niet te lang met aanvragen, want de belangstelling is groot! 

 

Lees meer>> 

https://www.werkeninfriesland.nl/nieuws/werken-in-friesland-gesloten-tussen-kerst-en-oudnieuw/
http://www.werkeninfriesland.nl/
https://www.werkeninfriesland.nl/geen-categorie/campagne-om-werken-bij-friese-overheden-op-de-kaart-te-zetten/
https://werken-in-friesland.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=d38udnctwi&l=q8rpvg1phz
https://aenofondsenfestival.nl/
https://www.werkeninfriesland.nl/geen-categorie/even-voorstellen-heidi-bunicich/
https://www.werkeninfriesland.nl/geen-categorie/even-voorstellen-gretha-van-der-ploeg/
https://www.werkeninfriesland.nl/geen-categorie/even-voorstellen-ursula-bax/
https://www.werkeninfriesland.nl/nieuws/1000-euro-subsidie-voor-een-cursus-opleiding/


 

Praktisch werkboek voor ontwikkelen arbeidsmarktstrategie  

 

Nu de krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt steeds groter wordt en 

daarmee ook de uitdagingen om je personeelsbestand up-to-date te houden, 

komt het werkboek ‘Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als 

gemeente aan?’ als geroepen! Het A&O fonds ontwikkelde dit werkboek 

samen met de VNG en een aantal vakbonden.  

 

Lees meer>> 

 

Volg jij ons al op social media? 

 

Wil jij ook altijd op de hoogte zijn van de nieuwste vacatures, 

loopbaanoriëntatie, opleidingen, events en nog veel meer? Volg ons dan op 

social media!  

 

• LinkedIn 

• Facebook 

• Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken in Friesland is het platform van aangesloten organisaties. Wij wisselen vacatures uit, bieden klussen 

aan, organiseren gezamenlijk opleidingen en bieden ondersteunende diensten als loopbaanoriëntatie, 

vertrouwenspersonen en mediators. Samen efficiënter! Waar kunnen we jou mee helpen?  

https://www.aeno.nl/arbeidsmarktstrategie?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbriefcorporate&utm_campaign=arbeidsmarktstrategie-okt-2022
https://www.linkedin.com/company/15176586/admin/
https://www.facebook.com/Werken-in-Friesland
https://twitter.com/WerkenFriesland

