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DeBroekriem helpt werkzoekenden DeBroekriem helpt werkzoekenden 

VERBODEN VOOR 
WERKGEVERS

Pieter, Pieter en Judith hadden geen 
spectaculaire plannen toen ze op een mid-

dag besloten elkaar te helpen met sollici-
teren. Toch is hun initiatief, DeBroekriem, 

in korte tijd uitgegroeid van een ludieke 
lokale club tot een succesvolle netwerk-

organisatie voor en door werkzoekenden.  
TEKST: JAAP HOEVE, BEELD: ELINE HENSEN

raag: Wat hebben een LinkedIn-training, 
een historische stadswandeling en een 
sportmiddag met elkaar gemeen? Ant-
woord: het zijn activiteiten waar je meer 
tijd voor hebt als je zonder werk zit. 
Ook goed: het zijn activiteiten die 

DeBroekriem organiseert om collega-werkzoekenden 
met elkaar in contact te brengen.

PoSiTieF
Maar liefst 75 procent van alle vacatures wordt ingevuld 
via het eigen netwerk. Voor een enkeling is netwerken 
een tweede natuur, maar veel werkzoekenden beschik-
ken niet over het netwerk of het zelfvertrouwen dat nodig 
is om een baan te vinden. DeBroekriem organiseert 
daarom nuttige workshops ter ondersteuning bij het sol-
liciteren, zoals trainingen in het gebruik van LinkedIn en 
twitter en een cursus ‘zakelijk fl irten’. Ook doet DeBroek-
riem vrijwilligerswerk en organiseert het leuke, culturele 
en sportieve activiteiten waarbij werkzoekenden elkaar 



5 
se

pt
em

be
r 

20
13

23 

op een laagdrempelige manier ontmoeten. Overdag, als 
anderen werken. 
Bij DeBroekriem ben je werkzoekend of in-between-jobs, 
nooit ‘werkloos’; een positieve mindset is een van de 
belangrijkste uitgangspunten van de organisatie die zich 
in eerste instantie vooral op jongeren richtte. Het huidige 
ledenbestand loopt van pasafgestudeerden tot 50-plus-
sers, waarbij de groep van 30 tot 40 jaar momenteel 
het sterkst vertegenwoordigd is. Aan opleidingsniveau 
worden geen eisen gesteld, maar in de praktijk heeft 
bijna iedereen mbo-niveau 4 of hoger, of door werker-
varing hbo-denkniveau. Het lidmaatschap is gratis. Wie 
een baan vindt, betaalt ‘uitschrijfgeld’: minimaal 25 euro, 
maar de meeste leden betalen meer, gemiddeld 100 euro. 
Lid worden verloopt via LinkedIn; een fysieke locatie 
heeft DeBroekriem niet. Leden wisselen via internet 
veelvuldig ervaringen en adviezen uit. Toch is DeBroek-
riem geen online community. “Juist niet”, benadrukt 
mede-oprichter en voormalig architect Pieter Vermeer. 
“Onze offl  ine activiteiten zijn de kern van DeBroekriem. 

Het gaat erom dat mensen hun eenzaamheid doorbre-
ken en met hun cv onder de arm op de fi ets stappen om 
elkaar te ontmoeten.” En dat werkt. “Vaak lopen mensen 
schuchter bij een eerste bijeenkomst binnen, maar al na 
een paar keer hebben ze veel meer zelfvertrouwen.” 
Deelnemers die iets toe te voegen hebben, worden van 
harte uitgenodigd om zelf het heft in handen te nemen. 
Zo organiseert een werkzoekende gids stadswandelin-
gen voor Broekriemers en geeft een van de leden met 
een coachingdiploma workshops aan andere leden. 
Vrijwilligers worden met een eigen trainingsprogramma 
opgeleid tot event managers. Zo breidt het netwerk zich 
gestaag uit. En ondertussen wordt er fl ink gebouwd aan 
zelfvertrouwen, talenten en cv. 

VRIEnDEN
Het begon klein. In september vorig jaar besloten de 
vrienden Pieter Tiller, Pieter Vermeer en Judith van der 
Mark – alle drie achter in de twintig, in het bezit van een 
masterdiploma en werkloos – elkaar te helpen met hun 

Robbert (36, Barneveld)
Was: vestigingsmanager van een  telecomwinkel
Werkzoekend: sinds maart 2013

“Ik hoorde over DeBroekriem in de media en was meteen nieuws gierig. Wat ik 
het mooiste vind, is dat het voor en door werk zoekenden is, zonder dat andere 
instanties zich ermee bemoeien. In feite worden je lotgenoten bij DeBroekriem 
de collega’s die je mist als je werkloos bent. 
Kortgeleden heb ik mijn eerste activiteit bezocht, een workshop in Amersfoort 
over verbale en non-verbale communicatie tijdens het solliciteren. Als verkoper 
heb ik weinig nieuws geleerd, maar het is wel mooi om mijn zelfbeeld bevestigd 
te zien in de ogen van onbekenden. DeBroekriem zet me ertoe aan om uit mijn 
gangbare dagritme te stappen en iets nieuws te proberen. Bovendien is het een 
leuke manier om mijn kennissenkring en netwerk uit te breiden. Dat vind ik het 
belangrijkste: lotgenoten leren kennen en kijken hoe je elkaar kunt helpen.” 
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cv’s en sollicitatiebrieven. Om gemotiveerd te blijven 
gingen ze daarnaast samen leuke dingen doen. Overdag, 
als hun andere vrienden moesten werken. Er kwam 
een facebookgroep waar mensen ideeën konden delen 
voor activiteiten. Er kwam een nieuwsgierige journalist. 
Er kwam een leuk artikel over de club. Er kwam een 
loopbaancoach die een nieuwe methodiek wilde testen 
en er kwam iemand uit Amsterdam die daar ook een 
bijeenkomst wilde organiseren. In december, drie maan-
den na aanvang, vonden er al in vijf steden activiteiten 
onder het label van DeBroekriem plaats. Inmiddels zijn 
er ruim duizend deelnemers actief in tien steden door 
het hele land en is zelfs de Chinese televisie een kijkje 
komen nemen bij een buddy-activiteit in Den Haag, 

waarbij werkzoekenden in duo’s onder andere elkaars cv 
beoordeelden.
DeBroekriem groeit als kool. Sinds februari is het een 
volwaardige stichting en twee van de drie oprichters 
– Judith van der Mark is gestopt omdat ze een baan 
gevonden heeft – zijn er als coördinator fulltime mee 
bezig. Vermeer kreeg onlangs een baan in het vast-
goed aangeboden maar sloeg die af. “Het runnen van 
DeBroekriem is leuker. Wij zijn zelf het bewijs dat onze 
aanpak werkt. We hebben een baan en zijn van de straat. 
Dat was precies de bedoeling.”
De stichting ontvangt subsidie vanuit het coöperatie-
fonds van de Rabobank en telkens als een van de leden 
een baan vindt, wordt zijn uitschrijfgeld verdubbeld met 
subsidie vanuit het Instituut GAK. De oprichters denken 
na over meer sponsoractiviteiten, maar dat mag nooit 
ten koste gaan van onafhankelijkheid. “Misschien gaan 
we adverteren bij de workshops en op de website, maar 
sponsoren zullen nooit invloed krijgen op de inhoud. 
Onafhankelijkheid is voor ons het belangrijkste. Het 
gaat om de groep”, verzekert Vermeer. En dus nodigt 
DeBroekriem geen grote namen uit als gastsprekers. “We 
willen dat mensen komen om elkaar te helpen, niet voor 
een gratis lezing.”
DeBroekriem wil pertinent geen werving- en selectiebu-
reau of re-integratieprogramma zijn. Daarom worden de 
activiteiten niet bezocht door werkgevers die op zoek zijn 
naar personeel. “Die weigeren we”, zegt Vermeer. “Als 
mensen weten dat er een potentiële werkgever in de zaal 
zit, zijn ze er niet meer om elkaar te helpen, maar om 
zichzelf goed voor te doen.”

AAnmoediging
De oprichters gaan het land in om in nog meer plaat-
sen afdelingen van De Broekriem te beginnen. Daarbij 
schakelen ze de hulp in van gemeenten. Steeds meer 
gemeenten zijn, zeker nu daar extra geld voor beschik-
baar is, op zoek naar manieren om ook de groep hoger 
opgeleiden, met name werkzoekende jongeren, te hel-
pen. Per gemeente vraagt DeBroekriem voor de opstart-
fase een financiële ondersteuning om naamsbekendheid 
op te bouwen, een netwerk op te zetten en contacten 
te leggen met lokale partners. Nationaal ambassadeur 
Aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk ging al eens bij 
DeBroekriem op bezoek en was enthousiast. Een aantal 
gemeenten en arbeidsmarktregio’s heeft samenwerking 
met DeBroekriem opgenomen in het actieplan dat ze in 
Den Haag gaan indienen om aanspraak te maken op het 
extra budget om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.
Moniek Bom, vanuit VNO-NCW Midden aangesteld als 
kwartiermaker voor het Regionaal Platform Arbeids-
markt IJssel/Vecht, is vol lof. Bom en haar collega’s 

Titia (58, Amsterdam)
Was: officemanager met elk jaar een tijdelijk contract

Werkzoekend: sinds februari 2011

“Ik ben al vrij lang op zoek naar werk en solliciteer me wezenloos. Af en toe sluit mijn 
profiel een-op-een bij de vacature aan, maar kom ik er toch niet doorheen. Soms zijn 

bemiddelingsbureaus eerlijk: de opdrachtgever zoekt iemand tussen de 30 en 45. 
Toen ik net naar Amsterdam verhuisd was en hier nog niet zo veel mensen kende, zag 
ik op LinkedIn een aankondiging voor een bijeenkomst van DeBroekriem. Daar heb ik 

me meteen voor aangemeld. Dat is nu twee maanden geleden. Ik heb nog maar aan 
twee activiteiten meegedaan. Maar toen ze hoorden dat ik een master Neurolinguïs-
tisch programmeren heb, werd ik meteen gevraagd om zelf een workshop te geven. 
Het is mooi om me op die manier te kunnen oriënteren op wat ik kan en wil. Ik heb 

al het nodige uitgeprobeerd om aan werk te komen. Of DeBroekriem mij kan helpen 
weet ik niet, maar het geeft wel een goed gevoel deel uit te maken van een groep en 

gewaardeerd te worden. DeBroekriem slaagt er goed in mensen in beweging te krijgen 
en ze uit het coconnetje te halen wat ze vaak om zich heen hebben opgebouwd.”
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www.stimulansz.nl

Meer weten?
Bel of mail met Stefan Meulesteen: 06 23 24 31 89, stefan.meulesteen@stimulansz.nl

Jongeren moet verplicht naar werk of een opleiding zoeken 
voor ze een bijstandsuitkering krijgen. Met de tool 
Aan de slag (website en app) biedt u hen inzicht en structuur. 

De jongere legt zijn zoektocht vast in een digitaal dossier. 
En uw gemeente heeft een handig instrument in handen om 
die zoektocht snel en efficiënt te beoordelen. 

Zo helpt u ze aan de slag!

Stimulansz_adv_180x118mm_aan-de-slag-app  27-8-2013  17:50  Pagina 1

komen binnenkort met een eigen sectorplan om in 
aanmerking te komen voor een deel van het geld voor 
jeugdwerkloosheid. In dit plan speelt DeBroekriem een 
belangrijke rol. “Jongeren weten niet altijd waar ze de 
banen die er zijn, kunnen vinden. Een relatief kleine 
fi nanciële injectie kan grote invloed hebben op de cv’s, 
netwerkvaardigheden en andere competenties die 
jongeren nodig hebben om aan een baan te komen.” De 
doelstelling van DeBroekriem sluit daar precies bij aan. 
Vermeer: “Onze doelgroep wordt geacht zelfredzaam 

te zijn. Wij geven net dat zetje in de rug dat sommigen 
nodig hebben.” 
DeBroekriem biedt geen vaste trajecten noch harde 
cijfers en percentages om het succes te kwantifi ceren. 
De enthousiaste verhalen van deelnemers en mensen 
die dankzij de club weer werk hebben, moeten het doen. 
Dat kan lastig zijn bij het presenteren van de plannen. 
Vermeer vraagt gemeenten dan ook om een open mind. 
“Alles wat we van een gemeente vragen om aan de slag 
te kunnen, is een soort aanmoedigingspremie en het 
delen van kennis over de lokale situatie.” Ook zonder die 
hulp lukt het, zegt Vermeer. “Maar met een fi nanciële 
injectie kunnen we sneller van start en kunnen we onze 
doelgroep beter en structureel helpen. Het gaat maar 
om een klein deel van het budget waarvoor wij heel veel 
gedaan krijgen.” Hij mikt op landelijke dekking aan het 
einde van het jaar. En het einddoel? “De minister zei 
laatst dat de crisis in 2016 voorbij is. Als er tegen die tijd 
weer een gezonde balans is tussen vraag en aanbod, zou 
het mooi zijn als DeBroekriem het landelijke platform is 
voor loopbaanvragen.” *

Bij DeBroekriem ben 
je niet werkloos maar 
werkzoekend

saskiaschrijver
Getypte tekst




