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Inleiding 

Voor de meeste mensen neemt werk zo’n belangrijke plaats in hun leven in dat wij als christenen 

moeten weten hoe we daarover moeten denken en wat het betekent om werkloos te zijn. 

Uiteindelijk deelt de gemiddelde werker zijn of haar dag in drie, vrijwel gelijke delen in: acht uur 

slaap, acht uur werk en acht uur vrije tijd. Ons werk neemt dus 1/3 van de dag in beslag en in feite de 

helft van de tijd dat we wakker zijn. We erkennen ook het belang van werk door onze gewoonte 

mensen in verband te brengen met hun werk. De vraag die we vaak stellen is: ‘Wat voor werk doet 

u?’. We hebben daarom een filosofie over werken nodig om te weten hoe we daar tegenover 

moeten staan. 

 

Sommige mensen staan erg negatief tegenover hun werk en geven de indruk dat het iets is dat aar 

beter gemeden kan worden. Anderen zien hun baan als een noodzakelijk kwaad, een manier om de 

kost te verdienen en een vervelende consequentie van de zondeval. Weer anderen hebben geen 

enkel idee over werk. Ze hebben er nog nooit over nagedacht. Ze aanvaarden het gewoon: ‘Ik werk 

om dezelfde reden waarom een kip eieren legt’. Met andere woorden, werk is een deel van onze 

menselijke natuur. We zijn van nature werkers, zoals een kip van nature eieren legt.  

 

Degenen die een christelijk idee over werken willen ontwikkelen kijken echter eerst naar de 

schepping. Door de val is werk soms moeizaam geworden. De grond wordt vervloekt, de bewerking 

van de grond werd alleen maar mogelijk door zware arbeid. Maar werk op zichzelf is een gevolg van 

onze schepping naar Gods beeld. Later wordt van Adams afstammelingen gezegd dat ze steden 

begonnen te bouwen, vee gingen houden, muziekinstrumenten gingen maken en ijzer en brons 

gingen smeden. We zien hier in de eerste hoofdstukken van Genesis God dus als werker, tezamen 

met de mens als werker, die deelt in Gods gelijkenis en heerschappij.  

 

Christenen zullen daaraan toevoegen dat we Jezus ook zien als werker, die als timmerman de 

waardigheid van handenarbeid liet zien. Wat is nu in het licht van deze geopenbaarde waarheden 

over God, Christus en de mens, de christelijke opvatting over werk? 

 

Opzet module 
In deze module belichten we allerlei aspecten van werk. Betaald en onbetaald werk, schaarste, 

werkloosheid, je waardevol voelen, de rol van geloof en de taak van de kerk etc. We zoeken naar 

materiaal in boeken, artikelen, bij organisaties (schuldpreventie & schulden en werk), een 

vakorganisatie voor christenen, het Diaconaal Steunpunt en in muziek. 

Boeken 

1). Uitdagingen van deze tijd in Bijbels perspectief 
Auteur: John Stott 
https://clcnederland.com/product/uitdagingen-van-deze-tijd-in-bijbels-perspectief-john-stott-
9789063181635?msclkid=cbddc592d08a11ecb37c1dc193865999 
2). Work in the Spirit – towards a theology of work 
Auteur: Miroslav Volf 
https://www.goodreads.com/book/show/215334.Work_in_the_Spirit?msclkid=1a0f65b2d08b11ec9
b35a047dc0441ff 
3). Goed werk – ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld 
Auteur: Tim Keller 
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/goed-werk-tim-keller-
9789051947274.html?msclkid=76e10763d08b11ec9d46acec6d0baa9b 

https://clcnederland.com/product/uitdagingen-van-deze-tijd-in-bijbels-perspectief-john-stott-9789063181635?msclkid=cbddc592d08a11ecb37c1dc193865999
https://clcnederland.com/product/uitdagingen-van-deze-tijd-in-bijbels-perspectief-john-stott-9789063181635?msclkid=cbddc592d08a11ecb37c1dc193865999
https://www.goodreads.com/book/show/215334.Work_in_the_Spirit?msclkid=1a0f65b2d08b11ec9b35a047dc0441ff
https://www.goodreads.com/book/show/215334.Work_in_the_Spirit?msclkid=1a0f65b2d08b11ec9b35a047dc0441ff
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/goed-werk-tim-keller-9789051947274.html?msclkid=76e10763d08b11ec9d46acec6d0baa9b
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/goed-werk-tim-keller-9789051947274.html?msclkid=76e10763d08b11ec9d46acec6d0baa9b
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4). CHE Reeks - Werken met zin 
het goede nieuws voor ons dagelijks werk 
Auteur: Jan Hoek en Dirk van Schepen 
https://www.bol.com/nl/nl/p/che-reeks-werken-met-
zin/9200000021557039/?msclkid=22632589d08c11ec8b6c46a6595ab0ba  
5). 10 jaar voedselbank – iedereen aan tafel! 
Auteur: Niels de Jong 
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/214473324/10-jaar-
Voedselbank/?msclkid=0f626e4cd08d11ec9c7023ee70d458e9  
6). Schaarste – Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen 
Auteurs: Sendhil Mullainathan & Edar Shafir 
https://www.managementboek.nl/boek/9789490574994/schaarste-sendhil-mullainathan  
7). Armzalig 
Auteurs; Wieke Malda-Douma e.a. 
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/192796355/Armzalig/?msclkid=8276fe17d09011ec96c28e50577d2
b2c  
8). Netwerken werkt – op weg naar de baan die je wilt 
Auteurs: Rob van Eeden en Els Nijssen 
https://www.managementboek.nl/boek/9789000348800/netwerken-werkt-rob-van-eeden 
9). Jobmarketing 3.0. 
Auteur: Aaltje Vincent 
https://aaltjevincent.nl/boeken/jobmarketing-3-0/?msclkid=34f6015fd09211ecbb28b4821b586094  
 

Artikelen 

1). Werkloos: weerloos, waardeloos? Het verhaal achter de verhalen 
Journaliste Joyce de Badts blikt terug op de reeks portretten van werklozen die ze maakte voor 
DeWereldMorgen.be: "Bij alle werkzoekenden waar ik mee sprak, kwamen die woorden telkens 
terug: zonder werk voel je je nutteloos." "Ach ja, ze zullen zeker wel bestaan, die mensen die teren 
op een uitkering en geen aanstalten maken om werk te vinden. Ik ben ze de afgelopen week in elk 
geval niet tegengekomen. Werken, dat gaat over je waardevol voelen." 
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2013/10/19/werkloos-weerloos-waardeloos-het-verhaal-
achter-de-verhalen/  
2). Loopbaanadvies.net 
oopbaanadvies.net heeft de beste boeken op het gebied van werk en loopbaan voor je uitgezocht. 
Klik hier voor een overzicht van recent verschenen boeken over solliciteren, psychologische tests, 
leven en loopbaan, burn-out en werkdruk + boeken voor adviseurs en coaches.  
https://www.loopbaanadvies.net/boeken/  
 

Werkzoeken 
1). Beroepen. Je wilt carrière maken, maar wat houdt een bepaalde functie eigenlijk in? Waar kom je 
te werken? Welke competenties moet je in huis hebben? En het belangrijkste: hoe word je het? Je 
leest het in de beroepengids van Carrièretijger. 
https://www.carrieretijger.nl/beroep 
2). Eigenschappen en vaardigheden. Om succesvol te zijn in werk en studie heb je veel 
eigenschappen en vaardigheden nodig. Je moet deze bovendien kunnen benoemen en beschrijven in 
een sollicitatiebrief, functioneringsgesprek of persoonlijk ontwikkelingsplan. Carrièretijger helpt je op 
weg. 
https://www.carrieretijger.nl/functioneren  
3). Solliciteren. Je bent op zoek naar een (nieuwe) baan. Je zit namelijk zonder werk, je contract 
wordt niet verlengd, je bent net klaar met je opleiding of je bent toe aan de volgende stap in je 
carrière. Carrièretijger helpt je verder. 

https://www.bol.com/nl/nl/p/che-reeks-werken-met-zin/9200000021557039/?msclkid=22632589d08c11ec8b6c46a6595ab0ba
https://www.bol.com/nl/nl/p/che-reeks-werken-met-zin/9200000021557039/?msclkid=22632589d08c11ec8b6c46a6595ab0ba
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/214473324/10-jaar-Voedselbank/?msclkid=0f626e4cd08d11ec9c7023ee70d458e9
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/214473324/10-jaar-Voedselbank/?msclkid=0f626e4cd08d11ec9c7023ee70d458e9
https://www.managementboek.nl/boek/9789490574994/schaarste-sendhil-mullainathan
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/192796355/Armzalig/?msclkid=8276fe17d09011ec96c28e50577d2b2c
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/192796355/Armzalig/?msclkid=8276fe17d09011ec96c28e50577d2b2c
https://www.managementboek.nl/boek/9789000348800/netwerken-werkt-rob-van-eeden
https://aaltjevincent.nl/boeken/jobmarketing-3-0/?msclkid=34f6015fd09211ecbb28b4821b586094
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2013/10/19/werkloos-weerloos-waardeloos-het-verhaal-achter-de-verhalen/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2013/10/19/werkloos-weerloos-waardeloos-het-verhaal-achter-de-verhalen/
https://www.loopbaanadvies.net/boeken/
https://www.carrieretijger.nl/beroep
https://www.carrieretijger.nl/functioneren
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https://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren  
4). Sollicitatiebrief en CV opstellen 
https://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv/cv-
opstellen?msclkid=d336685dd09211ecb33a7d2fac35b800  
 

Organisaties 

 
a). Schuldpreventie en schulden 
1). https://www.komuitjeschuld.nl/  
2). https://eerstehulpbijschulden.nl/  
3). https://geldfit.nl/  
4). https://moneyfit.nl/  
5). https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/delft/ 
6). https://www.wijzeringeldzaken.nl/  
 

b). Werk 
7). https://www.werk.nl/werkzoekenden/  
8). https://www.dressforsuccess.nl/rotterdam  
9). https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/leren-en-ontwikkelen-voor-werkenden  
10). https://www.lekkerbezigdelft.nl/ 
11). https://www.stichtingstunt.nl/  
12). http://www.delftvoorelkaar.nl/vacatures/ 
13). https://www.uwv.nl/particulieren/  
 

Vakorganisatie voor christenen (CGMV) 

1). Doelgroep 55+ 
https://www.cgmv.nl/55plus  
2). Agrariërs 
https://www.cgmv.nl/agrariers 
3). Onderwijs 
https://www.cgmv.nl/onderwijs 
4). Predikanten 
https://www.cgmv.nl/predikanten 
5). Zakelijk 
https://www.cgmv.nl/zakelijk 
6). Zorg 
https://www.cgmv.nl/zorg  
7). Stap Ontwikkeladvies 
https://www.cgmv.nl/stapontwikkeladvieszwolle 
8). Loopbaanwijzer 
https://www.cgmv.nl/aanmaken-formulier-prs/aanmelden-intakegesprek-
loopbaanwijzer?redirectLocation=%2fportal-over-het-bedrijf%2fintakegesprek-loopbaanwijzer  
9). Talententraject 
https://www.cgmv.nl/talententraject 
10). Schrijf je persoonlijk profiel 
https://www.cgmv.nl/portal-over-het-bedrijf/schrijf-jouw-persoonlijk-profiel  
11). Baas over je burn-out 
https://www.cgmv.nl/burnout  
12). Startgesprek voor eigen onderneming 
https://www.cgmv.nl/portal-over-het-bedrijf/startgesprek  

https://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren
https://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv/cv-opstellen?msclkid=d336685dd09211ecb33a7d2fac35b800
https://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv/cv-opstellen?msclkid=d336685dd09211ecb33a7d2fac35b800
https://www.komuitjeschuld.nl/
https://eerstehulpbijschulden.nl/
https://geldfit.nl/
https://moneyfit.nl/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/delft/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.werk.nl/werkzoekenden/
https://www.dressforsuccess.nl/rotterdam
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/leren-en-ontwikkelen-voor-werkenden%2010
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/leren-en-ontwikkelen-voor-werkenden%2010
https://www.lekkerbezigdelft.nl/
https://www.stichtingstunt.nl/
http://www.delftvoorelkaar.nl/vacatures/
https://www.uwv.nl/particulieren/
https://www.cgmv.nl/55plus
https://www.cgmv.nl/agrariers
https://www.cgmv.nl/onderwijs
https://www.cgmv.nl/predikanten
https://www.cgmv.nl/zakelijk
https://www.cgmv.nl/zorg
https://www.cgmv.nl/stapontwikkeladvieszwolle
https://www.cgmv.nl/aanmaken-formulier-prs/aanmelden-intakegesprek-loopbaanwijzer?redirectLocation=%2fportal-over-het-bedrijf%2fintakegesprek-loopbaanwijzer
https://www.cgmv.nl/aanmaken-formulier-prs/aanmelden-intakegesprek-loopbaanwijzer?redirectLocation=%2fportal-over-het-bedrijf%2fintakegesprek-loopbaanwijzer
https://www.cgmv.nl/talententraject
https://www.cgmv.nl/portal-over-het-bedrijf/schrijf-jouw-persoonlijk-profiel
https://www.cgmv.nl/burnout
https://www.cgmv.nl/portal-over-het-bedrijf/startgesprek
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Diaconaal steunpunt 

Informatie over een aantal belangrijke onderwerpen en good practices 
1). Armoede en schulden 
https://diaconaalsteunpunt.nl/armoede-en-schulden/  
2). Het werkcafé 
https://diaconaalsteunpunt.nl/het-werkcafe/  
3). Boodschappenfonds 
https://diaconaalsteunpunt.nl/boodschappenfonds/  
4). Steunverlening bij financiële problemen 
https://diaconaalsteunpunt.nl/steunverlening/  
5). Noodfonds 
https://diaconaalsteunpunt.nl/noodfondsen/  
6). Eenzaamheid 
https://diaconaalsteunpunt.nl/eenzaamheid/  
 

Muziek 
I -  Liedboekcompendium 
https://www.liedboekcompendium.nl/lied  
1). Zoekterm ‘werken’ in het Nieuwe Liedboek:  
Liederen 736, 154a, 784 en 104a 
2). Zoekterm ‘werk’ in het Nieuwe Liedboek:  
liederen 262, 104a, 736,154a en 784 
3). Zoekterm ‘rust’ in het Nieuwe Liedboek 
Liederen 108, 735,932,161,897,954,283 en 904 
 

II – Nieuwe psalmberijming 
1). Psalm 67 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-67  
2). Psalm 128 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-128  
3). Psalm 105 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-105  
 

III – Liederen 
1).  Beauty for brokenness, God of the poor 
Graham Kendrick 
https://www.youtube.com/watch?v=3kVHKuldZyw  
2). Gebed voor de werkdag 
Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8aEqeebdSg  

 

https://diaconaalsteunpunt.nl/armoede-en-schulden/
https://diaconaalsteunpunt.nl/het-werkcafe/
https://diaconaalsteunpunt.nl/boodschappenfonds/
https://diaconaalsteunpunt.nl/steunverlening/
https://diaconaalsteunpunt.nl/noodfondsen/
https://diaconaalsteunpunt.nl/eenzaamheid/
https://www.liedboekcompendium.nl/lied
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-67
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-128
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-105
https://www.youtube.com/watch?v=3kVHKuldZyw
https://www.youtube.com/watch?v=Z8aEqeebdSg
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Boeken 

 

1). Uitdagingen van deze tijd in Bijbels perspectief 

Auteur: John Stott 

https://clcnederland.com/product/uitdagingen-van-deze-tijd-in-bijbels-perspectief-john-stott-

9789063181635?msclkid=cbddc592d08a11ecb37c1dc193865999  

Hoofdstuk 9: ‘Werk en werkloosheid’ 

-) Opvattingen over werk 

-) Zelfvervulling 

-) Het dienen van anderen en God 

-) Het trauma van de werkloosheid 

-) Oplossingen en lapmiddelen 

-) De rol van de kerk 

 

Stotts conclusie is dat de christelijke opvatting over werk als zelfvervulling door de dienst aan God en 

de naaste een aantal heilzame consequenties zou moeten hebben. We moeten ons eigen werk hoger 

waarderen, erop toezien dat degenen die eventueel bij ons in dienst zijn daartoe ook in staat zijn. We 

moeten bewogen zijn met de werklozen en er alles aan doen om hen het gevoel te geven dat ze – 

hoewel ze dan geen betaald werk hebben – niet afgeschreven zijn. Samenvattend, we moeten 

verwachten ons hele leven lang werkers te blijven, zodat we zelfs na onze pensionering de energie 

die we nog hebben in een of andere vorm van dienstbetoon kwijt kunnen. 

 

2). Work in the Spirit – towards a theology of work 

Auteur: Miroslav Volf 

In een zorgvuldig beredeneerd betoog en in een heldere stijl geeft hij een samenvattende theologie 

over arbeid. In feite houdt hij ons voor dat we niet zozeer moeten terugkijken naar de 

oorspronkelijke schepping als wel vooruitzien naar e nieuwe schepping, waarvan de volheid nog 

moet komen. Omdat er een fundamentele continuïteit tussen ons huidige lichaam en ons toekomstig 

opstandingslichaam zal bestaan, kijken we niet vooruit naar e vernietiging van de wereld, maar naar 

de transformatie ervan. Deze verwachting geeft menselijke arbeid zijn betekenis, omdat ‘daardoor 

mensen op hun bescheiden en gebroken manier bijdragen aan Gods nieuwe schepping’ 

 

Since the rise of modern industrial society, work has come to pervade and rule the lives of men and 

women. Although there have been many popular books on the Christian understanding of work, this 

is the first scholarly effort to articulate a developed Protestant theology. Volf interprets work from a 

new perspective--in terms of the doctrine of the Holy Spirit--and explores the nature of work in both 

capitalist and socialist societies. Within these macroeconomic frameworks, he considers a variety of 

work, including industrial, agricultural, medical, political, and artistic. Volf rejects the traditional 

protestant understanding of work as vocation, and argues for a doctrine of work as cooperation with 

God.  

https://www.goodreads.com/book/show/215334.Work_in_the_Spirit?msclkid=1a0f65b2d08b11ec9

b35a047dc0441ff 

 

3). Goed werk – ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld 

Auteur: Tim Keller 

https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/goed-werk-tim-keller-

https://clcnederland.com/product/uitdagingen-van-deze-tijd-in-bijbels-perspectief-john-stott-9789063181635?msclkid=cbddc592d08a11ecb37c1dc193865999
https://clcnederland.com/product/uitdagingen-van-deze-tijd-in-bijbels-perspectief-john-stott-9789063181635?msclkid=cbddc592d08a11ecb37c1dc193865999
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/goed-werk-tim-keller-9789051944662.html?msclkid=76e0c79ad08b11ec8cbcb5e7bb10c73b
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9789051944662.html?msclkid=76e0c79ad08b11ec8cbcb5e7bb10c73b  

In de drie delen van dit boek probeert Keller antwoord te vinden op de volgende drie vragen: 

1). Waarom wil je werken? (Dat wil zeggen: waarom moeten wij werken om voldoening te vinden in 
ons leven?) 
2). Waarom is het zo moeilijk om te werken? (Dat wil zeggen: waarom is het vaak zo vruchteloos, 
zinloos en ingewikkeld?) 
3). Hoe kunnen we deze moeilijkheden overwinnen en voldoening in ons werk vinden aan de hand 
van het evangelie? 
 
4). CHE Reeks - Werken met zin 
het goede nieuws voor ons dagelijks werk 
Auteurs: Jan Hoek en Dirk van Schepen 
https://www.bol.com/nl/nl/p/che-reeks-werken-met-
zin/9200000021557039/?msclkid=22632589d08c11ec8b6c46a6595ab0ba. 
 
Hoofstukindeling: 
1). De wereld als Titanic of als ark? 
2). Werken in het perspectief van het rijk van God 
3). Werken als medewerker van God 
4). Werken in een gebroken wereld 
5). Werken beïnvloedt de cultuur 
6). Werken in relatief tot kunst en rust 
7). Profiel van de christelijke werker 
8). Conclusies 
Literatuur 
https://www.bol.com/nl/nl/p/che-reeks-werken-met-
zin/9200000021557039/?msclkid=22632589d08c11ec8b6c46a6595ab0ba  
 
5). 10 jaar Voedselbank – iedereen aan tafel! 
Auteur: Niels de Jong 
 https://www.bol.com/nl/nl/p/10-jaar-
voedselbank/9200000005419201/?msclkid=0f624497d08d11ec96224fbc4a9462c6  
 
De Voedselbank heeft de armoedeproblematiek in Nederland op de kaart gezet. Dat is een van de 
geweldige verdiensten van dit initiatief. De schrijver hoopt dat dit boek daar ook weer aan bijdraagt 
en dat bijvoorbeeld allerlei bedrijven hun ogen openen voor de Voedselbank en wat zij ervoor 
kunnen doen. Er wordt nog steeds veel te veel weggegooid en doorgedraaid. Maar de schrijver hoopt 
vooral dat dit boek eraan bijdraagt dat er meer begrip komt voor de klanten van de voedselbank. Dat 
iedereen zal beseffen dat het ons allemaal kan overkomen. Dat was ook het doel van zijn boek ‘Van 
miljonair tot krantenjongen’.  In ieders leven kunnen er fasen zijn dat je hulp nodig hebt. In die zin 
hoopt de schrijver dat dit boek een opsteker is voor mensen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. 
Het helpt hen hopelijk om zich er minder voor te schamen. Ook hoopt de schrijver dat het boek een 
opsteker is voor al die geweldige vrijwilligers die met dit boek in handen kunnen zeggen: ‘Hier doe ik 
het voor’. 
 
Het boek bevat 17 interviews met (ex)-cliënten van de Voedselbank en 4 reportages. De bundel 
bevat praktijkverhalen van de cliënten van één uitdeelpunt in Rotterdam-Noord. ‘De Samaritaan’,  de 
kerk aan het Lisplein, draagt er zorg voor het uitdelen van zo’n 40 voedselpakketten pr week. Deze 
verhalen zijn te beschouwen als een dwarsdoorsnede van het klantenbestand van de Voedselbank. 
 

https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/goed-werk-tim-keller-9789051944662.html?msclkid=76e0c79ad08b11ec8cbcb5e7bb10c73b
https://www.bol.com/nl/nl/p/che-reeks-werken-met-zin/9200000021557039/?msclkid=22632589d08c11ec8b6c46a6595ab0ba
https://www.bol.com/nl/nl/p/che-reeks-werken-met-zin/9200000021557039/?msclkid=22632589d08c11ec8b6c46a6595ab0ba
https://www.bol.com/nl/nl/p/10-jaar-voedselbank/9200000005419201/?msclkid=0f624497d08d11ec96224fbc4a9462c6
https://www.bol.com/nl/nl/p/10-jaar-voedselbank/9200000005419201/?msclkid=0f624497d08d11ec96224fbc4a9462c6
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Na 10 jaar terug bij een uitdeelpunt 
“Ik was er jaren niet geweest, maar pas was ik er weer eens. Op het uitdeelpunt van de Voedselbank 
waar ik jaren bij betrokken was. Ik moest op die dinsdagochtend even wat ophalen in die kerk. Terug 
op de plek waar ik jaren geleden – toen het vaste moment van de Voedselbank nog op vrijdag was – 
iedere week te vinden was. Dezelfde locatie, dezelfde lijsten, dezelfde kratten, dezelfde nood. In een 
van de betere wijken van de stad, straalde hier de armoede me tegemoet”. 
https://voedselbank.nl/20jaar/verhaal/dominee-niels-de-
jong?msclkid=0f62aea0d08d11ec90eebd65ed1f3ed7  
 
6). Schaarste – hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen 
Auteurs: Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir 
 
In ‘Schaarste’ bieden Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir 
een baanbrekend nieuw perspectief op menselijk gedrag. 
 
Aan de hand van eigen onderzoek en veel spraakmakende voorbeelden tonen de auteurs aan dat de 
gevolgen van schaarste veel verder gaan dan tot nu toe bekend was. Armoede (langdurige schaarste) 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat men moeilijk nieuwe vaardigheden aan kan leren en gebrek aan tijd 
leidt ertoe dat we op de lange termijn steeds onverstandigere beslissingen nemen. De inzichten in 
‘Schaarste’ hebben verregaande gevolgen voor zaken zoals armoedebestrijding, scholing, obesitas, 
verkeersveiligheid en werkloosheid. Maar ook je agenda en persoonlijke financiën zien er na het 
lezen van dit boek nooit meer hetzelfde uit. 
 
Deel I – Het denkpatroon bij schaarste 
1). Focuseffect en tunnelvisie 
2). De belasting bij de bandbreedte 
 
Deel II – Schaarste schept schaarste 
3). Inpakken en speelruimte 
4). Kennis van zaken 
5). Lenen en kortzichtigheid 
6). De schaarsteval 
7). Armoede 
 
Deel III – De schaarste te lijf 
8). Een beter leven voor de armen 
9). Omgaan met schaarste in organisaties 
10). Schaarste in het dagelijks leven 
11). Conclusie 
Recensie: https://www.socialevraagstukken.nl/recensie/schaarste-hoe-gebrek-aan-tijd-en-geld-ons-
gedrag-bepalen/?msclkid=570108e5d08e11ec8be84cb2045f2467  
 
7). Armzalig 
Auteurs; Wieke Malda-Douma, Sjoerd Heij, Willy Bakker-Huizinga, Herman Noordegraaf, Herman van 
Well, Joop van Delden 
 
Inhoudsopgave 
1). In de taaie wurggreep van de armoede 
2). Een bijbels drama 
3). Genieten van genoeg 
4). Christelijk-sociaal denken 

https://voedselbank.nl/20jaar/verhaal/dominee-niels-de-jong?msclkid=0f62aea0d08d11ec90eebd65ed1f3ed7
https://voedselbank.nl/20jaar/verhaal/dominee-niels-de-jong?msclkid=0f62aea0d08d11ec90eebd65ed1f3ed7
https://www.socialevraagstukken.nl/recensie/schaarste-hoe-gebrek-aan-tijd-en-geld-ons-gedrag-bepalen/?msclkid=570108e5d08e11ec8be84cb2045f2467
https://www.socialevraagstukken.nl/recensie/schaarste-hoe-gebrek-aan-tijd-en-geld-ons-gedrag-bepalen/?msclkid=570108e5d08e11ec8be84cb2045f2467
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5). Armen: de kerk een zorg 
6). Schulphulpverlening en schuldpreventie 
Ervaringsverhalen 
 

✓ Gezond omgaan met iedereen 
✓ Een Bankrekening voor iedereen! 
✓ Schuldhulpverlening: een taak voor de kerk? 
✓ Voedselbank en kerk – een vruchtbare combinatie 
✓ Schuldhulp: nog niet voor iedereen toegankelijk 

https://www.boekwinkeltjes.nl/b/192796355/Armzalig/?msclkid=8276fe17d09011ec96c28e50577d2
b2c  
 
8). Netwerken werkt – op weg naar de baan die je wilt 
Auteurs: Rob van Eeden en Els Nijssen 
https://www.managementboek.nl/boek/9789000348800/netwerken-werkt-rob-van-eeden 
 
Netwerken is een onmisbare vaardigheid bij het vinden van nieuw werk, maar ook als je beter wilt 
functioneren in je huidige baan. Een netwerk opbouwen, uitbreiden, onderhouden en effectief 
gebruiken is te leren. 
 
Met uitdagende stellingnames en praktische oefeningen vind je het antwoord op vragen als: 
-Wat wil ik bereiken met netwerken? 
-Hoe schrijf ik een goed resumé? 
-Hoe netwerk ik zo efficiënt mogelijk? 
-Hoe onderhoud ik een netwerk? 
 
9). Jobmarketing 3.0. 

Auteur: Aaltje Vincent 

https://aaltjevincent.nl/boeken/jobmarketing-3-0/?msclkid=34f6015fd09211ecbb28b4821b586094  

Hoe vind je tegenwoordig nieuw werk? De manier waarop je wordt uitgenodigd voor een gesprek, 

verandert waar we bij staan. Hoe zorg je ervoor dat jouw toekomstige werkgever niet om jou heen 

kan? Hoe compleet en krachtig is jouw cv? Hoe gebruik je video optimaal? Hoe bouw je een netwerk 

op dat voor je werkt? En hoe zorg je ervoor dat je eigen online zichtbaarheid te allen tijde 

aantrekkelijk en uitnodigend is? 

 

Simpel! Je wendt je tot Nederlands grootste autoriteit op het gebied van solliciteren: Aaltje Vincent. 

Met haar Jobmarketing 3.0 op zak kun je zelfstandig vorm geven aan je eigen loopbaan en de 

volgende stap zetten. Of je nu direct of later je ideale baan voorbij ziet komen, jij bent op elk 

moment voorbereid. Klaar voor de start? Aan de slag! 

 

Uit het boek 

Bekijk de invuloefeningen waaraan ik refereer in mijn boek. De voorbeeld cv’s vind je hier: 

Bladzijde 111-113 – een cv over je volle bekwaamheid 

Bladzijde 114 – een cv met heel véél korte banen in hetzelfde vak (deel-cv) 

Bladzijde 115-116 – een cv waarbij een opsomming van trainingen/cursussen overzichtelijk is 

gemaakt 

En de visuals ‘De levensloop van de vacature’ en ‘Sollicitatiegesprekken doe je zo’. 

 

Lees ook het interview met Aaltje over de ontwikkeling van Jobmarketing 3.0 en over haar weg daar 

naartoe! 

https://www.boekwinkeltjes.nl/b/192796355/Armzalig/?msclkid=8276fe17d09011ec96c28e50577d2b2c
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/192796355/Armzalig/?msclkid=8276fe17d09011ec96c28e50577d2b2c
https://www.managementboek.nl/boek/9789000348800/netwerken-werkt-rob-van-eeden
https://aaltjevincent.nl/boeken/jobmarketing-3-0/?msclkid=34f6015fd09211ecbb28b4821b586094
https://aaltjevincent.nl/sessies/individuele-cv-linkedin-sessie/
https://aaltjevincent.nl/sessies/training-videosolliciteren/
https://aaltjevincent.nl/sessies/individuele-cv-linkedin-sessie/
https://aaltjevincent.nl/wp-content/uploads/2020/03/Invuloefeningen-Jobmarketing-3.0.pdf
https://aaltjevincent.nl/wp-content/uploads/2020/03/111.-113.-Ia-Een-cv-over-je-volle-vakbekwaamheid.pdf
https://aaltjevincent.nl/wp-content/uploads/2020/03/114-II-cv.pdf
https://aaltjevincent.nl/wp-content/uploads/2020/03/115-116-III-cv.pdf
https://aaltjevincent.nl/wp-content/uploads/2020/03/115-116-III-cv.pdf
https://aaltjevincent.nl/de-levensloop-van-de-vacature/
https://aaltjevincent.nl/sollicitatiegesprekken-doe-je-zo-visual/
https://aaltjevincent.nl/boeken/jobmarketing-3-0/?msclkid=34f6015fd09211ecbb28b4821b586094

