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C3 werkt! altijd 
 

Je kunt bij C3 werkt! 24/7 terecht in het online 

loopbaancentrum van C3 werkt! Hier vind je 

competentie- en loopbaantests, sollicitatietips en 

een uitgebreide vacaturebank. Ook kun je er aan de 

slag met je e-portfolio; de basis voor een goede cv. 

Kortom, 1 plek waar je alles kunt doen wat met je 

loopbaan te maken heeft. Heb je al een profiel op 

LinkedIn? Dat is mooi, want onze website sluit daar 

op aan. Importeer je LinkedIn gegevens naar het e-

portfolio en je legt in een handomdraai een basis 

om mee te solliciteren. Ben je bij ons in 

begeleiding, dan krijg je toegang tot de unieke 

LinkedIn groep: ‘Samen op zoek naar werk’. 
 

C3 werkt! ook voor de 
kunsteducatie 
 

Mobiliteitsfonds 

 

Werkgevers en vakbonden in de sector 

kunsteducatie hechten veel waarde aan  het 

hebben èn houden van werk voor de medewerkers 

uit de sector. Ze leggen hiervoor jaarlijks geld opzij 

in het Mobiliteitsfonds Kunsteducatie. In veel 

gevallen betalen ze mee aan jouw 

loopbaanbegeleiding bij C3 werkt!  

 

Vraag meer informatie bij je werkgever.  

De werkgevers uit de sector worden 

vertegenwoordigd door branchevereniging 

Cultuurconnectie, de medewerkers worden 

vertegenwoordigd door de vakbonden FNV KIEM 

en de Ntb. 

“Ik ben 
zelfverzekerder 
weggegaan en 
heb hoop voor 

een goede 
toekomst.” 

 
- C3 kandidaat - 

 

 
 

Het mobiliteitsfonds is een fonds van: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stichting OAK is een initiatief van: 
 

Cultuurconnectie 
 

  

 



 

www.stichtingoak.nl/mobiliteitsfonds : 013-5944310   :  oak@wispa.nl  
 

 

C3 werkt!  
Ben je een ervaren professional in de culturele sector en op zoek naar een nieuwe baan?   

C3 werkt!  helpt je daarbij. C3 werkt! is het mobiliteitsbureau van de creatieve industrie, waaronder de 

kunsteducatie.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

C3 werkt! houdt zich bezig met: 

 

 duurzame inzetbaarheid: het beste uit mensen 

halen 

 het begeleiden van mensen naar een nieuwe 

baan 

 

Dat betekent dat C3 werkt! inzicht geeft in kansen en 

mogelijkheden of hulp biedt bij het vinden van een 

baan binnen of buiten de creatieve industrie.  

 

 

Soms is het tijd voor een nieuwe baan. Dat kan zijn 

omdat je zelf toe bent aan iets nieuws, of door 

omstandigheden binnen het bedrijf. In welke situatie 

je je ook bevindt, je kunt bij C3 werkt! terecht voor 

een loopbaantraject op maat. Jouw persoonlijke 

situatie is het uitgangspunt. Je traject bestaat uit 

ondersteuning van een mobiliteitsadviseur bij jou in 

de regio, diverse workshops, netwerkbijeenkomsten, 

begeleiding en 24/7 toegang het online 

loopbaancentrum op  www.C3werkt.nl.  

 

 De feiten op een rijtje 
 C3 werkt! helpt gemiddeld 75% van haar 

kandidaten aan een passende baan. 

 C3 werkt! hanteert scherpe tarieven. C3 

heeft geen winstoogmerk en door te werken 

met een flexibel netwerk van medewerkers 

houden ze de kosten laag. 

 C3 werkt! kent een landelijk dekkend 

netwerk van mobiliteitsadviseurs, 

geselecteerd op resultaatgerichtheid en 

betrokkenheid met de creatieve industrie. 

Alle kandidaten krijgen een vaste 

mobiliteitsadviseur uit hun regio. De 

adviseur heeft een regionaal netwerk, 

spreekt de taal en kent de arbeidsmarkt. 

 C3 is opgericht door sociale partners in de 

creatieve industrie en maakt deel uit van 

GOC. Dankzij het uitgebreide netwerk van 

onze sociale partners en GOC hebben we 

nauwe banden met andere branches. Door 

onze contacten weten we waar de vacatures 

zijn voordat deze formeel bekend zijn.  

 

 

Heb of weet jij een vacature? Meld deze dan aan 

bij onze servicedesk via info@C3werkt.nl. 

 Bij reorganisaties of faillissementen hebben wij 

ruime en succesvolle ervaring bij het begeleiden 

van medewerkers naar werk. De daadkrachtige 

aanpak van C3 werkt! wordt genoemd als goed 

voorbeeld is het sociaal akkoord van april 2013. 
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