Maar hoe vind ik een andere baan?

e-book door Robert Vos

Help! Ik heb geen baan meer…
2014 wordt geen gemakkelijk jaar voor werkzoekenden. Om de simpele reden dat er
650.000*) geregistreerde werklozen rondlopen – waarvan 250.000 tussen 45-65 jaar oud –
plus 50.000 zzp’ers die zowel naar tijdelijke opdrachten als naar een vaste baan op zoek zijn.
Daar staan – zolang de economie in Nederland niet aantrekt – slechts 100.000 vacatures
tegenover: tel uit je winst!
Veel 45-plussers komen uit een cultuur die zich kenmerkte door ‘lifetime employment’. Zij
staan ineens op straat en moeten eigenlijk voor het eerst – of na heel lange tijd – weer gaan
solliciteren. Hoe doe je dat ook alweer? Hoe solliciteer je anno NU?
Herken je deze uitdaging? Dan is dit GRATIS e-book jou op het lijf geschreven.
In dit GRATIS e-book komen verschillende aspecten aan bod die normaliter onderdeel
uitmaken van een ‘sales & marketing’ cursus. Ook hier gaat het over het in de markt zetten
en verkopen van producten en diensten. Deze keer mag jij jezelf in de markt zetten en
verkopen. Dat is pas echt schrikken!
Dit e-book is direct in de praktijk bruikbaar. Als je per onderwerp meer wilt weten en meer
praktische ondersteuning nodig hebt, dan kun je specifieke e-books downloaden tegen een
vergoeding van € 40,- incl. BTW. Op diverse plaatsen in dit GRATIS e-book wordt
aangegeven waar meer specifieke inhoud is te downloaden tegen genoemde vergoeding.
*) CBS cijfers sep-nov 2013 - getallen zijn gemakshalve afgerond op veelvouden van 50.000 .
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Dit e-book is gebaseerd op de jarenlange en recente ervaring van de auteur als executive
search consultant en werving & selectiespecialist. Maar deze auteur heeft ook vele jaren
gewerkt in sales & marketing functies bij nationale en internationale ondernemingen.
Vanzelfsprekend is de auteur ook beschikbaar voor persoonlijke coaching tijdens je
zoektocht naar een andere baan of nieuwe opdracht. Op verzoek kan een aan jouw situatie
aangepast voorstel worden gedaan. De auteur is bereikbaar per e-mail robert.vos@rovos.nl
Ik verwacht dat je met dit e-book genoeg praktisch kennis in huis haalt om gericht naar een
geschikte baan of opdracht te zoeken en deze ook daadwerkelijk te vinden én te pakken!
Als jij ervaart dat dit GRATIS e-book nuttig is, deel het dan rustig met vrienden en (ex-)
collega’s via e-mail, Facebook, LinkedIn, twitter en dergelijke sociale media.
Veel leesplezier en veel succes met het pakken van een nieuwe baan of opdracht!
Met vriendelijke groet,
ROVOS Management BV
Robert Vos
Management Trainer, Coach & Counselor
robert.vos@rovos.nl
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1. Breng in kaart wat je werkgevers hebt te bieden
De bekende Nederlandse doelverdediger Hans van Breukelen schreef in zijn boek
“Winnen - van talent naar topspeler” (2011):

“Het beste uit jezelf halen, bereik je door de juiste instelling.
En daar heb je zelf invloed op!”
Je ‘Change Agent’, dat ben jij zelf – stel je daar dus maar op in!
Je kennis, vaardigheden, competenties, waarden en overtuigingen, maar ook je houding en
gedrag bepalen in belangrijke mate jouw succes bij het vinden van een geschikte baan.
In de wetenschappelijke literatuur wordt dit aangeduid met ‘employability’. Het is
vanzelfsprekend om aan je ‘employability’ te werken. En dat gaan we nu meteen doen!
Een handige en ook wel praktische manier om je ‘employability’ in kaart te brengen is
aan de hand van de piramide van Bateson & Dilts (1972, 1979) – zie volgende bladzijde
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Bateson piramide
Onbewust

Visie/Spiritualiteit

Zingeving

Van waaruit?

Identiteit

Wie ben ik?

Waarden &
Overtuigingen

Energie

Waarom?

Competenties

Hoe?

Vermogen c.q. Capaciteit

Gedrag & Houding
(in)effectief & “spiegelen”

Onveilig
5 februari 2014
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Veilig

Wat?
Waar?
Wanneer?
Met wie?
Bewust
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Bateson praktisch toegelicht (1 van 6)
De piramide van Bateson van onder naar boven praktisch toegelicht geeft het volgende
beeld:

Omgeving:

jouw omgeving is een belangrijke externe factor – jij hebt invloed op
jouw omgeving, maar jouw omgeving heeft ook (sterke) invloed op jou.
Als jouw omgeving onveilig voelt, dan moet je maken dat je wegkomt.
Dus blijf niet te lang hangen in een baan die helemaal niet bij je past. Of
bij een manager waar je helemaal geen klik mee hebt! Jij hebt namelijk
ook de keus!!
Tot jouw omgeving behoren ‘privé’ (thuis, familie, vrienden, theater,
sportclub) en je ‘werk’ (werkplaats, gebouw, baas, collega’s enzovoorts).
Tot jouw omgeving behoort ook jouw sociale netwerk. Niet alleen je
familie en vrienden, maar ook je professionele netwerk. Juist dit laatste
blijkt van enorme waarde om je kansen in de arbeidsmarkt te vergroten!
En deze professionele netwerken zijn dankzij social media (bijvoorbeeld
LinkedIn) aanmerkelijk eenvoudiger te mobiliseren. Hier liggen
natuurlijk ook de nieuwe banen en opdrachten en dus gaan we hiermee
straks aan de slag!
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Bateson praktisch toegelicht (2 van 6)
Gedrag en
Houding

Ons gedrag en onze houding bepalen voor een belangrijk deel hoe wij overkomen op
andere mensen. Op onze familie, op onze vrienden, maar ook op onze (toekomstige)
manager en collega’s.
Door middel van ons gedrag en onze houding communiceren wij - ten dele - wat er
binnenin ons verborgen zit. Wij tonen door woord en gebaar welke kennis, vaardigheden, competenties, waarden en overtuigingen wij bezitten. We laten aan anderen
zien en horen ‘wie’ wij zijn.
Door ons gedrag en onze houding kunnen wij mensen voor ons innemen of juist
afstoten. Een vriendelijke open blik, een open houding en een hartelijke lach (niet te
welluidend) kan ons geweldig helpen.
Lichaamstaal die niet spoort met hetgeen wij zeggen, kan ons innerlijk verraden.
Bijvoorbeeld in woorden zeggen dat je deze baan graag wilt hebben, maar je lichaamstaal verraadt dat je allerlei bedenkingen koestert. Uit onze lichaamstaal blijkt ons
gevoel. Zijn wij werkelijk blij? Of bedroefd, boos of ronduit bang? We spreken ook wel
over de vier B’s.
Een proactieve houding duidt op aanpassingsvaardigheid, het hebben van
zelfvertrouwen. En dat heb je nodig om een nieuwe baan te vinden en te pakken.
De enige die wat kan doen aan jouw (in-)effectieve gedrag ben jijzelf! Denk aan die
mooie woorden van Hans van Breukelen. En zodra jij effectief gedrag vertoont, doet
jouw gesprekspartner dat ook. Wij noemen dat ‘spiegelen’. Je baan komt dan binnen
handbereik…!
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Gedrag & Houding tonen slechts deel van ons innerlijk…

Zoals gezegd ‘verraden’ ons gedrag
en onze houding slechts een deel
van ons innerlijk. Vaak wordt de
vergelijking gemaakt met een
ijsberg waarvan slechts 10%
zichtbaar boven het
wateroppervlak uitsteekt.
Onder water bevinden zich:
 Onze competenties
 Onze waarden & overtuigingen
 Wie we werkelijk zijn
 Onze missie of zingeving
Het vergt soms diep graven om dit
boven water te krijgen…
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Bateson praktisch toegelicht (3 van 6)
Competenties vertegenwoordigen jouw vermogen om iets te kunnen. Voorbeelden van
persoonlijke competenties zijn:
Ik kan …
… een rijk sociaal netwerk opbouwen en onderhouden (‘netwerker’)
… spelen (‘homo ludens’)
… optimistisch denken (‘optimist’)
… baas zijn over mijn emoties
… emotioneel communicatievaardig zijn
… loslaten
… genieten van het mooie (‘estheticus’)
… zorgen voor mijn lichaam
Bij het zoeken naar een baan wordt natuurlijk naast expliciete kennis en
vaardigheden ook gevraagd naar jouw professionele competenties.
Het bekende Nederlandse psychologisch testbureau GITP hanteert een lijst
met meer dan 50 competenties. Zie www.competentielijst.nl of www.gitp.nl
De vier belangrijkste competenties anno NU zijn:
- Initiatief nemen
- Gestructureerd werken
- Succesvol (samen-)werken
- Resultaatgericht werken
Besef dat de nadruk op specifieke competenties plaats, tijd en functie
gebonden zijn.
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Bateson praktisch toegelicht (4 van 6)
Door de analogie met de ijsberg toonden wij aan dat gedrag en houding
Waarden &
Overtuigingen naar buiten gericht (zichtbaar) zijn, waarmee wij onze kennis,
vaardigheden en de meeste competenties – ten dele – kunnen of willen
tonen aan anderen.

Ons systeem van waarden en overtuigingen zit echt ‘onder de motorkap’
en het vergt enige moeite, soms zelfs veel moeite om boven water te
krijgen ‘waar jij nu echt in gelooft?’ Wat is op dit moment echt belangrijk
voor jou? Waarvan ben jij oprecht overtuigd? Ga daar maar eens even voor
zitten! Besef wel dat hier je intrinsieke drijfveren, motivatie zo je wil,
vandaan komen.
Voorbeeld

Ik geloof in persoonlijke ontwikkeling. Daarom ben ik ervan overtuigd dat
ik van (mijn) fouten leer!
Let op: dit is een andere overtuiging dan “als ik fouten maak ben ik dom”.

Opdracht

Welke waarden vind jij op dit moment belangrijk in jouw leven?
Welke overtuigingen volgen daar gevoelsmatig of logischerwijs uit?

De Zeven Deugden

Voorzichtigheid, Rechtvaardigheid, Moed, Matigheid, Geloof, Hoop &
Liefde – in hoeverre helpen ze jou of belemmeren jou…?

Coaching

Bovenstaande is lastige materie. Zelfs voor senior en meer ervaren
professionals of managers. Neem hiervoor een personal coach in de arm!
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Bateson praktisch toegelicht (5 van 6)
Identiteit

Cogito ergo sum = Je pense donc je suis
Ik denk dus ik besta zei Cartesius in 1644.
Wie ben jij? Wie ben ik? Wie wil ik zijn?
Interessant is dat hier conflicten kunnen ontstaan tussen delen van jouw
persoonlijkheid:
Ik ben specialist, maar ik wil manager zijn
Ik ben ondernemer, maar ik wil een goede moeder zijn
Dus ook conflicten tussen enerzijds instinct/emotie en anderzijds
logica/ratio.

Oefening

Schrijf een profiel in vier, maximaal vijf regels waarin glashelder staat
wie jij bent (niet wat je doet). Lees dit profiel voor aan je partner.
Vraag daarna welke woorden hij/zij heeft onthouden – onthullend?
Herhaal deze oefening net zolang totdat je een in jouw beleving juist
profiel hebt geschreven. Bewaar deze, want je gaat hem straks gebruiken.

Coaching

5 februari 2014

In sollicitatiegesprekken wordt vaak de vraag gesteld ‘wat wil je?’ Die vraag
kun je pas beantwoorden als je weet wie je (nu) bent en wie je (straks) wilt
zijn. Dit is gewoon lastige materie. Hoewel de oefening bevredigend
resultaat kan opleveren, verdient het aanbeveling een goede personal
coach in de arm te nemen.
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Bateson praktisch toegelicht (6 van 6)
Missie of
Zingeving

Hoe hoger in de Bateson piramide, hoe diepzinniger de vragen:
Wat wil je met jouw leven? Welke zin wil je aan jouw leven geven?
Wat is jouw missie? Denk daar maar eens heel goed over na!
Heel veel mensen in Nederland bevinden zich in een zogenoemde
‘comfort zone’ – het is wel goed zo; het voelt als een warm bad…
Andere mensen bevinden zich in een emotioneel uitputtende situatie;
dat kan zowel thuis zijn (bijv. huwelijksproblemen) of op het werk
(bijv. intimidatie) of beide.
Als je geen (goed) beeld hebt van wat betekenis geeft in jouw leven, dan
kunnen bovenstaande situaties plotseling dramatisch uit de hand lopen.

Voorbeeld

Het leek zo goed te gaan, maar door een onvoorziene reorganisatie sta ik
plotseling op straat. Geen inkomen, maar wel verplichtingen…! Help!!
Dat moet je dus zien te voorkomen; dat moet je vóór zijn! Hoewel ontslag
natuurlijk niet altijd is te vermijden, geldt dat wel voor de manier waarop
jij daar mee omgaat!
Mensen die over hun missie hebben nagedacht, zijn heel vaak authentiek
en kunnen makkelijker dienstbaar zijn aan anderen (geven).
Schrijf nu jouw missie op.
Ook hierbij kan een personal coach zeer behulpzaam zijn.
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Bateson praktisch samengevat
Niveau

Vragen

Missie | Zingeving Waartoe? Wat is mijn missie?
Identiteit

Wie? Wie ben ik?

Waarden en
Overtuigingen

Waarom? Met welke bedoeling? Wat is belangrijk voor mij?
Waar ben ik bereid tijd, geld en energie in te steken?

Competenties

Wat kan ik? Hoe doe ik dat?

Gedrag en
Houding

Wat?
Wat doe ik?

Omgeving

Waar? Wanneer?

Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot een verandering op een hoger niveau. Verandering van
omgeving (andere baan) kan tot verandering in gedrag en houding leiden…
Veranderingen op een hoger niveau zullen altijd leiden tot veranderingen op een lager niveau.
Als je je eenmaal bewust bent van ‘wie je bent’ en ‘wat belangrijk voor je is’, dan heeft dat blijvend effect
op je gedrag en houding en maakt het bewust kiezen van de juiste baan makkelijker.
Veel mensen bezitten de vaardigheid om naar een podium te lopen, de microfoon te pakken en iets over
zichzelf te vertellen. Toch vinden velen dat geen prettige opgave, ook al worden ze ertoe uitgenodigd,
bijvoorbeeld in een training. Er is iets op een hoger niveau dat hen blokkeert. Dat kan een zogenoemde
belemmerende overtuiging zijn: "Ik heb niets interessants te vertellen."
Een extreem voorbeeld ter verduidelijking. Wanneer mensen oog in oog met de dood hebben gestaan, zullen
ze hun leven opnieuw beschouwen (zingeving) en andere zaken belangrijker vinden (waarden). Daardoor
zullen ze zich ook bekwamen in andere zaken (competenties) en zullen ze ander gedrag gaan vertonen.
Zoals de roker die stopt nadat hij een hartaanval heeft gehad (bron: wikipedia)
5 februari 2014
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2. Zet je eigen ambities en wensen op een rij

SMART

Mammon

Nu



Vóór YE14



Vóór YE20



2020+




Ambities en wensen mogen
zoveel mogelijk SMART zijn:
• Specifiek
• Meetbaar
• Acceptabel
• Realistisch
• Tijdgebonden
5 februari 2014
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In bovenstaand voorbeeld heeft de
eenvoudige werkzoekende allereerst
behoefte aan geld (hij/zij aanbidt de
geldgod Mammon), vanaf 2015 wordt
ook plezier of genot nagestreefd en
vanaf 2020 wordt daar zingeving aan
toegevoegd… maak het SMART voor
jezelf
15

Roos van Leary
Leiderschapstijlen

Communicatiestijlen

Zie volgende bladzijde voor toelichting
5 februari 2014
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Een vraag die vaak opkomt luidt: Manager of Specialist? Leidinggevende of vakman/-vrouw?

Manager

Specialist

Wat voor manager wil ik zijn?
 Lijn- of stafmanager
 People of Procesmanager
 Programma- of Projectmanager

Wat voor specialist wil ik zijn?
 Functioneel of Technisch
 Zelfstandig of in een Team
 Vast of variërend specialisme

Hoe wil ik mij als manager gedragen?
 Charismatisch

Hoe wil ik mij als specialist gedragen?
 Leidend












Participatief
Toegeeflijk







Teruggetrokken
Wantrouwend









Autoritair
Directief

Meewerkend gedrag
Volgend gedrag

Verdedigend


Autocratisch

Leidend gedrag
Helpend gedrag

Volgend


Vermijdend






Democratisch




Inspirerend
Coachend

Teruggetrokken gedrag
Opstandig gedrag

Aanvallend



Aanvallend gedrag
Concurrerend gedrag

Bovenstaande gedragstyperingen zijn gebaseerd op het werk van Timothy Leary.
Zijn zogenoemde roos van Leary (zie vorige bladzijde) gaat ervan uit dat gedrag gedrag oproept.
5 februari 2014
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Werk het volgende eens verder voor jezelf uit:

Manager

Specialist

Welke leiderschapstijlen pas jij toe?

Welke gedragstijlen pas jij toe?

Wat is jouw voorkeurstijl?

Wat is jouw voorkeurstijl?

Licht dit toe aan de hand van een recent
zelf ervaren voorbeeld:

Licht dit toe aan de hand van een recent
zelf ervaren voorbeeld:

Wij beschikken over 360° review testen om zowel leiderschap- als communicatiestijlen
per individu vast te stellen en daar vervolgens door middel van persoonlijke coaching
eventueel gewenste veranderingen/verbeteringen in aan te brengen.

5 februari 2014
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Werk het volgende eens verder voor jezelf uit:

PASSIE

Welke zaken roepen echte passie in mij op?
Hoe kan ik dat nog scherper formuleren?

DE BESTE

In welke zaken ben ik echt “de beste”?
Hoe kan ik dat nog scherper formuleren?

INKOMEN

Hoe komt mijn inkomen tot stand?
Hoe kan ik dat verder vergroten?
€/uur -> tarief verhogen en/of meer uren maken

Met zichtbare passie “de beste” zijn levert hogere tarieven en een hogere bezettingsgraad op!
Tot maximaal 1.600 uur/jaar omdat ook de ‘work/life balance’ van grote waarde is.
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En welke wensen heeft de ‘gemiddelde’ werkzoekende in Nederland?
Uit een in 2009 door Randstad uitgevoerd onderzoek bleek dat Nederlandse werkzoekenden de volgende wensenlijst hebben (belangrijkste eerstgenoemd):
1.

Prettige werkomgeving

2.

Interessant (zinvol?) werk

3.

Balans tussen werk & privé

4.

Baanzekerheid

5.

Toekomstperspectief

6.

Hoog salaris

Nu je eigen ‘sterck merck’ steeds duidelijker wordt, kunnen we gaan werken aan
je ‘corporate brochure’ = je curriculum vitae (CV)
maar ook aan je profilering op de social media en elders.
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3. Stel je eigen korte en bondige ‘corporate brochure’ samen
Op basis van de eerste twee hoofdstukken van dit gratis e-book heb je de volgende gegevens
bij elkaar kunnen verzamelen:
 Een kort profiel van jezelf:
in vier/vijf regels heb je verteld wie je nu bent of wie je morgen wilt zijn
 Je kennis, ervaring en competenties:
hoogst genoten opleiding met hoofdstudierichting
ervaring met functies, rollen, taken en verantwoordelijkheden
competenties zoals hiervoor beschreven
Bovenstaande vat kort jouw eigen ‘sterck merck’ samen, ook wel ‘personal brand’ genoemd.
Daarmee laat je direct helder en duidelijk zien waar je voor staat en wat je doet.
Nog mooier is als je meteen kunt aangeven wat je voor de lezer kunt betekenen…!
Het gaat je helpen om te worden uitgenodigd voor een interview en om uitgekozen te
worden.
En zeker als jij het gevoel*) hebt dat jouw kennis en kunde niet boven de rest uitsteekt,
is het belangrijk om jezelf zo helder en duidelijk mogelijk te presenteren.
*) Breng dat gevoel eens onder woorden en bespreek het met je partner of met je coach.
Wellicht kunnen zij helpen je zelfvertrouwen op een hoger niveau te zetten!

5 februari 2014
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Een traditioneel CV beslaat niet meer dan twee A4-tjes – minder mag!
Meer is thans een doodzonde!
Goethe zei reeds ruim 200 jaar geleden: “In der Beschränkung zeigt sich der Meister”.
De gemiddelde recruiter in dit land “leest” een CV in 6 seconden, jawel, zes hele seconden! Lange
CVs worden, tenzij daar specifiek om is gevraagd, NIET MEER gelezen en geïrriteerd terzijde
geschoven. Houd je dus aan maximaal twee A4-tjes. En forceer het niet door een extra klein
lettertype te gebruiken.
Hoe vat je ruim 20-25 jaar ervaring samen op minder dan twee A4-tjes? Veel schrappen uit je
bestaande CV! “In terughoudendheid toont zich de meester” – maar we gaan je helpen.
Begin met je naam en contactgegevens (mag ook als kopregels):
drs. ing. Robert A. Vos
Amsterdam, 12 januari 1947
Straatnaam 37
robert.vos@rovos.nl
Postcode PLAATSNAAM
06 53 37 71 26

een zakelijk correcte
foto mag; dames,
geen glamour foto!

Vermijd “aankondigingen” als naam, adres, geboorteplaats en –datum en dergelijke. Het voegt niets
toe en weglaten spaart ruimte of creëert wat extra “wit”. Wat denk je zelf? Is 06 53 37 71 26 een
willekeurige reeks gehele getallen of is het mijn mobiele telefoonnummer?
Dus dit bedoel ik met “houd het kort”!
Als je je geboortedatum weglaat, dan weet de recruiter meteen hoe laat het is. Je mag het weglaten,
maar of het helpt… Selecteren en discrimineren op leeftijd is wettelijk verboden in Nederland.
Geboorteplaats – zeker als het om exotische oorden gaat – mag je ongestraft weglaten;
dat wordt wellicht later gevraagd als de keuze al op jou is gevallen.
5 februari 2014
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Zet eerst je korte profiel (max. vijf regels) – eventueel in een kader – direct onder je naam en
contactgegevens. Voorbeeld:

Ik ben een management trainer, coach & counselor met brede technische achtergrond in de
toegepaste informatietechnologie en uitgebreide internationale ervaring in sales & marketing,
consultancy en management coaching. Ik ben ambitieus, energiek, pak zaken gezamenlijk op
en ben gericht op het bereiken van doelen en resultaat. Daartoe verbind ik mensen, draagvlak
en doelen met elkaar. Samenwerken en harmonie zijn cruciaal om doelen te bereiken.
En dan komt nu het lastigste deel; lastig om ernstig in te korten, bedoel ik. Het is het deel waarin je
omgekeerd (!) chronologisch laat zien waar je je kennis en ervaring hebt opgedaan en met succes
toegepast. Dus begin met je laatste (huidige) werkgever c.q. opdracht op 1/3 max. 2/3 A4:
Naam werkgever/opdrachtgever
Formele naam plus verwijzing website (geen verhaal)
Startdatum – einddatum
Hanteer de STAR-methode om te vertellen wat jij daar hebt
volbracht:

Situatie

– vertel kort wat je daar aantrof (houd het
zakelijk)

Taak
– vertel kort wat jouw opdracht/taak was
Activiteiten – vertel kort wat jij (eventueel samen met jouw
medewerkers) hebt gedaan

Resultaat

5 februari 2014
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– maak melding van het door jou behaalde
resultaat, liefst zo specifiek mogelijk,
bijvoorbeeld: klanttevredenheid omhoog van
56% naar 73%; omzet verdubbeld;
margeverbetering van 3% naar 12% e.d.
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De volgende werkgevers (voorlaatste enz.) ga je steeds korter noteren!
De voorlaatste werkgever c.q. opdrachtgever – zeker als dat voor de gegeven sollicitatie
relevant is – mag je best nog op max. 1/3 A4 noteren volgens de eerder getoonde STARmethode.
Maar voor alle volgende werkgevers noteer je alleen de naam van het bedrijf (eventueel
vermeld met hun website), jouw functie of rol en wat je daar hebt bereikt.
Kort gezegd: alleen de R (jouw Resultaat) uit de STAR-methode in maximaal twee regels!
Afstudeeropdrachten en stages zijn niet meer relevant als je de 40 gepasseerd bent, dus niet
vermelden.
Nevenactiviteiten alleen vermelden voor zover actueel en relevant.

Opleiding Alleen de hoogst genoten opleiding noteren met de hoofdstudierichting.
Certificaten mogen worden vermeld, mits actueel en relevant.
Waslijsten aan cursussen alsjeblieft op een aparte bijlage.
Promotieonderzoek/titel van Proefschrift met Promotor natuurlijk wel
vermelden.

Sport &
Hobbies

5 februari 2014

Actuele sportbeoefening: teamsport, individuele activiteit bijv. 3x per week
fitness; natuurlijk wel melding maken van die gouden medaille tijdens de
OS1996 of die voltooide Marathon van Rotterdam of New York City.
Hobbies kunnen specifieke creatieve of sociale competenties onthullen:
noteer deze dan wel mits actueel.
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Je CV is nu inhoudelijk klaar, past op maximaal twee A4-tjes en moet wellicht nog even wat
verfraaid worden. Dat mag, maar houd het zakelijk, dus niet teveel franje. Kijk hoe de
meeste corporate brochures in elkaar zitten – representatief, maar zakelijk. Dat geldt ook
voor jouw CV.
Laat het lezen door een ander, je partner of je coach. Verbeter taal- en stijlfouten.
Verwijder herhalingen en alles dat niet echt relevant is om jou in je Kracht te presenteren.
Zodra je tevreden bent, vertaal je je CV in het Engels. Laat ook dit nakijken door iemand die
deze taal perfect beheerst. Let op dat je óf UK English óf US English kiest: dus niet door
elkaar gebruiken!
Wil je meer weten?

5 februari 2014

Download ons e-book “Mijn Curriculum Vitae”.
Het kost slechts € 40,- incl. BTW, maar is Goud waard voor jou!
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Social Media
LinkedIn

Zakelijk netwerk, dus houdt het zakelijk
Noteer je preferente rol/functie in je titel
- Noteer ajb NIET dat je werkzoekend bent – dat staat sneu!
Zeker als dat daar weken, maanden, jaren… blijft staan…!!
Noteer je profiel onder ‘summary’
Noteer je werkervaring en opleiding zoals in je CV
(je mag je werkervaring hier wat royaler vermelden)

Facebook

Netwerk voor vrienden, dus informeel; let wel op je privacy!
Lijkt minder geschikt voor jobhunt, maar niet onderschatten!
Verwijs door naar je professionele LinkedIn profiel

YouTube

Een korte elevator pitch (30 seconden tot maximaal twee minuten)
kan geweldig helpen; verwijs wel door naar je LinkedIn profiel

Twitter

OK, nog korter: noteer je profiel in 140 tekens en begin met een
aantal trendsetters en trendwatchers te volgen; tweet vervolgens
relevante weetjes en wie weet word jij interessant (voor recruiters)
om gevolgd te worden…

Blog

Start een blog en deel jouw expertise met anderen!

Wil je meer weten?

Er bestaan veel gratis e-books met hints & tips – Google maar even!

5 februari 2014
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4. Zoek geschikte gesprekspartners uit
Dankzij de voorgaande hoofdstukken weet je nu waar je kracht ligt en je hebt je ‘corporate
brochure’ op orde. Je bent inmiddels een ‘sterck merck’. Misschien voel je je nog niet helemaal zo,
maar oefening baart kunst. Want je gaat nu gesprekken aan met mensen in het bedrijfsleven of de
overheid om te toetsen of dit allemaal werkt. En jij dus een baan vindt. En pakt!
Verreweg de meeste mensen maken gebruik van gerichte sollicitaties op gepubliceerde vacatures.
Dat kan. Dat moet je wellicht doen van UWV als je daar staat ingeschreven als werkzoekende. Blijf
dan vooral sollicitatiebrieven schrijven, maar verwacht er niet teveel van. Misschien dat je
vernieuwde CV beter scoort, maar deze route is voor 45-plussers vaak lastig.
Jij gaat zelf je gesprekspartners uitzoeken en je laat je uitnodigen. Je gaat ‘netwerken’. De meeste
mensen hebben geen goed beeld bij het begrip ‘netwerken’. Zij denken onmiddellijk aan borrels,
recepties en speciale netwerkbijeenkomsten. Ik vind dat allemaal goed, maar dat bedoel ik niet.
Maar hoe moet ik dan beginnen? Met jouw 20-25 jarige werkervaring heb jij al een ‘netwerk’
opgebouwd zonder dat als zodanig te herkennen. Je hebt business cards verzameld, je hebt
contactpersonen in jouw e-mail systeem staan of in je smartphone. Misschien werk je al enige tijd
met LinkedIn en heb je al tientallen, wellicht honderden connecties. Is het teveel gevraagd om daar
eens 12 contactpersonen – een dozijn dus – uit te halen en in een spreadsheet te zetten? Doe het
dan maar meteen. Ik wacht wel even…

5 februari 2014
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Netwerken is ‘halen & brengen’
Heb je 12 namen gevonden?
Check even of deze mensen aan de volgende criteria voldoen:
 zij moeten jou al enige jaren in professionele zin kennen – dit is het belangrijkste criterium
 ik wil familie en vrienden daarmee niet op voorhand uitsluiten
 het laatste contact tussen jullie beide moet niet langer dan 6-12 maanden geleden zijn
 dit kunnen dus leveranciers, zakelijke partners, klanten of zelfs concullega’s zijn
 deze twaalf zitten vermoedelijk ook al in jouw zogenoemde eerste ring op LinkedIn
Want jij gaat geen contact zoeken om te vragen of zij een passende vacature voor jou hebben, maar
jij gaat vragen of zij jou kunnen helpen. En deze mensen gaan jou niet afpoeieren, want zij kennen
jou goed en willen jou graag helpen. Als het maar niet teveel tijd kost.
Waarmee gaan zij jou helpen? Met jouw oriëntatie op de arbeidsmarkt. Jij hebt namelijk wat
ideeën ontwikkeld – waaronder jouw personal branding – en dat wil jij graag toetsen aan hoe zij jou
zien en wat voor suggesties zij daarbij wellicht hebben. Je komt dus wat halen – hun advies.
Kom jij ook iets brengen? Want bij netwerken is het heel belangrijk dat de ontmoeting voor beide
partijen interessant is! Jij komt jouw kennis en ervaring = informatie brengen. Wees niet bang: in
zo’n netwerkgesprek gebeurt dat bijna vanzelf. Als je vragen stelt, gaan mensen praten. Met trots
over wat zij hebben bereikt, maar ook waar zij tegen aanlopen. Denk mee, vertel uit eigen
ervaringen met soortgelijke problemen en voilà, voor je het weet heb je ongevraagd advies gegeven.
Is het idee duidelijk? OK, dan gaan we nu aan de slag met die 12 namen (meer mag best hoor)

5 februari 2014
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Netwerkgesprek
Stuur een korte (!) e-mail rechtstreeks naar zijn zakelijke of privé e-mail adres.
Gebruik eventueel de message faciliteiten van LinkedIn of Facebook als je geen e-mail adres hebt.
Op deze wijze omzeil je de zogenoemde gatekeepers zoals een secretaresse.
Mocht je bij het telefonisch maken van een afspraak toch op een secretaresse stuiten, blijf dan
vooral beleefd en vriendelijk. Complimenteer haar met de wijze waarop zij haar manager
beschermt, maar jij bent een persoonlijke vriend van hem/haar en vraagt om een onderhoud van
ca. 30 minuten. Het onderwerp is ‘advies’. Advies over jouw nieuwe situatie waarover nu niet kunt
uitweiden.
Spreek dus af op zijn/haar werkplek en dus niet in een restaurant, de kroeg of de tennisclub. Dat
kan later misschien wel een keer, maar netwerken is serieuze business, dus de werkplek!
Vraag 30 minuten – je krijgt vanzelf een uur!
Bereid je nu goed voor op het halen & brengen (voorbereiding staat in volgende hoofdstuk).
HALEN

Wat je feitelijk komt halen zijn tenminste drie contactpersonen uit zijn/haar
netwerk, waarmee jij vervolgafspraken gaat maken. Referenties die jouw vriend(in)
aan jou toevertrouwt en waarmee hij/zij jou gesprekken gunt.

BRENGEN WAT KOM JIJ EIGENLIJK BRENGEN? Oefen daar tevoren een beetje mee!
Denk aan jouw relevante kennis, ervaring en netwerk (!) die je kunt delen in het
gesprek.
P.S. VRAAG NOOIT OM EEN BAAN of OPDRACHT – LAAT JE CV THUIS !!!

5 februari 2014
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Na afloop van een netwerkgesprek …
1.

Omdat je niets bij je had in het netwerkgesprek, zul je alles wat je hebt gehoord snel
moeten opslaan op een extern geheugen (papier, memorecorder, smartphone e.d.). Dat
doe je zodra je in de auto of trein stapt. Dump je geheugen – schrijf alles in korte
woorden op. Werk het later uit.

2. Maak vervolgens afspraken met de drie nieuwe contactpersonen die je hebt gekregen.

Maak uiteraard gebruik van je referentie aan je vriend die je zojuist hebt gesproken.
Ook dit nieuwe contact zal je een gesprek niet weigeren!

3. Plot alles zorgvuldig in een spreadsheet of mindmap of iets dergelijks. Het kan er zo

uitzien:

Esther

4. Vul de originele twaalf meteen aan met

een nieuwe contactpersoon zodra
je op een ‘dood spoor’ zit en begin
opnieuw.

5. Onderhoud je netwerk door

regelmatige status updates
over je oriëntatie op de
arbeidsmarkt!

Christian
Allerd

Johanna

†

6. De reuring in je netwerk vergroot

5 februari 2014
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Cees

Sean

IK
Johan

jouw zichtbaarheid en vindbaarheid.
En plotseling belt iemand jou om te
spreken over een interessante functie!

Fergus

James

Hans

Roanne
Fred
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Bijzondere gesprekspartners…
werving en selectiebureaus
Je kunt een deel van al het zoekwerk ook ‘uitbesteden’. Ook hier is het belangrijk dat je
zorgvuldig en gefocust te werk gaat. Zoek een op jouw functie gespecialiseerd werving en
selectiebureau. Zoek een bureau dat bij jou past qua waarden normen.
Het is beter om twee à drie degelijke bureaus in de hand te nemen dan 20-50 CV schuivers.
Bij de gekwalificeerde en gespecialiseerde werving en selectiebureaus ontstaat vaak een
bijzondere band met de gekwalificeerde search consultant(s). Zij weten precies wat jij zoekt
en zullen een goede en blijvende ‘match’ maken met de vacatures bij hun klanten.
Voor hen staat de deur naar een onderneming of overheidsorganisatie altijd open. Dat
maakt een gekwalificeerde introductie in een aantrekkelijke organisatie een stuk
makkelijker.
Voeg jouw ‘personal recruiter’ toe aan je netwerk, incl. LinkedIn. Volg hen op twitter!
Maar pas goed op voor de vele ‘snelle jongens’ in deze branche (Dutch/UK cowboys), die
alleen maar uit zijn op een ‘hit & run’ plaatsing.

5 februari 2014
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5. Goede voorbereiding is het halve werk!
Je hebt gemaild en/of gebeld en de afspraak is gemaakt. Nu gaat het om een goede
voorbereiding van dit gesprek. Wat voor gesprek?
Hier maken we heel even onderscheid tussen een netwerkgesprek of een sollicitatiegesprek
omdat het SMART doel van beide gesprekken verschilt.
Het SMART doel van het netwerkgesprek luidt:
 Ik wil tenminste drie contactpersonen uit jouw persoonlijke netwerk!
Het SMART doel van het sollicitatiegesprek luidt:
 Ik ben hier omdat ik deze baan/opdracht wil!
Dit SMART doel hoef je niet up front tegen je gesprekspartner te zeggen. Dat wordt in het
gesprek door jouw gedrag en houding wel duidelijk.
Afgezien van dit verschil in doelstellingen van het netwerkgesprek en sollicitatiegesprek is
de voorbereiding verder vrijwel identiek. Waar nog verschillen zijn, zullen wij dat
vermelden.

5 februari 2014
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Bereid je goed voor op organisatie én gesprekspartner
Om welk bedrijf gaat het? Ook ingeval van een netwerkgesprek: verdiep je in het bedrijf
waar je gesprekspartner werkt. Zoek de volgende zaken uit:








Wat kopen zij in? Wat en hoe verwerken zij de ingekochte materialen? Welke producten
of diensten worden geproduceerd? Kort gezegd: hoe zit hun input-process-output flow
eruit?
Welke product/markt combinaties (PMC) kennen zij? Wie zijn hun (grootste) klanten?
Wie zijn hun concurrenten?
Hoe kenmerkt zich hun cultuur?
Zijn er financiële of bedrijfseconomische uitdagingen? Rechtszaken?
Veel van deze informatie staat op hun website, in jaarverslagen of is te vinden bij
‘industry watchers’ en de (financiële) pers

Wie is mijn gesprekspartner? Wat is zijn/haar functie? Hoe lang werkt hij/zij hier al?
Wat deed hij/zij daarvoor?



Natuurlijk even google’n op zijn/haar naam
Kijk op zijn/haar LinkedIn profiel


5 februari 2014

Let op interessante connecties (zowel organisaties als contactpersonen)
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6. Voer een overtuigend én ontspannen gesprek
Het begin van het gesprek
Het klinkt allemaal wat flauw en het zijn natuurlijk allemaal open deuren, maar toch blijkt
het elke keer weer nodig om de werkzoekende te wijzen op de volgende elementaire zaken:


Wees op tijd
 Kom tenminste 15 minuten voor de afgesproken tijd aan:





Met het oog op het vinden van een parkeerplaats
Kijk tenminste vijf minuten om je heen - neem de omgeving in je op
“Wil ik hier werken? Wil ik hier elke dag naar op en neer rijden?”
Wandel een stukje in de omgeving en haal diep adem (zuurstof)

 Meld je 10 minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie (niet eerder):




Neem het interieur in je op
Snuif de lucht op – proef het – voelt het goed?
Kijk de mensen met een open blik aan – kijk hoe zij gekleed gaan

 Kleed je op toepasselijke wijze – noch overdressed noch underdressed
 Stevige handdruk en stel je met een open blik helder en duidelijk voor.


5 februari 2014

De eerste handdruk bevestigt de eerste indruk – zorg voor droge handen!
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Het sollicitatiegesprek (iets verder vind je het netwerkgesprek)
Je wordt naar de kamer geleid waar het interview gaat plaats vinden.


Laat je op je gemak stellen!
 Trek de aangeboden stoel schuin naar achteren en los van de tafel
 Neem plaats, zit rechtop en diep in de stoel en neem een ontspannen houding aan
 Laat je koffie, thee of water aanbieden – laat de “koekjes” liggen!



Luister goed naar de gestelde vragen
 Antwoord “kort & bondig” naar “eer & geweten”
 Laat te open of te vaag gestelde vragen herhalen en vraag wat precies bedoeld wordt
 Verzin geen antwoorden – als je echt iets niet weet, zeg dat dan: “Dat weet ik niet”


“Maar als dit belangrijk is voor de functie, dan zal ik het antwoord opzoeken”



Let goed op je eigen lichaamstaal én die van je gesprekspartner
 Spiegel zoveel mogelijk, bijv. als hij/zij naar voren beweegt, dan doe jij dat ook
 Let op signalen dat je te wollig antwoordt of te langdradig wordt – onderbreek je
zelf en laat blijken – met enig gevoel voor humor – dat jouw antwoord kennelijk
niet langer interessant lijkt te zijn…



Stel zelf vragen! Zolang zij antwoorden, hoef jij niets te zeggen én je hoort weer wat!

5 februari 2014
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Het slot van het sollicitatiegesprek (iets verder vind je het slot van het netwerkgesprek)
Het einde van het gesprek nadert – de tijd is bijna om. Zij hebben een beeld van jou.
Maar jij hebt ook een beeld van hen! Zij hebben een keus (ben jij de beste kandidaat?),
maar jij hebt ook een keus: “Wil ik hier wel werken?”


Stel dus vast of je hier wilt werken
 Voor dit bedrijf – hoe voelt dit?
 Voor deze manager - zorg dat je hem/haar te spreken krijgt
 Met deze medewerker(s) – zorg dat je één of meer te spreken krijgt



Stel vast of je deze baan echt ambieert



Stel je laatste (voorbereide) vraag bij “Heeft ú nog vragen?” – bijvoorbeeld:



“Ik zie dat u hier al xx jaar werkt. Hoe heeft u de eerste periode ervaren toen u hier begon te
werken? Wat vond u toen opvallend goed en wat ervoer u als minder prettig?”
“Staat deze afdeling/business unit/bedrijf nog voor bijzondere uitdagingen in de loop van dit
jaar? Zo ja, welke zijn dat?” Laat blijken dat je zulke uitdagingen niet uit de weg gaat.



Bedank je gesprekspartners na afloop van dit informatieve (en prettige?) gesprek
en vraag naar het verdere verloop van de procedure (Wat? Wanneer? Wie?)



Vraag ook nog even of je hem/haar mag uitnodigen om te connect’en op LinkedIn!

5 februari 2014
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Het netwerkgesprek
Je wordt naar de kamer geleid waar het gesprek gaat plaats vinden.


Laat je op je gemak stellen!
 Trek de aangeboden stoel schuin naar achteren en los van de tafel
 Neem plaats, zit rechtop en diep in de stoel en neem een ontspannen houding aan
 Laat je koffie, thee of water aanbieden – laat de “koekjes” liggen!



Introduceer je zelf kort (laat je CV thuis!)



Je gesprekspartner zal zichzelf ook kort introduceren



Laat het gesprek cirkelen rondom jouw oriëntatie op de arbeidsmarkt
 Vraag naar hun inkoop-/verkoopmarkten, vooruitzichten (groei/krimp), enz.
 Stel zijn/haar gevonden contacten op LinkedIn aan de orde



Let goed op je eigen lichaamstaal én die van je gesprekspartner
 Spiegel zoveel mogelijk, bijv. als hij/zij naar voren beweegt, dan doe jij dat ook
 Let op signalen dat je te wollig antwoordt of te langdradig wordt – onderbreek je zelf
en laat blijken – met enige gevoel voor humor – dat jouw antwoord kennelijk niet
langer interessant lijkt te zijn…

5 februari 2014
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Het slot van het netwerkgesprek
Het einde van het gesprek nadert – de tijd is bijna om. Zij hebben een beeld van jou.
Als jij in dit gesprek kans hebt gezien om autoriteit uit te stralen (“Hij/zij weet waar hij/zij
het over heeft!”) en voldoende vertrouwen hebt gewonnen, dan is het ontfutselen van
tenminste drie contactpersonen uit zijn/haar netwerk een peulenschil, misschien is het
zelfs al tijdens het gesprek spontaan gebeurd.
Zoniet, vraag dan om namen van contactpersonen (referenties/verwijzingen), want dat is
nu eenmaal het ultieme doel van een netwerkgesprek. Om verder te komen!


Vraag om tenminste drie contactpersonen uit zijn/haar netwerk



Wissel contactgegevens uit (business cards/smartphone)



Vraag om een LinkedIn connectie en voer dat bij thuiskomst meteen uit



Bedank je gesprekspartners na afloop van dit informatieve en prettige gesprek.



VRAAG NIMMER OM EEN BAAN en stuur je CV pas later als je hem/haar per e-mail
bedankt voor de gegeven introducties/referenties.

5 februari 2014
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7. En als het dan nog niet wil lukken…?
Tijdens je zoektocht krijg je vrijwel altijd te maken met tegenslagen – dat hoort er gewoon
bij. Het blijkt soms erg lastig om een afspraak te maken óf de moeizaam gemaakte afspraak
wordt zonder opgaaf van reden geannuleerd óf de afspraak wordt steeds verzet…
Op gerichte sollicitaties word je niet uitgenodigd of je hoort gewoon helemaal niets. Slecht
voor het imago van de betrokken organisatie, maar jij schiet er niets mee op.
Soms val je op het laatste moment af: je bent tweede geworden… maar je ging voor Goud!
Een salespersoon van producten of diensten maakt dit dagelijks mee. En toch laat hij/zij
zich niet ontmoedigen. Het is een keer raak en dan springen zij een gat in de lucht!
Laat je dus niet ontmoedigen. Laat deze tegenslagen niet ten koste gaan van je zelfvertrouwen en je eigen waarde. Makkelijker gezegd dan gedaan.
Het is belangrijk dat je leert van deze tegenslagen. En dat je steun zoekt bij de mensen om je
heen die je kunnen helpen om deze zoektocht vol te houden.
Het volgende plaatje vat ons professionele leven een beetje ironisch samen…
5 februari 2014
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Prestige

Beoogd carrièrepad

De reden
dat je bent
gaan drinken

Werkelijke carrièrepad
Tijd
5 februari 2014
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Je zelfvertrouwen zal beslist af en toe een deuk(je) oplopen. Jouw zelfvertrouwen bestaat
uit de combinatie van jouw kennis, ervaring, vaardigheden en competenties enerzijds en je
waardigheid steunend op jouw waarden, overtuigingen, identiteit en missie anderzijds. Om
die reden bleven wij in het eerste hoofdstuk lang bij die piramide van Bateson et al stilstaan.
Accepteer jezelf, accepteer wie je bent. Bij een afwijzing word niet jij als persoon
afgewezen, maar men heeft geen vertrouwen in de relatie met de onderhavige functie
(geschiktheid). Er is dus niets mis met jou!
Overigens is het verstandig om bij een afwijzing om terugkoppeling te vragen. Volgens de
sollicitatiecode van de NVP*) behoren werkgevers jouw afwijzing te motiveren. Maak daar
dan ook gebruik van om daarmee jouw kansen in volgende trajecten te vergroten.
À propos bij netwerkgesprekken is nooit sprake van afwijzingen! Daarom is netwerken
zo’n plezierige methode om op zoek te gaan naar kansen in de arbeidsmarkt. Daarbij zoekt
jouw expanderende netwerk met je mee, dus op zekere dag gaat jouw telefoon…

*) NVP = Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling
5 februari 2014
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Tijdens deze zoektocht naar een nieuwe baan is het ook belangrijk om je geestelijke en
lichamelijke conditie op zo’n hoog mogelijk peil te brengen en te handhaven.




Abonneer je op elektronische nieuwsdiensten, nieuwsletters, LinkedIn groepen, enz.
Volg interessante bedrijven en personen op Facebook, LinkedIn en twitter
Houd je vakgebied bij door het volgen van cursussen, seminars en conferenties









5 februari 2014

Soms zijn ze gratis of kosten weinig en bieden gelegenheid om te netwerken

Onderhoud je uiterlijk door bijv. op het juiste gewicht te komen (check je BMI)
Word lid van een fitnessclub en ga tenminste drie keer per week 1-2 uur sporten
Eet regelmatig (drie maaltijden/dag) en gezond
Ga zeer bewust met drank en drugs om – deze genotmiddelen verhogen je bloeddruk,
kunnen dik maken en verlagen je kansen op de arbeidsmarkt!
Door geest en lichaam op gezonde wijze in balans te houden wordt jouw
zelfvertrouwen versterkt en kun je een eventuele volgende tegenslag beter aan.
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8. Tot slot
Ik verwacht dat je na het lezen van dit gratis e-book een beter idee hebt hoe je het vinden
van een nieuwe vaste baan of interim opdracht gestructureerd en gefocust kunt aanpakken.
Als jij denkt dat de informatie in dit gratis e-book nuttig is voor anderen, deel het dan
zoveel mogelijk met hen. Via de e-mail of via social media. Je bent absoluut vrij om dit
e-book rond te sturen aan vrienden, kennissen, collega’s en andere werkzoekenden.
Graag zelfs!
Je kunt ook bij mij terecht voor persoonlijke coaching. Dat kan helemaal op maat voor jou
worden samengesteld (vaak op uurbasis), maar ik ben ook erg succesvol met trajecten met
een vaste doorlooptijd van circa drie maanden. Daarin neem ik je mee door het hele traject
om uiteindelijk bij een geschikte baan of opdracht terecht te komen. Je krijgt daarbij veel
huiswerk, het kan soms erg confronterend zijn en je zult hard moeten werken om werk te
vinden!
Alle in dit e-book genoemde aspecten en componenten komen in een persoonlijk coaching
traject uitgebreid aan de orde. Van het schrijven van een opvallend CV tot het
onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van de gevonden baan.
Het zal je zelfvertrouwen een extra ‘boost’ geven.

5 februari 2014
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Voor persoonlijke coaching kun je je aanmelden bij de auteur van dit e-book:
Robert Vos
(06) 5337 7126
robert.vos@rovos.nl
Veel succes met je volgende stap!
Hartelijke groet en wellicht tot ziens,
ROVOS Management BV
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