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40- !usser
zoe

werk
"'""ilo* ongens, ik val meteen met de

Tranen, scheldpartqeq onzekerheid: als je
dik in de veerLig bent en op straat komt te
staan, is dat geen kattenpis. Ervaringsdeskundige Michel W.alraven vertelt hoe zijn
ontslag van een trauma in een once-in-a-lifetime-kans veranderde, en geeft adviezen
over je boosheid inslikken, 'nuttig' solliciteren
en je Linkedln-profiel optimaliseren.

deur in huÍs, dit is zwaar

mediarelaties van de organisatie.
Eigenlijk was ik onmisbaar - toch?

t lot"t We verliezen een héél

Ah,

groot deel van ons budget.

Doodse stilte na de woorden van de
'Wereldomroep - directeur die het

loopbaancoach Joke Knijn van Vasistas
Coaching & Training. Zij komt in beeld
als mensen het slechte nieuws net
hebben gehoord.'Ontslag kan een
traumatische ervaring zijn. AIs je ergens

personeel met spoed bij elkaar had
geroepen. De maanden daarna: grote

lang hebt gewerkt, kan het gevoelens
veroorzaken die je ook hebt bij echt-

onzekerheid. Bij de ruim 250 collega's
die moesten vertrekken heerste

scheidingsverwerking of bij rouw. le
doorloopt verschillende fasen en stadia.
Ontkenning is daar een van, net als
boosheid en verdriet. Getraumatiseerde
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De gevolgen hiervan zijn

desàStreus voor de meesten van ons.'

ongeloof, woede en verdriet. Uiteindelijk

kwam ook de dag dat mijn laatste
loonstrookje op de mat viel, Ik was dik
in de veertig en werkloos.
Ontslagen worden is geen kattenpis.
Bij 'mijn'Wereldomroep raasden de
emoties dan ook door het gebouw toen
tussen 2011. en 2012 langzaam duidelijk

werd wie bleef en wie vertrok. Tranen,
scheldpartijen, kapotgesmeten kantoormeubilair, het was er allemaal. Ikzelf
was natuurlijk ook geschrokken, maar
dacht dat ik de dans zou ontsprÍngen. Ik
was journalistiek actief én ik onderhield
de contacten met de vele buitenlandse

de klassieke ontkenningsfase,' zegt

mensen hebben tijd nodig zo'n verande-

ring te verwerken. Hoe je deze transitie
doorloopt, is heel indivÍdueel. Maar pas
als dat achter de rug is, kun je weer
realistisch over je toekomst nadenken.

Het is mijn werk om emotie van

werkelÍjkheid te scheiden. Je creëert
daarmee ook een realistisch beeld van
iemands kwaliteiten. Daarna is diegene
'arbeidsmarktklaar' en kan hij gaan
denken over nuttig solliciteren.'

Netwerken maar
Dat solliciteren was best ingewikkeld,
ondervond ik. Jobmarketeer Aaltje
Vincent is het met mij eens. Ze is
jobmarketeer en begeleidt voorai
mensen die de arbeidsmarkt lang niet
hebben bekeken: 'Het kan verstandig

zijn om hulp in te schakelen. Sommigen
hebben twintigjaar geleden voor het
iaatst gesolliciteerd en weten echt niet
waar ze rnoeten beginnen. Aan de hand
van verschillende stappen kun je nuttig

solliciteren, zodatjeje kansen op een
baan flink vergroot.'

'lk was onmisbaar
en zou de dans wel
ontspringen, toch?
Ah, de klassieke

ontkenningingsfase,
oordeelt de
loopbaancoach'

Maar ik begon op te zien tegen de
zoektocht naar een vaste baan in de
tanende journalistiek. Ik zag tientallen
collega's onophoudelijk zoeken naar
werk. Half Nederland leek werkzoekend

journalist te zijn. Dit werd een gebed
zonder end.
Langzamerhand werd het duidelijk: als
je wat ouder bent, maak je met een goed
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netwerk veel meer kans op een baan.
Reageren op vacatures van bedrijven
waarmee je geen enkele connectie hebt,
is zo goed als kansloos. Aaltje Vincent

bevestigt dat: 'Het is enorm beiangrijk
om de vacatures - er komen er 800.000
perjaar vrij - voortijdig te onderscheppen. Als je kijkt naar de levensloop van
een vacature snap je meteen waarom.je

'Ga netwerken:

deed helaas een paar vergeefse

reageren op
vacatures van
bedrijven waar je
geen connectie
mee hebt, is zo
goed als kansloos'

sollicÍtaties.

OntslagvergCIed,ng wordt

startkapitaal
Iets heel anders dan? In ons sociaal plan
was een budget voor scholing of
outplacement. Bijscholing zou dus
tactisch kunnen zijn. Tot voorlichter?
Marketeer? Daar liggen de banen ook al
niet voor het opscheppen. Zeker niet

niet moet wachten tot hij wordt
gepubliceerd.'

voor veertigers met een net behaald

Wat is dat, de levensloop
van eeÍï vacature?

honderden mensen op de hoogte zijn.
Terwijl de P&O-afdeling van het bedrijf

Aaltje Vincent: 'Stel: Alex solliciteert
vanuit zijn baan bij een internetprovider
bij een concurrerend bedrgf. Op
vrijdagmiddag wordt h9 gebeld. Hij is
aangenomenl Hij belt meteen zijn
vriendin en mailt een paar vrienden. In
het weekend hoort de familie het ook.
Maandag licht hij zijn baas en collega's
in. Daarna zet hij het nieuws op

waar Alex werkt het nieuws net

Facebook en LinkedTn. Hij

twittert er

ook nog over. Zijn collega's vertelien
thuis dat Alex vertrekt. Hetzelfde geldt
voor Facebook-vrienden en de mensen
die hem volgen via Twitter of Linkedln.
Binnen een paar dagen kunnen

off, cieel

binnenkrij gt.

bureau Werkcontact.'Bij scholing is,
zeker a1s je al wat langer op je plek hebt

ep t§jd §)ij PeO
P&O is

diploma.
'Vaak kijken wij meteen naar de
noodzaak van bijscholing of omscholing,' zegt Joep Herni van outplacement-

verplicht eerst intern op zoek te

gaan naar een geschikte kandidaat. Als
die niet wordt gevonden, gaat de

vacature pas 'naar buiten'. Dat kan we1
drie weken later zijn. Het aantal mensen
dat weet van Alex'vertrek groeit snel.
Met een goed netwerk had jij misschien
ook gehoord over de vrijgekomen
functie van Alex. Je had dan meteen

kunnen iaten weten datje heel geschikt
zou zíjn. De P&O-afdeling heeft ook baat
bij iemand die wordt aangeraden. Het

gezeten, heel erg nuttÍg. Heeft iemand
bijvoorbeeld al jaren gewerkt a1s
systeembeheerder met een verouderd
computersysteem van een ministerie,
dan zegik: "Bijscholen naar een
Windows certif,ed systeem." Je kennis
wordt dan ger-ipdatet. Bijscholing binnen
je eigen vakgebied is bovendien heel

belangrijk voor je cv. Maar een echte
omscholing ais je wat ouder bent, biedt
weinig soelaas. Op 1bo/mbo-niveau zijn

scheelt hen veel gezoek.' Klinkt logisch.

Zelf dook ik ook mijn netwerk in. En

a
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De schrik

afdeling of baan grijp je

van PZ, blind voorjouw

ie oude situatie

Paniek. en dan

gretig aan. Maar het kan

kwaliteiten bijvoorbeeld.

definitief voorbij en komt

experimentjes op. Sommige

ontkenning.'Dit kan mij

goed datje ook

nooit meeÍ teÍug, dat

werken positief, andere

niet overkomeni Na de

regelmatig onveMacht in

eerste schok heb je

huilen (of woede) uitbarst.

0f het management dat
alles fout deed terwUl jij
je kapot werkte,

situatie goed te praten:

Woede en wantrouwen

Diep in de put

kun

'Eigenlijk doet het me

Je hoop bleek vals. Woede

Woede en agressie blijken

apatisch van worden, of

dat is te zien. Langzaam ben

allemaal toch minder dan

en wantrouwen steken

niet te helpen. Bovendien

zelfs depressieÍ.

je klaar voor het zoeken naar

misschien de neiging de

ik dachtl 0Í: 'Hier sla ik

vaker de kop op.

begintje omgeving vaak

me wel doorheenl

Zondebokken worden

genoeg te krijgen van je

Positieve geruchten oveÍ

aangewezen. De

geklaag. Je voeltje alleen,

het behoud van de eigen

'ondankbare honden'
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Je klimt uit het dal. Start kleine

besefje. Maarje hebt

negatief, maarje neemt in elk

nog helemaal geen zicht

geval weer initiatief en krugt

op de toekomst. Daar

meer belangstelling vooÍ je
omgeving. Je voelt je beter en

je lusteloos

en

een nieuwe situatie of baan.
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failliet ging'
Dirk Tuithof (55, getrouwd, drie kinderen) was keukenverkoper tot het bedrijf waar hij werkte
Drie jaar en 186 sollicitatiebrieven later maakte hij een carrièreswitch'

'Als je doorzet, vind je altijd werk'
'Keukens waren mijn leven. Zowel ln werk
als privé. lk heb 28 jaar lang keukens
ontworpen en verkocht bij verschillende

grote f irma's. Elf iaar geleden maakte ik
een carrièrestap. We verhuisden van
Amsterdam naar Friesland waar ik
bedrijfsleider werd. Prima baan, maar drie
jaar geleden liep het fout. Er ging van alles
mis in het bedrijf, een combinatie van de
crisis en slecht management. Op een
bepaald moment werden salarissen niet
eens meer uitbetaald, en uiteindelijk kreeg
ik te horen dat ik weg moest.

Wat er dan met je gebeurt, is niet te
beschrijven. lk was niet alleen maar
keukenverkoper. lk dacht in keukens. lk
wist er alles van. Soms kwam ik zelfs bij

mijn klanten thuis om voor ze te koken.
Met een aantal raakte ik bevriend.
Terugkeren in de keukenbranche was
geen optie. De verkoop is door de crisis

me dat ik de handen weer uit de mouwen
wilde steken. De keukenbusiness lag
voorgoed achter me. ln mijn nieuwe

flink teruggelopen. Bovendien had dat
ontslag iets met me gedaan. lk wilde niets
meer met keukens te maken hebben. lk
was in die tijd buiten zinnen over dat
slechte management. Door hen was ik
mijn identiteit kwijtgeraakt. Als ik in die
tijd een geweer had gehad..
lk lag alleen nog maar in bed met hoofdpijn. Na drie maanden was ik op een echt

ken. Na letterlijk 186 sollicitatiebrieven
werd ik aangenomen als verkoper bij
Main Energie. Totaal iets anders. Energie

dieptepunt. lk wilde niets meer. Op advies
van mljn vrouw heb ik een psycholoog
gezocht. De gesprekken daar hielpen me

enthousiasme wilde ik alles wel aanpak-

verkopen is niet tastbaar zoals keukens.
Daar moest ik aan wennen. Maar nu heb ik
hier helemaal mijn draai gevonden. Als ik
mensen hoor zeggen dat ze geen werk
kunnen vinden, raak ik geïrriteerd door
hun gemauw. Als je doorzet, kun je bijna
altijd een baan vinden. Je moet alleen
soms je wensen wat bi.istellen.'

weer overeind. Langzaam realiseerde ik
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er soms nog beperkte mogelijkheden.
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Neem een beveiligingscursus: daarmee
kom je misschien nog aan de s1ag.le

moet daar dan wei

de

juiste vaardighe-

den voor hebben. Over het algemeen is

het niet aan te raden helemaal opnieuw
te beginnen.'
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En toch. Toen

ik hoorde van die oudere

collega die zich liet omscholen tot

ijsmaker ging bij mij een lichtje branden. Ik dacht,ik kan ook iets'voor
mezeif gaan beginnen. Best griezelig
voor iemand die al jaren in ioondienst
was. Maar tegelijk ook heel spannend.
ik had weleens gedacht aan een
koff,etentje. Liefst in mijn eigen buurt.

'Een collega liet
zich omscholen tot
ijsmaker. Er ging bij

mij een lichtje
branden: ik had wel
eens gedacht aan
een koffietentje'

moet ik aliemaal verzekeren? Aanspra-

kelijkheid, arbeidsongeschiktheÍd? Wat
doe ik met mijn pensioensopbouw? Hoe
ga ik de administratie regelen? Inmiddels weet ik dat je met deze vragen
prima bij de Kamer van Koophandel
terechtkunt.

Maar voor zo'n avontuur ga je je baan
toch niet opzeggen? Bovendien kost het
veel geld. Mijn ontslag en de bijbehorende ontslagvergoeding losten die
twee hoofddilemma's in een klap op. Dit
kon een once-in-a-lifetime-stap zijn.
Maar daar doken de beren op de weg
naar het ondernemerschap op: word ik
zzp'er? Start ik een bv of een vof? Wat

Samen iets opgezet
hielp mij een handje. Een
ervaren ondernemer uit mijn buurt
steide voor samen dat koffletentje op te
En het lot

zetten. Dat sprak me aan. De investe-

ring viel uiteindelijk nogal mee, en we
geloven in de economische haalbaarheid. We onderzochten van alles over de
iokale koffiebehoeften. En we gingen
gewoon van start. Inmiddels ontstaat er
een vaste klantenkring. Het tentje staat
dan ook op een strategisch punt waar
een hoop mensen langskomen. En we
doen veel met sociai media. Klanten

vinden dat leuk en daardoor bouw je
een band met ze op. Met de beren ben
ik iangzaam aan het afrekenen. Stuk
voor stuk. Voor mij is het nu koff,etijd
geworden.

Anneke Nunn (42 getrouwd, drie kinderen) is taalkundige.
Vanwege een reorEanisatie verloor ze haar baan. Nu is ze voor zichzeif begonnen.

tln loondienst? Nooit meer!'
'lk ben gepromoveerd op'spelling'. Met
zo'n taalkundige achtergrond zijn je
carrièremogelijkheden nogal beperkt. lk
wilde niet in het researchcircuit blijven
zoals veel vakgenoten: onderzoek doen
dat in laden verdwijnt en vervolgens bijna
nooit meer gelezen wordt. Gelukkig kreeg
ik een heel leuke baan bij Van Dale. tk had

de supervisie over het afbreken van
woorden in het woordenboek. In de zeven
jaar dat ik daar werkte, had ik een

geweldige tijd met fijne collega's. Toen
kwam de reorganisatie.
lk had mijn koffie nog niet eens op die
ochtend toen de halve afdeling bij de
directeur werd geroepen. ledereen wist
RADAR+ LENTE 2or3

dat er een reorganisatie aankwam, maar
zoveel mensen eruit en per direct? Dat
was zo choquerend. lk werd vreselijk

gen. Met tegenzin zette ik de knop om.
Toch maar voor mezelf beginnen. Het
kostte een dikke twee jaar voor ik genoeg

onzeker. Wat kon ik eigenlijk met mijn
spellingkennis buiten de wereld van Van
Dale? Via een outplacementbureau

klanten had. Je groeit erin. lk vond mijn
klanten onder andere in vrijwilligers- en

bouwcorporatie als webredacteur
realiseerde ik me dat ik vooral mijn oude

vrouwennetwerken waar ik lid van ben.
Nu ben ik webredacteur en schrijf ik
jaarverslagen. Al snel merkte ik dat het
een gouden greep was. Het geeft veel
voldoening om een ingewikkeld verhaal
kort en helder op te schrijven. En ik ben er
trots op dat ik mijn netwerk uit het niets
heb opgebouwd. Mijn klanten en collegazzp'ers zijn de contacten die ik eerst zo

collega's miste. lk bleef solliciteren, maar
werd doodongelukkig van al die afwijzin-

miste. Eigen baas zijn bevalt dus prima. lk
zou nooit meer terug willen in loondienst.'

ontdekte ik dat schrijven en webredactie
wel iets voor mij was. Dus ging ik mezelf
dat al doende leren, met vrijwilligerswerk.
Maar ik wilde pertinent niet voor mezelf
beginnen. lk wilde weer collega's hebben!
Door een tijdelijke baan bij een woning-
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Aan de bak - effectief werk zoeken
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ïips van de jobmarketeer

Zorg voor een uitgebreid
profiel en een goed netwerk
op Linkedln. Kijk naar je eigen
profiel vanuit het Perspectief

Éïj È'1

wacht. Leg vervolgens met een
persoonlijk bericht contact met
je vakcollega's bij een van die
bedrijven. Je'kent' nu iemand
bij 'jouw bedrijf', en zij weten
als eerste dat er een nieuwe

van een werkgever.

Richt je met je Linkedln-Profiel
op één type baan. Werkgevers
zoeken eerder een gesPecialiseerd iemand dan naar een
manusje-van-alles. Zoek je een
baan in de zorg, dan is die cursus
Photoshop niet relevant.

Maak een lijst van tien bedrijven
waar je zou willen werken. Dit
zijn de bedrijven waar je ie nu
helemaal op gaat focussen.

Zoek via je Linkedln-netwerk
naar mensen die werken bij jouw
top-1O. Hoeveel contacten zitten
er tussen'hun netwerk en het
jouwe? Het aantal schakels is
vaak veel kleiner dan ie ver-

Neem contact oP met de
personeelsafdeling en vraag
hoe het bedrijf Personeel werft
(vraag niet om werk). Via de
eigen site? Via social media?
Uitzendbureaus? En welke zijn

dat dan? Deze informatie
goud waard.

is

Vraag of je langs mag komen
op de afdeling van je voorkeur,

omdat .ie belangstelling hebt
voor het werk. Het zal je verba.zen hoe vaak bedrijven dat leuk
vinden. Daarna ben je een
'bekend gezicht' waarmee je
een voorsprong hebt oP
anderen. Bovendien ben je
een potentiële collega die laat
zien dat-ie er zin in heeft.

'Maak een lijst van
tien bedrtjven waar
? zou willen werken.

)it zijn de bedrijven
waar Je Je nu
helemaal op gaat
focussen'

Hoe overleef ik miin ontslag?
i.

Wees nuchteí: bekiik de reden van ie ontslag met een realistisch oog en probeer
feiten en gevoelens te scheiden.

2. Praat en sluit leretf niet op. Maar pas op: elke keeÍ woedend bliiven veÍtellen wat iou is
je gesprek.
aangedaan, kan irritant worden. vraag ie dus steeds af wat het doel is van
uitlaatklep.
betere
een
hobby'en
je
oÍ
is
sporten
dan
Blijf in ie boosheid hangen,
3. ftelax: zoek niet te snel naar oplossingen, dit proces kost gewoon tiid'
4. Ëvalueer regetrnatig: je kriigt dan een beter inzicht in ie situatie en ontwikkeling.
5. Experimenteer: het is een leerperiode. Er hoeven niet altiid directe resultaten uit te komen. +
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