
Alie de Groot (34): ‘Ik ben programmeur en

overweeg intern te Solliciteren als teamleider in

de ICT. Ik ben geknipt oor die baan, maar

toch aarzel ik. Mijn baas heeft namelijk een

oogje op dezelfde vacature. Is het wel loyaal

tegenover hem om te solliciteren? En stel dat ik

word aangenomen, kunnen we dan nog goed

samenwerken?’

Niet solliciteren om problemen te voorkomen, vindt

Ingrid Linders een slechte keuze. ‘Uiteindelijk geeft

dat ook geen prettig gevoel. Wie loyaal is aan an

deren maar niet aan zichzelf, komt nooit waar

ze zijn moet. Ze doet zichzelf te kort. Wat

mevrouw De Groots zorg voor de toe

komst betreft: het is altijd lastig binnen

dezelfde organisatïe een stapje hoger te

gaan. Niet voor niets vragen veel mensen

dan ook in die situatie om coaching.’

Ingrid Linders raadt Alie de Groot openheid

aan wanneer ze intern solliciteert en de band

met haar chef goed wil houden. Over een externe

sollicitatie moet je volgens haar pas iets vertellen

op het moment dat je de nieuwe baan hebt. ‘Alleen als je een zeer goede

vertrouwensband met je chef hebt, kun je weleens vertellen dat je aan

het rondkijken bent. Maar vaak kan te veel openheid op dit vlak een

onbedoelde uitwerking hebben. Je collega’s betrekken je opeens minder

bij nieuwe ontwikkelingen. En leuke nieuwe klussen krijg je niet meer.

Want iedereen gaat ervan uit dat je toch weggaat.’

May Jansen (52): ‘Na de middelbare school heb ik de sociale academie

gedaan en was ik een tijd maatschappelijk werkster. Zodra mijn eerste

kind geboren werd, stopte ik met mijn baan buitenshuis. Nu zijn mijn

zorgtaken grotendeels voorbij. Ik vraag me af welke weg ik zal inslaan.

Hoe kom ik erachter wat ik wil en kan? Geld verdienen is niet nood

zakelijk, mijn leven op een nieuwe manier zin geven wel.’

Ingrid Linders: ‘Er zijn twee manieren om erachter te komen wat je

wilt: loopbaancoaching of zelf experimenteren en in je omgeving rond

kijken wat er voor interessants te doen valt. Onder dat laatste kan bij

voorbeeld een bezoek vallen aan de Vrijwilligerscentrale die in vrijwel

elke plaats te vinden is.’

Zelf experimenteren kost volgens Ingrid Linders veel energie. Maar

loopbaancoaching kost geld. Mevrouw Jansen zal zelf moeten beslui

ten of ze dat ervoor over heeft.

‘In loopbaancoaching kijk je vooral wat je ïnspïreert. Via gesprekken

en opdrachten kom je daar achter. Een van die opdrachten is te

achterhalen welke dromen je in je leven gehad hebt, beginnend bij je

kindertijd en eindigend in het heden. Als mevrouw Jansen weet wat

haar bezieling geeft, zal ze gemakkelijker in beweging komen.’

Stap twee van het coachingtraject is bereiken wat je wilt. Ingrid

Linders: ‘Senioren die op advertenties reageren, worden nogal eens af

gewezen. Dat werkt heel demotiverend. Beter is het te leren netwerken.

Mensen denken vaak dat ze geen netwerk hebben, maar iedereen heeft

natuurlijk buren, vrienden en familieleden die contacten hebben. Via

hen kun je informatie krijgen over interessante organisaties en je er

vaak zelfs laten introduceren.’

Bureau Juno, tel: 020-4204402; www.juno-juno.nl

Via het Algemeen Infonummer Vrijwilligerswerk krijgt u adressen en telefoon

nummers van de vrjwilligerscentrales bij u in de buurt: 0900-8998600

De naam van Alie de Groot is gefingeerd.
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Wedijveren niet je baas

Ingrid Linders van Juno, bureau voor

coaching, training en loopbaanadvies: ‘Heeft Alie het

al met haar baas over die vacature gehad? Ik zou open kaart spelen en

zeggen: ik overweeg te solliciteren en jij? Je meldt dus wat je van plan

bent, dat is trouwens iets anders dan toestemming vragen.’
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