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HERKEN JE HET VOLGENDE?

ü	Denk je na over een volgende stap in je carrière?
ü	Vraag je je af of je nog op de juiste plek zit?
ü		Merk je dat het werk je meer energie kost dan dat het je oplevert?
ü	Wil je graag je talenten inzetten in een baan die beter bij je past?
	Maar ….. loop je tegen het volgende aan: 
ü		  door je huidige baan blijft er onvoldoende tijd en energie over 

om naar een nieuwe baan te zoeken
ü		je voelt je vaak onzeker over welke richting je op zal gaan
ü		 je voelt angst voor het onbekende wat je weerhoudt om een  

eerste stap te zetten
ü		je denkt dat je leeftijd en de huidige arbeidsmarkt een voor jou   

belemmerende rol zullen spelen
ü	je weet niet goed waar te beginnen

Wil je graag in jezelf investeren en sta je open voor verandering?
Dit e-book helpt je op weg naar een nieuwe baan.

Op jouw succes! 
              

Marjolijn Gischler
Loopbaanadviseur
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MIJN EIGEN ERVARING
 

Waarom ik als 40-plusser mijn baan heb 
opgezegd
 

Waarschijnlijk zit jij op dit moment midden in 
het zoekproces naar een nieuwe baan. 
Misschien weet je niet goed waar te beginnen 
en heb je onvoldoende vertrouwen om stap-
pen te gaan zetten.

Ik heb dit zelf ook meegemaakt. Mede op basis 
van mijn eigen ervaringen help ik je graag op 
weg.

Op mijn 44-ste werkte ik acht jaar in loon-
dienst als loopbaanadviseur. Mijn toenmalige 
werkgever was al enige tijd aan het reorgani-
seren. Ik merkte dat wat ikzelf en mijn werk-
gever belangrijk vonden in het werk, uit elkaar gingen lopen. Ik werkte 32 uur per week 
en was aan het einde van de week te moe om iets te ondernemen. Ik wist niet goed wat 
ik wél wilde en durfde een vast contract niet zomaar op te zeggen. Angsten als ‘vind ik 
nog een baan, ben ik niet te oud, hoe moet het met mijn hypotheek’ speelden door mijn 
hoofd. Dus….. ik bleef zitten waar ik zat. 

Af en toe solliciteerde ik en keek vanuit een ooghoek naar andere banen. Ik solliciteerde 
wel, maar zonder echte focus. Daarnaast klonk mijn frustratie over de huidige situatie door 
in mijn houding en presentatie. Wat weer zijn weerslag had op mijn omgeving en op de 
sollicitaties die ik deed. Logischerwijs vond ik geen nieuwe passende baan. Ik wist niet 
eens zelf wat ik zocht, hoe kon ik anderen dan overtuigen? 
Halverwege het jaar 2010 werd ik ziek. Ziek van de onvrede die ik al enige tijd voelde. Dat 
deed pijn, maar het was voor mij ook een teken dat er iets moest gebeuren. Na veel wik-
ken en wegen heb ik de stap genomen om het gesprek met mijn werkgever aan te gaan. 
Uiteindelijk zijn we met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gegaan, allebei over-
tuigd dat mijn toekomst elders lag.

Hoe eng ik het ook vond, de beslissing bood ruimte voor nieuwe keuzes en kansen. In 2011 
startte ik als zelfstandig ondernemer en deed uiteindelijk de dingen die ik leuk vond. 
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Intussen heb ik mijn eigen loopbaanbegeleidingsbureau. 

Door al deze ervaringen begrijp ik goed wat mensen die geen voldoening meer halen uit 
hun baan en liefst een nieuwe baan vinden, doormaken. En weet ik ook welke problemen 
je moet overwinnen. 

Duidelijke focus kan succesvol leiden tot een nieuwe baan, daar geloof ik heilig in. 
Ook als je een 40-plusser bent.

Intussen ben ik 54 jaar en vertrouw nu veel meer op mijn eigen gevoel en luister naar mijn 
eigen wensen. Daardoor ervaar ik nu veel meer plezier in mijn werk. 

Dat is wat ik jou ook gun! 
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GROTE VERANDERINGEN ONTSTAAN PAS 
DOOR EEN EERSTE KLEINE STAP TE ZETTEN

Merk je ook dat je het liefst pas het oude bekende loslaat als het nieuwe zich keurig heeft 
aangediend? Ga je het liefst voor de grote stap in één keer? Van een ongelukkige relatie 
meteen naar een gelukkige, van een baan zonder perspectief naar een droombaan…. 

Wie niet! Maar in het onbekende diepe springen vraagt om moed. Moed die vaak het oude 
eerst overhoop gooit, zonder misschien van tevoren te weten waar de weg heen zal gaan. 
Moed die eerst leidt tot een stukje pijn, verdriet en onzekerheid waar we liever geen zin 
in hebben.

Maar hoe vaak zeggen we achteraf niet: ‘Als ik had geweten dat het zo zou lopen, had ik 
eerder stappen gezet?!’

En geloof me, de eerste stap op weg naar een nieuwe baan kun je prima zelf zetten!
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STAP 1: NEEM DE TIJD

Je werkt het merendeel van de week en realiseert je dat er iets moet veranderen. Je weet 
daarentegen niet goed hoe je het zal aanpakken, waar je zal beginnen en welke kant je op 
wilt. Daarnaast realiseer je je dat stilstaan bij je eigen loopbaan tijd kost, en die heb je niet 
of geef je het niet. Bij thuiskomst van het werk zoek je afleiding in andere dingen of je 
wordt opgeslokt door de bezigheden van alledag.

Zolang je jezelf niet de tijd gunt om de eerste stappen te zetten, zal het probleem blijven 
bestaan. Je struisvogelpolitiek zal je eigen wensen en verlangens alleen maar wegdrukken 
en daar kun je zelf last van krijgen. Twijfels over je loopbaan breiden zich uit naar twijfels 
over jezelf. Daarom is het belangrijk loopbaantwijfels serieus te nemen en actie te onderne-
men. Die actie begint met TIJD vrij maken.

Maak tijd vrij daar waar het voor jou het beste uitkomt. Als je parttime werkt kun je op 
je vrije dag beginnen met telkens 2 uur tijd vrij te maken. En als dat in de week (en ook 
’s avonds) niet goed voor je uitkomt, maak je in het weekend tijd vrij. Als je namelijk 
structureel tijd voor jezelf vrij maakt en jezelf die paar uren gunt om écht aan je toe-
komst te werken, dan gaan situaties veranderen.

OPDRACHT:

Maak een tijdsplanning. Blok de komende maanden minimaal 2 uur per week 
om stappen te zetten.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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STAP 2:  
DURF STIL TE STAAN BIJ JE HUIDIGE SITUATIE
 

Je werkt, maar je haalt er geen voldoening meer uit. Het voelt alsof je stilstaat omdat 
je onvoldoende je talenten kunt inzetten. Je werkt veel uren in de week en je loyaliteit 
zorgt ervoor dat je je 100% blijft inzetten voor je werkgever. Tegelijkertijd merk je dat 
je van je werk(gever) niet meer blij wordt en je voelt dat er geen verdere toekomst is. 
Doorgroeimogelijkheden binnen de eigen organisatie naar een andere positie heb je vol-
doende onderzocht. Eigenlijk realiseer je je dat een nieuwe baan elders veel beter is. 
Maar, je weet niet goed wát voor baan en waar je moet beginnen met zoeken. Angst 
voor de toekomst maakt dat je blijft zitten waar je zit.

Realiseer je dat als je doorgaat zoals je nu doet, er aan de huidige situatie weinig veran-
dert. Het enige dat zal veranderen is dat je negatieve gevoelens zullen toenemen. 
Waardoor de kans op meer frustratie en misschien wel een burn-out groot wordt. Als 
je niet luistert naar je gevoel en deze negeert, zal je eigenwaarde en zelfvertrouwen 
alleen maar afnemen, evenals je energieniveau. Uiteindelijk zal je je onvrede ook mee 
naar huis nemen en heeft het invloed op je privéleven met alle gevolgen van dien.

 
OPDRACHT:

Neem eens echt de tijd om te inventariseren waarom je niet meer blij wordt 
van je huidige werk. Wees eerlijk naar jezelf zodat je een goed beeld krijgt 
van de punten die belangrijk voor jou zijn. Denk zowel aan privé- als werk-
omstandigheden. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Omschrijf vervolgens wat je weerhoudt om op zoek te gaan naar een nieuwe 
baan. En vraag je af waarom het obstakels zijn.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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STAP 3: BEGIN MET EEN ‘ZELFANALYSE’

Je weet dat je huidige werk niet meer bij jou past. Je wilt graag een nieuwe baan vinden. Maar 
je weet niet goed wat. En je weet niet waar te beginnen. Je kijkt af en toe naar vacatures en 
dat leidt ook wel eens tot een sollicitatie. Maar leiden die acties je tot het gewenste resultaat? 
Heb je nu meer inzicht in jezelf en je eigen wensen? Waarschijnlijk niet. Afwijzingen op 
mogelijke sollicitaties kunnen alleen maar je onzekerheid over de toekomst voeden. Met 
uiteindelijk als resultaat dat je niet verder komt. 

Oftewel: het is tijd om te starten met een gedegen zelfanalyse. 

Een voor jou passende loopbaan komt uiteindelijk neer op de juiste keuzes maken en doen 
waar je goed in bent. En waar je (voor een belangrijk deel) blij van wordt. 

Begin met bezinning en reflectie. Sta stil bij waar je nu staat. Bezinning op je leven en 
reflectie geven namelijk veel input voor de toekomst én geven je meer focus bij het zoeken 
naar nieuw werk.
 
Wat in eerste instantie helpt is om te kijken naar wat je in het verleden allemaal hebt 
gedaan. Vraag je daarbij het volgende af:
-  welke onderdelen van je werk (privé) geven/ gaven je plezier, energie en lijken bijna als 

vanzelf te gaan? 
-  waar ben je trots op?
- wat kun je het beste?
- wat wil je absoluut níet meer?

Het zijn vragen die je verschillende inzichten kunnen geven. Over de omgeving waar je 
het liefste in werkt. Over het soort mensen waar je graag mee werkt. Over de kwalitei-
ten en vaardigheden die je graag inzet. Over de taken en verantwoordelijkheden die bij 
je passen. Wellicht geeft het informatie over de rol die je graag vervult binnen een team 
of organisatie.

Naast zelfonderzoek is het ook zinvol om je omgeving te vragen om mee te denken. 
Vaak zien mensen om je heen kwaliteiten en talenten van je die voor jezelf minder zicht-
baar zijn. Vraag aan een oud-collega, manager, vriend(in), familielid hoe ze jou zouden 
omschrijven, waar ze jou goed in vinden en aan wat voor functie zij denken voor jou. Het 
kan je geheel nieuwe inzichten geven.

En realiseer je, bovenstaande inventarisatie kost tijd. Tijd die je jezelf echt moet gunnen. 
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OPDRACHT:

Omschrijf de omgeving waar je het liefste in werkt 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

Omschrijf wat je het liefste doet. Hoe ziet je werkdag eruit qua taken en werk-
zaamheden? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Welke kennis, vaardigheden, kwaliteiten wil je graag inzetten? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 In welke organisatiecultuur wil je graag werken/ wat vind je belangrijk? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In welke functie wil je graag werken. Welke rol wil je vervullen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat geeft je energie, wat drijft je, waar doe je het voor? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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STAP 4:  
WEL OF GEEN OVERLEG MET JE WERKGEVER

Je wilt graag een nieuwe baan maar bepaalde angsten spelen je parten. Bijvoorbeeld het 
verlies van je huidige financiële positie, pensioenbreuk. Gedachtes als ‘Hoe moet het met 
mijn hypotheek?’ spelen door je hoofd. Dit maakt dat je geneigd bent geen stappen te 
zetten. Met alle consequenties van dien.
 
Je zult merken dat je de eerste stappen op weg naar een nieuwe baan prima in je eigen tijd 
kunt zetten en naast je werk! Precies zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken.

Pas daarna is het belangrijk om je af te vragen hoe de volgende stappen te gaan zetten. 
Stappen als ‘Wat wil ik nou precies?’ en ‘Hoe kom ik daar achter?’ vragen namelijk wél 
om meer tijd gedurende de weekdagen. Tijd die je bij een volle werkweek waarschijn-
lijk onvoldoende hebt. Tijd die nodig is om netwerkgesprekken te voeren en informatie 
te verzamelen. Gesprekken die als doel hebben om je zoekvraag steeds concreter te  
krijgen waardoor je makkelijker ingangen vindt bij organisaties. 

Puur alleen brieven schrijven op zichtbare vacatures, zeker als je wat ouder bent, is absoluut 
onvoldoende en niet de juiste manier. Dus stop daarmee en ga over tot een effectievere 
aanpak.

Als je extra tijd en ruimte nodig hebt om vervolgstappen te zetten, is het belangrijk om 
bij jezelf na te gaan of je zaken onbesproken wilt laten met je werkgever of dat je het 
gesprek aan wilt gaan. Openheid naar je werkgever is wellicht beangstigend, maar kan je 
ook veel brengen.

Je zult voor jezelf moeten afwegen welk pad het beste bij jou past. De volgende twee 
overwegingen zijn daarbij belangrijk.

Optie 1. Vertel je werkgever over je wens om je verder te willen ontwikkelen

Een groot deel van de werkgevers voert jaargesprekken met zijn werknemers. Dé plek om 
ieders wensen voor persoonlijke groei en ontwikkeling uit te spreken. 

Als je dit regelmatig doet en je blijft in gesprek met je werkgever hierover, dan kom je op 
een gegeven moment op een punt dat duidelijk wordt dat de interne mogelijkheden niet 
altijd aansluiten op je wensen. Ook een werkgever zal dat moment onder ogen zien. 
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Logischerwijs volgt daaruit dat je het volgende gaat bespreken:
-  hoe tijd en ruimte te vinden om een volgende stap te kunnen zetten, eerst uiteraard 

intern dan wellicht extern.  
-  is er budget beschikbaar voor verdere ondersteuning/ begeleiding in je persoonlijke 

ontwikkeling. Denk daarbij aan een opleidingsbudget of een budget voor loopbaan-
begeleiding.

-   kan er, afhankelijk van je situatie, door je werkgever extra tijd vrijgemaakt worden voor 
het onderzoeken van het bovenstaande (wel of niet doorbetaalde vrije tijd). 

-   achterhaal of je werkgever wil meewerken aan een externe detachering om zo een ingang 
te krijgen bij een andere werkgever (echter om een dergelijke plek te vinden is ook weer 
tijd nodig).

Er kan een voorstel komen voor beëindiging van je arbeidscontract, dit is echter niet altijd 
het geval. Maar als je werkgever je daadwerkelijk vrijstelt van werk én loopbaanbegeleiding 
betaalt, zal deze tevens geneigd zijn een einddatum te koppelen aan het dienstverband (out-
placementtraject). De meeste werknemers schrikken hiervan. Het liefst willen we het oude 
pas opgeven als het nieuwe zich heeft aangediend.

Toch denk ik dat dát juist de aanleiding was om het gesprek in eerste instantie aan te gaan. Je 
voelt je niet meer op je plek, voelt dat er geen interne groei of ontwikkeling meer mogelijk is. 
Allemaal redenen om extern te willen kijken. Als een werkgever je de tijd en ruimte geeft om 
dat uit te zoeken met gebruikmaking van een loopbaancoach, zou ik dat zeker aanpakken. 

Voor iedereen zal de afweging anders zijn. Realiseer je dat een werkgever je liever onder-
steunt in het vinden van ander passend werk, dan dat je ziek uitvalt als gevolg van toene-
mende onvrede. 

Optie 2. Je kunt ervoor kiezen je werkgever niet te informeren
-  je zult zelf tijd moeten vrijmaken om te kunnen zoeken naar een nieuwe baan – wellicht 

door contracturen te verminderen.
-  bij het inschakelen van loopbaanbegeleiding zal je de kosten zelf op je moeten nemen 

maar vergroot je je kansen en behoud je de regie.
-  door zelf aan te blijven modderen riskeer je dat je gevoel van ongenoegen alleen maar 

toeneemt met alle gevolgen van dien.



SUCCESVOL NAAR EEN NIEUWE BAAN   I    13

OPDRACHT:

Stel voor jezelf vast of je je werkgever wilt informeren.  
Bepaal voor jezelf welke consequenties die beslissing heeft: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bepaal voor jezelf welke voordelen/ nadelen die beslissing voor je heeft: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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STAP 5: STAP UIT JE COMFORTZONE

Je bent wellicht al wat ouder en de volgende gedachtes spelen door je hoofd: ’het is een 
moeilijke arbeidsmarkt, ik heb veel concurrenten, ik ben te oud, het gaat vast niet lukken’. 
Je denkt niet meer in kansen en mogelijkheden. Je ziet alleen maar concurrenten die beter, 
jonger en goedkoper zijn dan jij. 

Ook denk je dat een gesprek met je werkgever over je wensen wellicht het begin van een 
ongewis einde kan zijn! 

De impact van al die gedachtes is dat het verlamt, je geen stappen gaat zetten en er aan 
je huidige situatie weinig verandert. 

Stop met denken vanuit alle belemmeringen en begin met denken in kansen. Houd vast 
aan je eigen wensen en ga uit van je eigen talenten. Op het moment dat je dat doet, laat 
je niet meer de buitenwereld bepalen hoe jij je voelt. Al ben je 40-plus, je staat nog volop 
in het werkzame leven. Zeker nu de pensioenleeftijd in de toekomst alleen nog maar ver-
der opgerekt wordt. Wees je ervan bewust dat je veel te brengen hebt: ervaring, kennis, 
loyaliteit, inzet enz.

Het bereiken van succes ligt veelal buiten je comfortzone. Iedere verandering brengt dat 
met zich mee. Dat dat ook onzekerheid met zich meebrengt, hoort daarbij. Stel je open, 
bewandel nieuwe wegen en doe dingen die je misschien nog nooit eerder hebt gedaan. 
Het brengt je zo veel sneller in de goede richting. Als je op een positieve, enthousiaste wij-
ze je wensen en verlangens kenbaar kunt maken, zal je zien dat er veel sneller kansen op 
je pad komen.

Je kunt zélf vervolgstappen zetten om een nieuwe baan te vinden. Maar je kunt er ook 
voor kiezen om het proces te versnellen.
 
Ga naar de volgende pagina en bekijk de gratis informatieve video. Deze video laat zien:
- welke fouten de meeste mensen, die een nieuwe baan zoeken, maken
- wat succesvolle mensen onderscheidt van ‘de ploeteraars’
-  een simpel, praktisch stappenplan dat je succesvol kan brengen naar een baan die beter 

bij je past
 
Aan het eind van de video wordt je de optie geboden om geheel vrijblijvend direct een 
gratis adviesgesprek te plannen in de agenda. Doen!

https://www.succesvolnaareennieuwebaan.nl/informatieve-video/


BONUS
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Persoons gerelateerd

1. Ik kan goed omschrijven waar ik goed in ben                        

2. Ik weet goed waar ik niet zo goed in ben

3. Ik zie de toekomst positief 

4. Ik durf stappen te ondernemen om te bereiken wat ik wil

5. Ik kan goed met onverwachte omstandigheden omgaan         

6. Ik weet mezelf te motiveren                                     

Functie gerelateerd

1. Ik kan goed omschrijven welke functie ik wil                        

2.  Ik weet goed welke rol het beste bij mij past in een  
team/organisatie

3.  Ik weet goed welke werkwaarden voor mij belangrijk  
zijn (bijvoorbeeld salaris, zekerheid, ontplooiing,  
verantwoordelijkheid enz.)

4. Ik weet goed in wat voor soort werkomgeving ik wil werken

5. Ik weet goed bij welk soort organisatie(s) ik wil werken   

6. Ik weet concrete organisaties te noemen waar ik wil werken 

CHECKLIST OM TE BEPALEN WAAR JIJ STAAT

Waar sta je op dit moment in het sollicitatieproces? Geef je daadwerkelijk alles voldoende 
aandacht of richt je je voornamelijk op het zoeken van vacatures en het schrijven van brieven?

Vink het vakje aan als het op jou van toepassing is. Breng in kaart welke punten nog aan-
dacht en focus nodig hebben!



SUCCESVOL NAAR EEN NIEUWE BAAN   I    17

Hulpmiddelen

1. Ik heb een goed en duidelijk CV (max 2 A4)          

2. Ik kan een goede sollicitatiebrief opstellen         

3.  Ik kan goed netwerken en duidelijk maken wie ik ben/ 
wat ik zoek

4.  Ik weet hoe ik naast zichtbare ook onzichtbare vacatures 
kan achterhalen

5. Ik kan goed mijn weg vinden op de computer/ internet           

6.  Ik zou ondersteuning kunnen gebruiken van een   
loopbaancoach   

Markt gerelateerd

1. Ik zie voldoende vacatures waar ik op kan reageren

2.  Ik benader op eigen initiatief bedrijven waar ik zou  
willen werken

3. Ik voer regelmatig netwerkgesprekken 

4. Ik stuur gerichte sollicitatiebrieven 

5. Ik heb regelmatig sollicitatiegesprekken

6. Ik weet goed waarom ik wel/ niet word uitgenodigd

CHECKLIST
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