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Githe (37 jaar) heeft 13 jaar werkervaring als secretaresse. Ze is op zoek naar een baan in de 

communicatiesector, maar wordt niet eens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ook niet 

als ze solliciteert voor een secretaressefunctie. Ze denkt dat ze een hbo-opleiding 

communicatie moet volgen, omdat een toekomstige werkgever daar waarde aan hecht.  

 

Vraag: 

Ik ben 37 jaar en heb 13 jaar werkervaring. Hiervan heb ik 3 jaar gewerkt als directiesecretaresse (3 

dagen per week) en daarnaast 10 jaar bij een stichting als secretaresse/PR medewerker. Inmiddels 

ben ik op zoek naar een andere baan in de communicatie of als secretaresse. Ondanks mijn 

praktijkervaring in de communicatie, word ik nooit uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ik denk 

eraan om weer te gaan studeren, maar welke opleiding kan ik het beste kiezen? Waar hecht een 

werkgever het meeste waarde aan? Een hbo-opleiding communicatie, NIMA, SRM of toch iets 

anders?  

  

Antwoord 

Joke Tacoma: 'Je wilt een baan in de communicatie en je vraagt je af of een opleiding je kans op een 

baan vergroot. Misschien wel, maar het hangt van je motivatie af. Een werkgever wil medewerkers die 

goed zijn in hun vak. Je hebt al veel praktijkervaring. Dat betekent dat je kunt laten zien hoe goed je 

bent, door bijvoorbeeld ook nu artikelen voor websites, nieuwsbrieven en persberichten te schrijven. 

Bij solliciaties en netwerkgesprekken kun je verwijzen naar je recente werk. Wie weet genereer je 

daarmee ook zoveel naamsbekendheid dat je gevraagd wordt door een organisatie om hen verder te 

helpen.' 

 

'Eerlijk gezegd zie ik er niet zoveel in om een opleiding te doen, omdat een werkgever daaraan hecht. 

Een werkgever kijkt weliswaar naar de opleiding, maar vooral ook naar de persoon. Aan de andere 

kant komt het goed over als je een opleiding doet om je professionaliteit te verhogen. Dan is je verhaal 

consistent en versterkt het je kansen op de arbeidsmarkt.'  

 

'Dus mocht je een opleiding overwegen, denk dan vooral aan jezelf, aan wat jij nodig hebt en in welke 

richting jij je wilt bekwamen. En zoek vervolgens al netwerkend en schrijvend werk in die richting, dan 

is de kans op een baan die bij je past het grootst.'   



 

Joke Tacoma is zelfstandig loopbaancoach en beantwoordt iedere week een vraag van een lezer. 

Heb jij ook een brandende loopbaanvraag? Stuur een mail naar banen@volkskrant.nl 

 

http://www.tacomacoaching.nl/Joke-Tacoma.htm

