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De 26-jarige Simon kon zijn draai niet vinden als consultant bij een detacheringsbureau in de 

zorg. Daarom besloot hij om zijn droom na te jagen en vrijwilligerswerk te doen in Afrika. Bij 

terugkomst in Nederland dacht hij eenvoudig weer aan de slag te gaan, maar zelfs met een 

mastertitel op zak en werkervaring in het buitenland lukt het hem maar niet om aan een baan te 

raken. Hij vraagt onze loopbaancoach hem een handje te helpen bij zijn banenjacht.  

 

Vraag 

'Na mijn bacheloropleiding medische biologie heb ik de master gezondheidswetenschappen gedaan. 

Na mijn studie ben ik in 2010 direct als consultant bij een detacheringsbureau in de zorg aan de slag 

gegaan. Begin 2012 had ik mijn twijfels over deze functie en was ik veel liever bezig met mijn droom 

om vrijwilligerswerk in Afrika te gaan doen. Dit plan werd steeds concreter en ik besloot om deze 

droom waar te maken en mijn gevoel achterna te gaan. Ik heb mijn baan opgezegd, ben twee 

maanden naar Malawi gegaan en heb daar een geweldige tijd gehad!' 

 

'Ik vertrok met het idee dat ik bij terugkomst meteen weer aan de slag kon met een hele nieuwe 

uitdaging. Met een titel als Master of Science op zak, werkervaring als consultant en werkervaring in 

het buitenland zou dit niet zo moeilijk moeten zijn toch? Inmiddels ben ik ruim twee maanden verder 

en mijn cv staat op elke online vacaturebank. Ik ben ingeschreven bij diverse uitzendbureaus en ik 

schrijf de ene sollicitatiebrief na de andere. Iedereen weet via social media dat ik op zoek ben naar 

een baan. Even als de kroegjes en lunchrooms bij mij in de buurt. Ik ben druk bezig met mijn 

persoonlijke ontwikkeling en ook werk ik regelmatig als vrijwilliger. Maar helaas heeft me dit tot nu toe 

nog geen baan opgeleverd. Wat gaat er mis?' 

 

Antwoord 

 

Beste Simon, 

 

Wat goed van je dat je je droom hebt waargemaakt. En nu weer aan het werk. Je past alle tips over 

netwerken, cv schrijven en solliciteren voorbeeldig toe. Maar ik mis één ding: wat wil je? 

 

Een baan. En dat is te weinig specifiek. Het is belangrijk dat je aangeeft wat voor baan je zoekt. In het 

werk als consultant heb je nooit helemaal je draai gevonden, in Malawi juist wel. En wat is nu je droom 



op professioneel gebied? Werk is niet alleen geld verdienen, het is ook een persoonlijke ontwikkeling.  

 

Het is een misverstand om te denken dat iedere baan goed is, dat je in de kroeg vertelt dat je werk 

zoekt en dat je er dan van uit kunt gaan dat iedereen wel met je mee zal denken. Mensen willen graag 

helpen, maar dat kan alleen als jij ze aanstuurt. Zoals je deed door te zeggen dat je vrijwilligerswerk in 

Afrika wilde doen. Mensen zien je ogen oplichten en denken: 'Die wil dat echt, daar wordt hij gelukkig 

van'. En dan gaan ze gericht meedenken. Maar als jij zegt: 'Ik zoek een baan', dan denken ze:' Ja, zo 

ken ik er nog een paar'.  

 

In je brief geef je niet aan wat voor werk je wilt en misschien weet je dat ook  niet. Loopbaancoaching 

kan dan helpen. Een loopbaancoach verdiept zich in jou en samen met haar (de meeste 

loopbaancoaches zijn vrouw) ga je kijken waar jij goed in bent. Als dat duidelijk is, wordt gekeken naar 

wat voor werk bij je past en waar je ogen van gaan stralen. Daar kies je dan weer het aller-leukste 

werk uit en vervolgens ga je netwerken in die richting. Zo leer je of je ideale baan klopt met de 

werkelijkheid. Je weet op deze manier steeds beter wat je wilt en je raakt bekend in het vakgebied 

waar je het liefst wilt werken. Je maakt indruk met je enthousiasme en zo wordt de kans op een baan 

waarin je je draai kunt vinden steeds groter.  

 

Erkende loopbaancoaches vind je via Noloc of het Career Management Institute. Op naar het 

realiseren van een volgende droom. Ik wens je veel succes! 

 

Loopbaancoach Joke helpt lezers 

Heb jij ook loopbaanadvies nodig of zit jij met een brandende vraag gerelateerd aan je werk? Stuur 

een mail naar banen@volkskrant.nl, omschrijf daarin zo uitgebreid mogelijk je situatie en Joke zal zich 

over je vraag buigen. Het advies wordt anoniem gepubliceerd. 

 

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

 

http://www.noloc.nl/zoek-een-adviseur/
http://www.cminl.nl/index.php/register-van-gecertificeerden.html
http://www.tacomacoaching.nl/Joke-Tacoma.htm

