
Helpt een opleiding om werk te vinden? 
door Els Ackerman, 17-05-2013 

Anna is doktersassistente en wil werken in de communicatiesector. Helpt een hbo-opleiding communicatie? Joke Tacoma geeft advies. 

Joke Tacoma vervangt Els Ackerman. Joke is chemicus en psycholoog. Sinds 2002 is ze eigenaar van Tacoma Coaching en is ze werkzaam als personal coach en loopbaancoach. Ze is 

een door Noloc erkend loopbaanprofessional. 

Vraag 

Beste Joke, 

Ik ben 35 jaar en heb tien jaar ervaring als doktersassistente. Het werk bevalt me niet meer en ik wil graag werken als PR-medewerker in de communicatiesector. Ik denk erover om weer 

te gaan studeren, maar welke opleiding kan ik dan het beste kiezen? Waar hecht een werkgever het meeste aan? Als ik nu solliciteer op vacatures voor PR-medewerker komt er steeds 

een afwijzing. Wat voor advies heb je voor mij? 

Anna 

Antwoord 

Beste Anna, 

Je wilt graag werken als PR-medewerker. Dan is je opleiding en ervaring als doktersassistente niet de meest voor de hand liggende reden om je aan te nemen. Stop dus met solliciteren, 

dat is zinloos omdat je veel concurrenten hebt die meer ervaring en een passende opleiding hebben. 

Voor een werkgever is het belangrijk dat iemand geschikt is voor een functie en een goede motivatie heeft. Waarom wil je PR-medewerker zijn? Heb je een goed beeld bij wat het 

inhoudt? Praat met veel PR-medewerkers, vraag hen wat hun functie inhoudt, wat voor opleiding ze gevolgd hebben en vraag hen advies te geven aan jou. Zo krijg je al netwerkend een 

beeld van wat voor soort werk PR-medewerkers doen en wat een geschikte opleiding is. 

Pas dan weet je of dit werk echt wat voor je is. Wil je het werk nog steeds graag doen? Dan weet je, door alle adviezen die je hebt gekregen, wat je te doen staat en wat voor opleiding je 

zou kunnen volgen. Laat de mensen met wie je gesproken hebt weten dat je nu zeker weet dat je PR-medewerker wilt worden en waarom. Zij weten als eerste wanneer er een vacature 

ontstaat en zullen je tippen als ze vinden dat je geschikt bent voor deze functie. Wie weet ontstaat er een win-win-situatie, waarbij jij als eerste mag praten over het vervullen van de 

vacature. Als je organisatie jou geschikt vindt, hebben zij het voordeel dat ze geen vacature meer hoeven te plaatsen. 

Joke 
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