
Voorbereiden op het zoeken naar een andere baan 

Kernvragen die in deze fase beantwoord moeten worden zijn:  

 Wat kan ik (kennis, vaardigheden, ervaring) 
 Wat wil ik (soort werk, welke rol of verantwoordelijkheden, welke toegevoegde waarde lever 

ik) 
 In welk type organisatie (qua cultuur, werkwijze) 
 In welke branche of beroepsgroep  (wat is de toegevoegde waarde van de organisatie voor de 

maatschappij) 
 Welke locatie (waar wil ik wel en niet wonen en werken, hoever ga ik met reisafstanden) 
 Hoe past het werk in mijn (privé)leven en stelt dat eisen aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden 
 Wat wil ik verdienen e.d.(ondergrens bepalen) 
 …….. 

De beantwoording van deze kernvragen wordt deels direct in de zelfonderzoeksfase opgepakt (bv 
vaardighedenspel, curriculumanalyse) en kan grotendeels afgeleid worden uit het proces van 
zelfonderzoek. De te coachen persoon zal eerst voor zichzelf alle vragen beantwoorden om de 
antwoorden vervolgens samen met mij aan scherpen.  

De antwoorden op deze vragen kunnen vervolgens vertaald worden naar hele specifieke 
werkomgevingen: 

Welke (delen van) organisaties ken ik die in dit plaatje passen? Welke mensen ken ik om in contact te 
komen met deze organisaties? Hoe kan ik verifiëren of mijn beelden over deze organisaties kloppen 
met de realiteit? Welke functiebenamingen worden gebruikt voor wat ik zoek? Wie kan ik inschakelen 
om mij verder te helpen? Welke creatieve manieren zijn er om mijzelf onder de aandacht te brengen. 

En de antwoorden moeten leiden tot een helder, overtuigend en doorleefd verhaal om aan andere 
duidelijk te maken wat je zoekt en waarom jij geschikt bent. 

Een activiteit is het voorbereiden en bespreken hiervan. De uitkomsten worden door de te coachen 
persoon verwerkt in een concreet actieplan. 

Resultaat  

Resultaat is dat er een helder beeld ontstaat van hoe jij je loopbaan kan vervolgen en 
dat je een concreet plan van aanpak hebt gemaakt om mee aan de slag te gaan. 

 


