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ja/nee
De één gaat liever bloembollen planten dan
werkloos op de bank zitten. De ander bedankt
voor een baan onder haar niveau.
Wat is wijsheid?
Tekst Floor Bakhuys Roozeboom

J

a hoor. Dat kan er ook nog wel
bij. Ben je werkloos, solliciteer
je je een slag in de rondte, krijg
je afwijzing na afwijzing in je
mailbox, ben je bijna de totale wanhoop nabij, en dan noemt de voorzitter van de werkgeversvereniging
je óók nog even een ‘luie labbekak’.
Volgens VNO-NCW-voorzitter
Hans de Boer moet het nu maar
eens afgelopen zijn, al die rondlummelende uitkeringstrekkers
(in 2015 zo’n 410.000 mensen).
Hupsakee. Aan het werk. Ja, ook
de hoogopgeleiden, want die zijn
de ‘ergsten’. “Die kunnen toch ook
gewoon asperges steken, in het
zonnetje, met de radio aan?” Een

Handig!

Glamour geeft 3 coachingsgesprekken weg met coach
en psycholoog Tosca Gort.
Winnen? Ga snel naar
glamour.nl/coaching.
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tactloze uitspraak, klonk het alom.
Maar heeft hij ook een punt? Kun
je, als je werkloos bent, inderdaad
maar beter elk baantje aannemen?
Of is het juist beter om te wachten
op werk dat echt bij je past?

Geen hogere wiskunde
Linda (29, studeerde algemene
sociale wetenschappen en ontwikkelingsstudies) was dat in elk geval
niet van plan: wachten. En in een
uitkering had ze al helemaal geen
zin. “Al die regeltjes en rompslomp.
Die energie stak ik liever in het
zoeken van een baan.” Dus schreef
ze zich in voor alle vacaturesites,
bezocht elk uitzendbureau en
schreef in zeven maanden meer
dan honderd sollicitatiebrieven.
“Ik heb van twee uitzendbureaus
iets teruggehoord. Op al die
brieven heb ik drie afwijzingen
gekregen. Bij de rest kreeg ik
hooguit een standaardmail terug.
Kieskeurigheid leer je dan wel

af hoor. Elke vorm van werk was
welkom. Baan als typemiep? Kom
maar door. Maar daar had ik dan
de juiste opleiding weer niet voor.
Kom op, denk ik dan, ik heb een
universitaire studie gedaan.
Administratief werk is toch geen
hogere wiskunde? Laat het me
dan in elk geval proberen.”

Leeggezogen op de bank
Of werken onder je niveau wel zo’n
goed idee is, daar zijn de meningen
over verdeeld. Onderzoek van
de VU wijst uit dat het schadelijk
kan zijn voor je carrière. Mensen
zouden zo’n terugval vaak niet

‘als je met een
lagere baan binnen
kunt komen bij het
bedrijf van je
dromen, zou ik dat
zeker doen’
te boven komen en een ‘blijvend
litteken op hun cv’ houden. Moet
je die ‘lagere’ baantjes dan toch
maar afslaan? “Dat hangt ervan
af,” zegt Tosca Gort, arbeids- en
organisatiepsycholoog en oprichter van coachingsbureau Gort
Coaching. “Als je met een lagere
baan toch kunt binnenkomen bij
het bedrijf van je dromen, zou ik dat
zeker doen. Maar een geestdodend
baantje waar je knetterdepressief
van wordt? Dat raad ik niemand
aan. Als je elke avond totaal leeggezogen op de bank zit, heb je ook
geen energie meer om een baan te
zoeken die wel bij je past.”

>>

Fotografie: trunk archive.

Als je werkloos
bent, neem je elk
baantje aan
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Dat kan Linda alleen maar beamen.
“Mijn dieptepunt was het magazijn
van een kledingketen. T-shirts
tellen. Ik had daar heel lieve
collega’s, maar het werk was
verschrikkelijk. De hele dag door,

Tips & tricks

Van coach en psycholoog
Tosca Gort:
• Probeer zo snel mogelijk
een functioneel dagritme aan
te nemen. Elke dag op tijd
opstaan, elke dag aan de
slag. Werk zoeken is een
fulltime baan.
• Wees creatief. Schuif bij
vrienden op kantoor aan. Doe
een onofficiële stage. Schrijf je
volgende sollicitatiebrief eens
op een collectieve flexplek.
Alleen door nieuwe dingen te
proberen, kun je verandering
in gang zetten.
• Gebruik social media op een
slimme manier. Zet jezelf
neer als een expert op het
gebied waar je graag in zou
willen werken.
• Wees in je cv en op LinkedIn
niet te bescheiden. Je hebt
vaak veel meer gedaan dan
je denkt.
• Investeer in een eigen portfoliowebsite. Of klus er gratis
zelf eentje met Wordpress.
Een mooie manier om jezelf
in de etalage te zetten.
• Geef de droom van die ideale
baan niet te snel op. Minstens
vijftig keer solliciteren is
normaal.
• Lukt het niet? Zoek op tijd
hulp. Voorkomen dat je in de
put belandt, is makkelijker dan
er helemaal uit klimmen.
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veertig uur in de week. Ik heb het
twee maanden volgehouden. Toen
dacht ik: álles beter dan dit.”

Liever in de WW
Dat gevoel van ‘alles beter dan dit’,
daar kan Caroline (31, studeerde
geschiedenis) over meepraten. Zij verkoos vorig
jaar vrijwillig de onzekerheid van werkloosheid
boven een baan waarin ze
zich doodongelukkig voelde. “Het was eigenlijk niet
eens echt een keuze. Ik
kón daar gewoon geen dag
langer blijven. Zo voelde
het. Ik werkte bij een klein
reclamebureau. Op papier
was mijn functie heel leuk,
maar er hing een nare sfeer.
Mijn collega’s waren niet aardig, soms zelfs onbeschoft.
Toen mijn oma overleed, was
er geen greintje begrip. Ik
werd niet eens gecondoleerd.
Op het moment dat mijn baas
plompverloren zei dat hij mijn
contract alleen wilde verlengen
als ik voortaan genoegen zou
nemen met minder geld, was de
maat vol. Liever in de WW dan
nog een dag langer met deze
mensen doorbrengen.”

Weten wat je zoekt
Else (30, studeerde economie)
had een soortgelijke ervaring. Zij
nam een paar maanden geleden
ontslag, omdat ze zich niet meer
op haar plek voelde in haar baan.
“Gelukkig heb ik een goede regeling kunnen krijgen. Dus ik kan een
paar maanden vooruit.” Want waar
Linda elke baan met beide handen
aanpakt, kiest Else daar bewust
niet voor. “Ik zoek liever wat langer
naar een baan die echt bij me past.
Anders zit ik straks weer ergens
ongelukkig te wezen. Dan heb ik

zo’n grote stap gezet en ben ik er
niets mee opgeschoten. Dit is juist
mijn kans om een baan te vinden
die echt bij me past.”
Verstandig? We vragen het aan de
expert. “Laten we voorop stellen
dat de eerste prioriteit is dat je
in je onderhoud kunt voorzien,”
benadrukt Tosca Gort. “Als je de
huur niet kunt betalen, dan houdt
het natuurlijk op. Maar als je een

‘ook al heb je geen
werk, probeer zo
snel mogelijk een
normaal dagritme
aan te nemen’
tijdje vooruit kunt – door een
regeling of een uitkering – dan is
het heel verstandig om goed uit
te zoeken wat je wilt. Je kunt nu
eenmaal beter zoeken als je weet
waarnaar je zoekt.” Klinkt logisch,
maar hoe doe je dat dan het beste,
dat zoeken?

Bezig blijven
Volgens Tosca is het vooral
belangrijk dat je zo snel mogelijk
een normaal dagritme aanneemt:
“Elke dag op dezelfde tijd opstaan,
elke dag aan de slag. Blijf bezig, ook
naast het schijven van sollicitatiebrieven. Dat betekent overigens
niet dat je dan meteen maar vrijwilligerswerk in het bejaardentehuis
moet gaan doen. Er zijn nog zo
veel andere mogelijkheden, waar
je mogelijk meer aan hebt. Vraag
bijvoorbeeld aan vrienden met een
eigen zaak of je een paar dagen op
kantoor kunt komen zitten. Of ga
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een onofficiële stage lopen bij
een bedrijf waar je graag zou
willen werken.”
Zo heeft Linda nu een parttime
baan als projectassistent bij het
ROC, maar werkt ze daarnaast
voor een bescheiden bijdrage
voor de non-profitorganisatie
Teachers for Africa. Voor haar
een manier om toch weer een stap
te zetten richting haar droom:
een baan bij een ontwikkelingsorganisatie.

Periode van bezinning
Een slimme zet, volgens Tosca,
want je moet werkloosheid vooral
ook proberen te zien als een kans
om de baan van je dromen te
vinden. Else is het daar helemaal
mee eens. “Voor mij is het echt
een periode van bezinning. Ik
oriënteer me op andere banen en
als ik iets interessants tegenkom,
solliciteer ik. Maar daarnaast volg
ik ook een coachingsopleiding.
En ik ben bijvoorbeeld bezig om
een evenement over voeding te
organiseren. Dat is ook iets wat

‘mijn dieptepunt?
t-shirts tellen in
het magzazijn van
een kledingketen.
de hele dag door,
40 uur in de week’
ik heel leuk en interessant vind.
Misschien dat ik er ook zo rustig in
kan staan, omdat ik niet twijfel aan
mijn capaciteiten. Ik heb jarenlang
veel geïnvesteerd in mezelf en mijn

cv. Daardoor weet ik nu
wie ik ben en wat ik kan.
Ik vertrouw erop dat
ik een baan vind die
daarbij past.”
Caroline herkent zich
daarin. “Ik heb altijd het
vertrouwen gehad dat het
goed zou komen. Daarom heb ik die periode in
de WW, drie maanden in
totaal, ook niet als vervelend
ervaren. Mensen hebben
bij een uitkering snel het
beeld dat je maar een beetje
op de bank zit te hangen.
Maar ik heb geen moment
stilgezeten. Solliciteerde
meerdere keren per week.
Ging heel vaak koffie drinken
met mensen die me eventueel
op weg zouden kunnen helpen.
Hielp mee bij het bedrijf van
vriendinnen. Ik was eigenlijk
altijd bezig.”

Positieve instelling
Inmiddels heeft Caroline een
baan als PA bij een digitaal marketingbedrijf, waar ze helemaal
op haar plek is. Linda heeft nu
zelfs drie banen. Naast haar werk
voor het ROC en Teachers for Africa is ze een paar keer per maand
actief voor de het Korps Nationale
Reserve, het resultaat van een kort
uitstapje naar de officiersopleiding
van de Koninklijke Landmacht.
“Het militaire bestaan trok me wel,
maar als officier zou ik toch vooral
een aansturende functie krijgen.
Heb je zo’n mooi groen pak, zit je
alsnog in een kantoor. Ik wil juist
de wereld in. Mensen helpen. Dat
weet ik nu in elk geval.”
Als er verder iets is wat Linda
geleerd heeft in de periode dat ze
werkzoekend was, is het wel het
belang van een positieve instelling.
“Depressief ben ik er nooit van

Cijfers enzo

Er zijn ongeveer 611.000*
mensen werkloos in Nederland.
Van hen vallen 203.000 in de
leeftijdsgroep 25-45 jaar.
Het aantal werkende vrouwen
is – vergeleken met een jaar
geleden – toegenomen tot 3,8
miljoen. Dit is een stijging van
85.000 mensen. Zij zijn vooral
werkzaam in pedagogische,
bedrijfeconomische en administratieve beroepen.
Ongeveer 410.000 mensen
zijn afhankelijk van een WWuitkering. De verdeling man/
vrouw is ongeveer fifty-fifty (iets
meer vrouwen hebben een uitkering). Van hen vallen 60.000
personen in de leeftijdsgroep
25-35 jaar.
De werkloosheid is begin dit
jaar gedaald, maar er komen
wel steeds meer langdurig
werklozen bij. Van de werkloze
vrouwen had 30 procent in het
eerste kwartaal van 2014 al
langer dan een jaar geen baan.
Dit jaar is dat percentage opgelopen tot 40 procent.
Bron: cbs en uwv. *De cijfers hebben
betrekking op de maand juni 2015.

geworden. Nee zeg. Dat ligt niet in
mijn aard. Hoe ellendig het soms
ook was, ik maakte overal maar een
grapje van. Dat is toch ook de enige
manier? Voor mijn vriendinnen
deed ik elke week uitgebreid verslag van het ‘werkloosheidsfront’.
Als ik dan ook één boodschap zou
mogen overbrengen aan al die
anderen die hier nu mee worstelen: kop op. Volhouden en blijven
lachen. Want uiteindelijk komt het
goed. Echt.”
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