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Massaontslag: werken
voor nieuwe baanvoor nieuwe baan
Bij Achmea verliezen 4000 man hun baan, bij KLM is het
onrustig: elke dag is er weer nieuws over massaontslagen.
Wat kun je als werknemer doen om in de markt te blijven
voor een baan? We zetten er vier op een rij

EDWIN VAN DER AA EN HELEEN BOEX

De moderne werknemer moet
in staat zijn elk moment op een

andere plek op de arbeidsmarkt aan
de slag te gaan. ‘Duurzame inzet-
baarheid’ heet dat in jargon. En dat
helpt je op je carrièrepad, want nie-
mand werkt tegenwoordig nog tot
zijn pensioen bij dezelfde baas.

,,De arbeidsmarkt verandert
voortdurend en is veel dynamischer
dan voorheen. Je moet er rekening
mee houden dat je werk drastisch
kan veranderen of helemaal ver-
dwijnt. Daar moet je op anticiperen",
zegt Paul van de Boom van FNV
Bondgenoten.

,,Het is slim om eens in de vijf jaar
stil te staan bij hoe je ervoor staat.
Kan en wil ik dit werk blijven doen?
Wat is ervoor nodig om een andere
baan te gaan zoeken? Wacht met die
vragen niet tot je wordt ontslagen of
arbeidsongeschikt raakt, want dan is
het vaak te laat."

Zelfs in tijden van crisis zijn er in
sommige sectoren nog ruime ar-
beidsmogelijkheden, ziet voorzitter
Michaël van Straalen van MKB-Ne-
derland. ,,Daar is de vraag ook de af-
gelopen jaren op peil gebleven en
zelfs weer aan het stijgen. Denk dan
aan technische beroepen, ict-func-
ties en metaalbewerkers. Maar bij-
voorbeeld ook receptionisten en
gastvrouwen zijn nodig. Wees bereid
om, desnoods via bijscholing, een
andere richting op te gaan.”

Een goede opleiding is een essen-
tiële bouwsteen voor elke carri-

ère, is de overtuiging van Mirjam
Sterk, die zich hard maakt voor het
terugdringen van de jeugdwerkloos-
heid. ,,Zorg dat je weet welke studies
goede kansen bieden. In sommige
gevallen is het zelfs slimmer om nog
even door te leren, want dat levert
weer een papiertje op. Ook hoef je

‘Het gaat
erom waar je
talent ligt’

dan nog niet meteen de gure ar-
beidsmarkt op.” Sterk raadt mensen
ook aan vooruit te denken. ,,Welke
banen doen het in de toekomst goed,
bijvoorbeeld door de vergrijzing?”

Zakenvrouw Annemarie van Gaal,
die zich succesvol opwerkte van di-
rectiesecretaresse naar directeur,
plaatst daar een kanttekening bij. Je
cv kan nog zo bol staan van de goede
opleidingen en mooie werkervaring,
het zegt eigenlijk niks over je talent
en toewijding. ,,Bepaalde vaardighe-
den die je nodig hebt om een vak uit
te oefenen, blijven natuurlijk van be-
lang, maar die kun je jezelf desnoods
nog aanleren. Het gaat erom waar je
talent ligt. Als je dat hebt gevonden,
kun je excelleren. En als je werkgever
ziet hoe geweldig je bent, is oplei-
dingsniveau helemaal niet meer van
belang."

Zakenvrouw Van Gaal: ,,Je moet je
continu aanpassen aan de ver-

anderende arbeidsmarkt. Alleen
maar precies doen wat van je wordt
verwacht, is niet meer genoeg. Wees
bereid om andere werkzaamheden
te doen."

Aan je inzetbaarheid op diverse
plekken kun je vandaag al werken.
,,Loop een dagje mee op een andere
afdeling of volg een opleiding die
niet specifiek op je huidige functie is
gericht", zegt operationeel directeur

Frank Thewessem van Randstad HR
Solutions. ,,Het is beter om daarin
zelf initiatief te nemen dan af te
wachten tot iemand je opdraagt om
iets te gaan doen. Leg je lot niet in
handen van anderen; geloof in jezelf
en in je toekomst."

Thewessem: ,,Als jouw leidingge-
vende geen werk meer voor je heeft,
zorg dan dat je anderen in het bedrijf
kent die jou in dienst willen hebben.
En als je bij een andere werkgever
aan de slag wilt, is het handig als je
daar al mensen kent."

Ambassadeur aanpak jeugdwerk-
loosheid Sterk: ,,Probeer netwerken
op te zoeken, accepteer stageplaat-
sen of ga desnoods vrijwilligerswerk
doen. Solliciteer breed en wees voor-
al ook actief via internet. Maar stap
ook eens ergens binnen.”

Kirsten van der Kolk was geen
olympisch roeier geworden als

ze niet had laten zien dat ze de beste
in de boot was. ,,Laat jouw meer-
waarde zien, maak jezelf onmisbaar.
Het is niets meer en niets minder
dan het vermarkten van jezelf", zegt
de sportvrouw, die geregeld presen-
taties geeft bij bedrijven. ,,Laat zien
wat je doet. Je mag best met de eer
van je eigen werk strijken. Dat klinkt
heel gehaaid, maar je hoeft anderen
heus niet weg te trappen. Het is be-
langrijk om de focus op jezelf te hou-
den."

Personal branding heeft de toe-
komst, denkt Thewessem van uit-
zendgigant Randstad.

Thewessem: ,,Weet waar je voor
staat en wat jij je werkgever te bieden
hebt. Het draait er steeds meer om
hoe anderen jou zien en waar ze je
mee associëren en wat je uitstraalt.
Ben je iemand die bij een reorganisa-
tie gaat zitten sippen en moeilijk
doet? Of stel je je juist positief-kri-
tisch op? Aan die presentatie van je-
zelf werk je eigenlijk elke dag."

Vierduizendwerknemers van Achmeamoeten de komende drie jaar op zoek naar een andere baan: Niet afwachtenmaar er actief
op vooruitlopen is het advies. FOTO ANP


