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pp Milja Falentijn: "Ik houd mensen een spiegel voor door hun kwaliteiten en opvattingen heel concreet te benoemen."

Gelukkig aan het werk
‘Ik geef mensen inzicht in hoe ze functioneren’

Ga je met tegenzin naar
kantoor? Krijg je niet de
taken die je graag wilt?
Word je bij sollicitaties
steeds afgewezen, of zijn
er andere redenen
waarom het
professioneel niet lekker
loopt? Dan biedt een
loopbaanadviestraject
wellicht uitkomst.

Cornelie Krietemeijer

H

et helpt je ontdekken wat
je echt wilt en waarom je
vastloopt. Met die inzichten kun je vervolgens gerichter solliciteren,
of je plek in je huidige bedrijf of organisatie
hervinden”, vertelt loopbaancoach en organisatiepsycholoog Milja Falentijn.
Loopbaanadvies is voor iedereen, van kassamedewerker tot directeur-eigenaar. Milja: “De
enige voorwaarde is dat je bereid moet zijn
om op jezelf te reflecteren. Ik houd mensen
een spiegel voor door hun kwaliteiten en opvattingen heel concreet te benoemen. Je overtuigingen helpen je vaak verder in je werk,
maar kunnen je ook tegenwerken. Als jij
vindt dat je altijd aardig moet zijn, levert dat
veel vrienden en gezellige collega’s op. Maar
op een gegeven moment doe je nooit meer de
dingen die je zelf wilt. Op de werkvloer gaat
dat knagen.”
KEN JEZELF Milja deelt loopbaancoaching in
twee delen: ‘ken jezelf’ en ‘treed naar buiten’.
Het idee is dat als je jezelf niet goed kent,
je jezelf ook niet kan verkopen. De kans op
succesvol solliciteren is dan klein. En als je
steeds wordt afgewezen, raak je onzeker en
kom je in een negatieve spiraal. “Ik start mijn
coaching daarom met een CarrièreHealing.
Dat baseert op het principe van aurareading
en geeft direct inzicht in iemands kwaliteiten,
loopbaanvragen en ontwikkeling. Het geeft
antwoord op kernvragen als: welk werk past
bij je, waar ligt je passie, wat houdt je tegen
om te zijn waar je wilt zijn, enzovoorts. CarrièreHealing legt bloot wat je belangrijk vindt
in je werk. Is dat vrijheid, geld, contacten, cre-

ativiteit? Wil je mooie dingen maken, mensen
helpen, de wereld verbeteren? Kortom, waar
gaat je hart naar uit? Een reading geeft mensen altijd nieuw zelfvertrouwen en inspiratie.”
TREED NAAR BUITEN Zodra je goed weet wat je
wilt en wat je mogelijkheden zijn, ben je klaar
om de arbeidsmarkt te benaderen. En dat
bestaat uit meer dan reageren op vacatures
alleen. Het devies is: treed actief naar buiten
met je verhaal en creëer kansen. Milja: “Werk
zoeken is hard werken. Ga op onderzoek uit,
boor je contacten aan, praat met mensen.
Solliciteren begint in feite al op alledaagse
momenten op de sportclub, het schoolplein, in
je buurt, of waar dan ook. Vertel wat je zoekt
en wat je wilt. Zo geef je gesprekspartners de
gelegenheid mee te denken. Heel vaak kunnen zij je bij iemand introduceren die ook in
die branche of bij dat bedrijf werkt. Vraag in
die gevallen of je eens op kantoor langs mag
komen, of met iemand kan praten of dat wat
jij kunt daar ook gevraagd wordt.”

Sollicitatietips van
Milja Falentijn
1. Ken jezelf. Weet éérst wie je bent en ga vervolgens actief netwerken en solliciteren.
2. Onderzoek of je de contactpersoon op de
vacature kent. Zoek in Linkedin of je een
gemeenschappelijke connectie hebt (tweedegraads). Vraag die connectie om jouw brief
aan de contactpersoon te geven, of zij/hij een

goed woordje voor je wil doen, of dat je haar/
hem mag noemen tijdens het gesprek.
3. Verleid de werkgever. Begin je brief nooit
met een negatieve insteek als: ‘Omdat ik geen
baan meer heb, solliciteer ik.’ Een nieuwe
date vertel je ook niet in de eerste zin dat je
net weg bent bij je ex. Schrijf wél op waarom
de functie je aanspreekt en waarom je het een
leuk bedrijf vindt. Misschien ken je iemand
die al jaren met veel plezier bij dat bedrijf
werkt, benoem dat! Stond het bedrijf positief
in het nieuws onlangs? Sprak een reclamecampagne je aan? Benoem het in je brief.
4. Maak bruggetjes tussen jouw ervaring/
kwaliteiten en de functievereisten. Benoem
wat je kunt en hoe dat het bedrijf van pas gaat
komen. Als je als leraar solliciteert naar de
functie van persvoorlichter en een functievereiste is ‘helder formuleren’, dan vertel je hoe
jij als leraar altijd al dingen begrijpelijk hebt
moeten uitleggen.
5. Heb lef. Durf origineel te zijn in je benadering, bel de contactpersoon op als je bijvoorbeeld twijfelt over de dresscode van het
bedrijf, ga langs om een kijkje te nemen, of
om een praatje te maken, enzovoorts.
Loopbaancoaching bij Milja Falentijn bestaat
gemiddeld uit zes sessies. De eerste sessie
is een CarrièreHealing. De healing kan ook
apart afgenomen worden. Milja werkt voor
particulieren en bedrijven.
Meer informatie bij: Falentijn Loopbaan Coaching, Jansweg 42, Haarlem, tel 06 47 52 22 81,
www.falentijn.nl

