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Het succesverhaal van Stephanie

“Een baan 
zoeken, is een 

baan erbij.”
Stephanie

Op zoek naar een nieuwe baan



Stephanie werkt 2,5 jaar met veel plezier in de jeugdzorg, als haar het onplezierige en onverwachte 

nieuws ter ore komt dat ook zij, net als veel andere collega’s, op zoek moet naar een nieuwe baan. In een 

interview vertelt Stephanie hoe ze dit teleurstellende nieuws heeft verwerkt en hoe ze alle kansen heeft 

aangepakt om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. En met succes. Binnen vier maanden heeft 

ze een nieuwe baan.

STEPHANIE: “Het was niet nieuw binnen de organisatie 
dat er mensen boventallig werden, maar als het jezelf 
betreft, dan ben je wel even van slag.”

STEPHANIE: “Ik moest op zoek naar iets anders. Dit 
was een lastige periode, ook omdat ik in het 
begin nog druk was met mijn werk. Waar 
mijn werkzaamheden altijd op nummer 
1 stonden, moest ik nu mijzelf op deze 
plek zetten. Het belangrijkste is dat ik 
nu aan mijzelf ga denken, zodat ik zo 
snel mogelijk een nieuwe baan vind. 
Hier had ik echt wel een maand 
voor nodig.”

Laten we even terug gaan naar het moment waarop je 
te horen kreeg dat je de organisatie moest verlaten. 

STEPHANIE: “Ik was mij bewust van de  
urgentie. Op dat moment had ik nog 
mensen om mij heen die met mij meedacht-
en. Als je thuis zit, heb je dat niet meer. Ik heb 
mijn netwerk ingezet en een netwerk-cv gemaakt.” 
 
“Hier zag ik ook de meerwaarde van mijn loopbaan-
coach. Zij gaf aan wat ik erin moest zetten en waar ik 
beter minder de nadruk op kon leggen. Dit zijn goede 
tips en motiveren je om meteen aan de slag te gaan.  
 

Hoe is dit je gelukt? 

STEPHANIE: “Ik kreeg ook het advies mijn LinkedIn-profiel 
te updaten en mobiele nummers uit mijn zakelijk telefoon 
te noteren.” 

“Maar misschien wel het belangrijkste waardoor het mij 
gelukt is: ik heb tijd vrijgemaakt. Gelukkig dacht mijn toen- 
malige werkgever met mij mee en kreeg ik tijd om te  
zoeken naar ander werk en de voorbereidingen die daarbij 

kwamen kijken”. 

“In eerste instantie deed ik dit ‘s 
avonds, na mijn werk, maar dan 

put je jezelf echt uit. Ik zorgde 
ervoor dat ik mij iedere week 
1 dag volledig kon richten op 
mijn toekomst.”

Hoe heb je deze “vrije” tijd 
besteed? 

STEPHANIE: “Een baan zoeken, 
is een baan erbij. Opnieuw naar 

mijn cv kijken, netwerken, vacatures 
zoeken, sollicitatiebrieven schrijven en 

gesprekken voorbereiden.” 
 

“IK KIJK TEVREDEN TERUG
OP DE AFGELOPEN PERIODE. 
ALLES WAT IK GELEERD HEB, 

KAN IK NU EN IN DE TOEKOMST 
BLIJVEN GEBRUIKEN”

 

STEPHANIE: “Samen met de Loopbaancoach scherpte ik 
mijn cv aan en vond ik al snel vacatures die mij  
aanspraken en die aansloten op mijn profiel. Ik ben mij 
bewuster geworden van mijn kwaliteiten en kijk scherper 
naar vacatures.” 

Wat was de rol van Matchcare hierin?
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In eerste instantie hoopt ze stiekem nog dat 
ze kan blijven. Maar al snel dringt het tot haar 
door; ze moet op zoek naar een nieuwe baan.

Direct aan de slag met de praktische tips van een 
loopbaancoach.



Wat wil je de mensen mee-
geven? 

STEPHANIE: “Grijp de  
mogelijkheden die Matchcare 
biedt met beide handen aan, want 
dat kan je echt helpen. In het begin 
met acceptatie en verwerking, want 
ontslag voelt alsof de bodem onder je 
wordt weggeslagen. Later bij het zetten van 
een volgende stap.”  
 

Vol zelfvertrouwen het sollicitatiegesprek in
dankzij de eCoach. 
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STEPHANIE: “Vervolgens heb ik mijn brief en cv voorgelegd 
aan de eCoach. Ik heb, aan de hand van haar feedback, 
mijn brief helemaal omgegooid. Dit was heel zinvol, want ik 
mocht op gesprek komen.” 

STEPHANIE: “Ik heb het sollicitatiegesprek geoefend via 
Skype. Mede daardoor ging ik met meer zelf- 
vertrouwen het gesprek in, want ik wist nu 
waar ik op moest letten. De rol van de 
eCoach vond ik echt van toegevoegde 
waarde”. 

STEPHANIE: “Daarnaast raad ik aan om altijd te bellen voor 
je een brief stuurt en bel ook na. Evalueer met je coach 
waarom een sollicitatiegesprek niet succesvol is verlopen. 
Zorg dat je antwoord krijgt op vragen als: Wat heb ik ge-
leerd? Wat moet ik de volgende keer anders doen? Waar 
moet ik op letten?”

STEPHANIE: “Het helpt als je vanuit een 
baan kan gaan solliciteren naar een 

volgende baan. Als je thuis zit, kan 
je niet zo snel voorbeelden van de 
plank halen.”

Solliciteren vanuit een werkende functie  
helpt echt. 

“GRIJP DE MOGELIJKHEDEN DIE 
MATCHCARE BIEDT MET BEIDE 

BEIDEN HANDEN AAN, WANT DAT 
KAN JE ECHT HELPEN”



Het loopbaanbureau

030 602 94 00

info@matchcare.nl

Bezoek ons op matchcare.nl


