Velen verliezen hun baan en inkomen door de
coronacrisis. Hoe kom f e in deze tifd aan een
nieuwe baan? Fysiek netwerken kan niet
meer, dus hoe val ie op? En hoe pak ie een
digitaal sollicitatiegesprek goed aan?
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evin van Rutten (29) verloor
aan het begin van de coro-

nacrisis ziln baan als

overheid ophoudt, zegt het Centraal
Planbureau. Op dit moment krijgt ruim

ac-

20 procent van de werkenden steun van

countmanager bij een ITconsultancybedriif (zie de pagina hiernaast). In een rap tempo moest hij zich
de nieuwe vorm van solliciteren eigen
maken: via een videoverbinding. 'Dat

de overheid. De Nederlandsche Bank

was wennen.' Hij is niet de enige die hiermee werd geconfronteerd. En niet alleen
het solliciteren via een videoverbinding
is nieuw ook de arbeidsmarkt is door de

crisis veranderd en de netwerkborrels
zijn weggevallen. Hoe pak ie het sollicitatieproces nu dan het beste aan? EW
vroeg het aan diverse experts.
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Oriënteer je op de arbeidsmarkt. Nu
meer mensen hun baan verliezen, is de
concurrentie groter. Aan het begin van
de crisis steeg het aantal werklozen al
met 41.ooo, aldus het Centraal Bureau
voor de Statistiek. De werkloosheid zal
verder oplopen als de steun vanuit de

verwacht dat de werkloosheid in zozr
kan oplopen tot 7oo.ooo.
Werklozen hebben niet alleen concur-

rentie van andere werklozen, maar ook
van werknemers die al bij het bedriif
werken. Vooral bedrijven die hun omzet
en werkzaamheden zien dalen door de
crisis, vullen hun vacatures liever intern
in, verwacht Alice Diels (49), voorzitter
van het Netwerk voor HR-professionals
(NVP) en HR-directeur bii Sodexo. Hoe
langer de crisis duurt, hoe meer bedrijven dat zullen doen, is haar verwachting.
Voor interne medewerkers die al iarenlang hetzelfde werk doen en toe zijn
aan iets anders, is dit het uitgelezen moment. 'Er is namelilk meer energie voor
nodig om in de huidige situatie kandidaten van buiten de organisatie in te werken en aansluiting te laten kriigen bij het
bedrijf,' zegt Diels. En internen kennen
alle ins en outs van een bedrijf. 'lk heb in
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Waar ziin de banen?
(Jovo-)progrommeur
0ndonks de crisis zijn er in
> Logistiek: heftruckchqufverscheidene secloren genoeg bonen te vinden, zouls: feur en mogozíjn-, produc> Bouw:

gloszetier,

schilder,

limmermon,

lie- en logisliek

teur mochines/gereedschoppen, ingenieur in de
energieseclor en bij bouw-

medewer-

en instollotiebedrijven

> Zorg: dokÍersossislent,
en
slukqdoor en werkvoorbe- moollijdenkoerier
(wUklverpleegkundige,
> 0nderwijs: groepsleer- begeleider,verzorgende,
reider

behonger,

ker, boodschoppen-

cybersecuri- krocht bssisonderwijs,
netwerkbe- docenlwiskundeen Nederheerder compulers en dqtq- londs, en leider tussencommunicotie en ICTschoolse kinderopvong
> Techniek; monleur, instolhelpdeskmedewerker en

> ICT:

cloud- en

verzekeringsoris, psychioler, inlensivecurespeciolisl,
speciolist ouderengenees-

lyspeciolisl,

-gebruikersondgrsteuner,

loleur,

ontwerper-construc-

mijn eigen team twee nieuwe collega's
mogen verwelkomen per r april. Ruim
twee maanden later heb ik ze pas voor
het eerst in levenden lijve gezien. Dat
was toch wel vreemd.'
Volgens |ort Wassenaar (44), Europees directeur van vacatuÍe- en carrièreadvies-site Monsterboard, is het ondanks
de crisis nuttig om naast oud ook nieuw
bloed te hebben. 'Het is goed om afen toe
te verversen,' zegt Wassenaar, om zo de
organisatie scherp te houden met nieuwe

kritische ogen.

Maar er is

ook een groep werklozen
die zich zou moeten afuragen of het wel
zin heeft om naar eenzelfde soort baan te
zoeken. Bastiaan Starink (:S), partner bij
PwC, People & Organisation (P&O) en
docent aan de Tilburg University, ziet dat
bijvoorbeeld stewardessen niet afwachten hoe de vliegtuigbranche zich ontwikkelt, maar zich proactief omscholen naar
de zorg. 'Veel stewardessen hebben niet
het vertrouwen dat hun oude baan op

het niveau terugkomt van een paar
maanden geleden. Als het al
gebeuÍt, kan dat nog iaren
duren,'zegt Starink. Als stewardess verzorg je ook mensen, die competenties kunnen ze prima inzetten op de

grond

in

kundige en GGZ-medewerker
BÍon: MonsrerbooÍd, Rondsiod. Robobonk, aBN amro

komen (zie 'Verdwijnbanen en toekomstbanen koppelen'op pagina 43).
Waarnaar kun je ie dan het beste omscholen? Zie daarvoor 'Waar ziln de banen?'op deze pagina. Volgens Starink
heeft het geen zin om nu iedereen die
door de crisis is geraakt om te scholen,
zoals taxichauffeurs en horecamedewerkers. Als je verwacht dat de crisis slechts

veel vacaturesites zoals Monsterboard en

Linkedln algoritmes gebruiken om cv's
op kernwoorden te doorzoeken. 'Wees
dus duideliik in je functietitels en gebruik de goede kernwoorden die aanslui
ten op de gevraagde competenties,'tipt
Wassenaar. 'Dan kom je sneller naar boven bij het zoekresultaat.'
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drie tot zes maanden duurt, en dat
daarna de oude economie zichzalherstellen, dan moet je het niet doen. Het is
onlogisch om van een barman een verpleegkundige te maken, tenzij diegene
dat natuurlijk zelf wil,'zegt Starink.
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nen kunnen worden uitgenodigd. In
plaats van dat er gemiddeld drie sollici
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Als le hebt besloten welke baan je zoekt,
is het de kunst om als werkzoekende op
te vallen. Volgens Wassenaar van Monsterboard zijn sociale media daar erg
goed voor. 'I(jk of één van je connecties
je kan introduceren bij het bedrijf waar je
zou willen werken,' zegt Wassenaar. De
introductie zorgt ervoor dat ie via een be-

een verzorgings-

ter I(oolmees (D66) van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wil: dat de economie
zich aanpast'aan de nieuwe realiteit'.
Het kabinet trekt 5o miljoen euÍo extra uit voor (om)scholing, naast de ongeveer 3,6 miljard euro die werkgevers en
werknemers elk jaar al opzilzetten. Het
geld gaat naar het zogenoemde crisispakket NL Leert Door. Maar volgens Starink moet er een structureel programma

hebt, telt ie enthousiasme, je energie.'
Wat ook goed is om te weten, is dat

Hoera, je bent uitgenodigd voor een eerste gesprek. Een digitaal gesprek. |e kunt
je deze techniek toch maar het beste eigenmaken, want sollicitatie-expert Aaltle Vincent (6o) denkt dat het solliciteren
per videoverbinding een blijvertje is, en
niet alleen omdat zovelen thuiswerken.
'Werkgevers zien er de voordelen van,'
zegt ze. Zo'n voordeel van een digitaal
sollicitatiegesprek is dat er meer perso-

'Veel stewardessen denken
niet dat hun baan op het
oude niveau terugkomt'

huis.' En dat is precies wat minister Wou-

senaar. 'Nodig ze uit om langer te kijken.'
Dat kan door persoonlijk te zijn, kleur te
gebruiken en door een overzichteliik en
toegespitst cv. 'Stuur bijvoorbeeld naast
een formeel cv en je motivatiebrief een
kort filmpje over jezelf mee waarin je vertelt over ie toegevoegde waarde en bel ze
na. Zeker als je nog weinig werkervaring

kende met iemand van het bedriif kan
kennismaken. Dat hoeft niet meteen een
sollicitatie te zlin. 'Zo'n gesprek is nuttig
om te weten te komen wat de mensen er
doen, wat de cultuur en de maatschappelijke rol van het bedriif ziin,' zegt Wassenaar.

En wat ook al'vóór de coronacrisis
gold: zorg voor een originele sollicitatiebrief en dito cv. 'Gemiddeld kijkt een bedrijf 6 seconden naar een cv,' zegt Was-

tanten worden uitgenodigd, zijn het er
nu vaak acht.

Als werkzoekende maak je dus meer
kans dan vroegeÍ op een gesprek, zegt
Vincent.'Personeelswervers spreken nu
ook mensen die ze misschien anders

niet

op eerste gesprek hadden laten komen
en "ontdekken" nu meer kandidaten.'
Vaak is een tweede gesprek, met drie
overgebleven kandidaten, nog wel op
kantoor.
ervoor dat jii degene van
die acht bent die doorgaat naar de volgende ronde? Volgens Vincent draait alles om de voorbereiding. 'Vraag de potentiële werkgever welke tool zij gebruiken voor het gesprek en installeer die
alvast op je pc,'zegt Vincent. 'Oefen het
gesprek met die tool, stel je naam in, zet
er een profielfoto bij en test het stemgeluid.' Volgens Vincent is dit in de huidige
arbeidsmarkt belangrijk, omdat je daarmee kunt laten zien dat je digitale vaardigheden bezit.
Aan die digitale vaardigheden werkt
inmiddels heel Nederland, waardoor

Hoe zorg ie
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Verdwiinbanen en toel«omstbanen koppelen
Volgens Bqstioon Slorink [39],
porrner bij PwC, People I0rgo-

nisqlion (P60) is er een slruclureel progrommo nodig doi mensen begeleidt von werk nqqr
werk. Hoe moet dEl eruilzien?
Hij noeml het een nulionqle
skills bridge.'Er zijn werkgevers
met zogenoemde verdwijnbonen, zools lopendebondwerk
door bijvoorbeeld robolisering,
of de toerismeseclor door de
crisis, en werkgevers met toe-

komstbonen, bijvoorbeeld !n de
lCT. Dqornoosl zien we groie
lekorlen, voorol in de publieke
secior, zools in de zorg, hel onderw'rjs, bij de poliiie, defensie

en

jusliliële inrichlingen. Moor

ook in de lT.'
Hel idee is dolje een brug
bouwt tussen deze twee soorten
werkgevers. Dot ziel er ols volgl
uil: de werkgevers die mensen
moelen onlsloon en de werkge-

vers die mensen zoeken, sluiten
zich oon bij hel progrommo. De
overlollige werknemer doel zo
qutomotisch mee. Het systeem
wordl gevuld met gegevens over
wie er in diensl is. welke werkzoomheden zij doen. welke opleiding ze hebben gevolgd en welke
competenÍies ze hebben en kunnen ontwikkelen.
De doqdwerkelijke

over het videobellen zelf al wel het nodige bekend is: zorg voor een stabiele
verbinding, ga op een rustige plek zitten
waar je niet wordt gestoord en kies een
neutrale achtergrond.
Dus geen boekenkast, zegt Vincent.
'Het soort boeken creëert vooroordelen
over iemand.' Bii sommige videobelsystemen kun le een achtergrond instellen,
maar dat raadt ze niet aan. 'Het beeld is
dan niet zuiver, soms valt dan ineens je
hand of haar weg.'

Een ander onmisbaar punt in de
voorbereiding is volgens Wassenaar het
je inlezen in het bedriif. Volgens hem is en bliift dit
heel belangriik punt. 'Recrui- - -,- l-

omscho-

gevers. 'De overheid heeft er
b.ij, wont ols
iemond een bqqn heeft, komt hij

ling beginÍ pos zodro er een
nieuwe werkgever kloorsïooÍ. 0p
die monier wordl er gerichl omge-

finoncieel belong

schoold.'Er moetwel de juisle
progrommostrucluur ochlet zilien mel goede ondersteuning en
cooching,' zegt Slorink.'Bedrij-

niet in de WWi
Werkgevers hebben er ook
booi bij, omdol zowel ofscheid
nemen von werknemers geld kost
(tronsiliekoslen) ols le weinig
mensen hebben Íde omzel die

ven moeien hulp krijgen bij het

bepolen wot de toekomsi voor
hen goot brengen, businesscoses
worden tegen hel licht gehouden
en mensen moelen worden bege-

don niel wordt behoold].
En dus moelen deze portijen
oon elkoqr worden gekoppeld vio

leid nqor de loekomslbonen die

een cenlrool progrommq.'Grole

ze leuk vinden.' Volgens Storink

bedrijven kunnen dit soort projecten nog wel voor elkoor boksen.
mqor kleine bedrijven niet.

heefl dil sysleem zich ol bewezen
in Luxemburg, woor het is onlwikkeld. De finonciering moet komen

Doorom werkt een cenlrool
progrommo hel beste.'

vqn de overheid en von de werk-

niet in je neusgaten kijken. Stel de camera zo in dat je tot schouderhoogte in
beeld bent. Hoewel je dus niet helemaal
in beeld bent, raadt zowel Vincent als
Wassenaar aan om ie van top tot teen in
nette kleren te hijsen. Dat geeft een zekerder gevoel. Hoe neties het moet zijn,
is aftrankelijk van de cultuur van het bedrilf. Dat is voor een deel al te zien aan de
foto's op de website.

Maar bij sommige bedrijven spreekt
het ook voor zich: 'Bii een bank ga le toch
iets formeler in pak dan bij een internetstaÍt-up waaÍ ze in een T-shirt zitte\'
zegt Wassenaar. Vincent adviseert om

om bij het antwoorden recht in de lens te

kiiken. 'Je kijkt door die lens naar een
mens. Maar ie kunt niet de hele tijd in de
lens kijken, dus bij een vraag kun je wel
naar het scherm kijken. Benoem het ook
als ie op ie wagenliist gaat kijken, anders
lijkt het net of je wegkiikt. Op deze manier maak je optimaal contact.'
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Als je de baan hebt gekregen en de handtekening is gezet, komt de volgende uitdaging: je vanuit huis het nieuwe werk

eigen maken. Wat daarbij kan helpen,

ziin zogenoemde inwerk-apps, bilvoor-

1en Betef geen
o - -- bOeken Op de
tershoudenernietvanarsle achtefgfond. Dat Cfeëeft
ffi','.'"1::1;1ff i:'r""X#ï:' vooro ordelen over iemand

beeld van TinQwise en Appical.
Roy Terenstra Qr), medeoprichter van
Appical, zag de vraag naar zijn app met
40 pÍocent toenemen. 'Er kwamen vooral

bedrijven

bii die normaal

eens peÍ

wouwenaanomwatkleurophetgezicht Een videogesprek verloopt toch net

maand een welkomstdag organiseerden
en een multomap meegaven met alle gegevens die de nieuwe mensen moesten
weten,' zegt Terenstra. Eigenliik is de
app een digitale versie van de multomap,
met als verschil dat de informatie niet in
één keer wordt gegeven, maar in fases.
'De nieuwe informatie tot ie nemen,
moet ook leuk zijn,' vindt Terenstra.

iets anders dan een fysiek gesprek. Zo is

Daarom kriig ie niet alleen tekstdocu-

het volgens Vincent gebruikelijk om je
hand op te steken als je iets wilt vÍagen,
moet je duidelijk articuleren, nadrukke-

menten, maar ook quizzen, woordenboeken met het vakjargon, filmpjes, checklists en opdrachten. 'Het is prettig en
overzichtelijk, en zorgt vooÍ een gestructureerde inwerkperiode,' zegt Terenstra.
Laat die nieuwe baan maar komen! o

partners op via Linkedln, zodat je weet wie je tegenover je hebt.'
Die informatie helpt volgens hem ook
om een klik te maken en wat schwung
aan het gesprek te geven, bijvoorbeeld
doordat de gesprekspartners beiden bij
hetzelfde bedriif hebben gewerkt. Tot

een paar minuten eerder online te zijn,
zodat je er klaar voor zit. 'Normaal ben je
ook biitijds aanwezig. Kijk met een grote
lach meteen in de lens en zeg iets als
"wat fiin dat we dit gesprek kunnen voeÍen" - een openingszin waarmee je met-

slot raadt Vincent zowel mannen

eeneengoedeeersteindrukmaal<t.'

als

te doen. 'Op een scherm kom ie flets over.
Met wat getinte crème oog je fitter.
liteit is belangriik voor werkgevers,
letten ze op.' Het gesprek staand voeren,
helpt ook, zegt

Vitadaar

Wassenaar.

lijker ie mimiek gebruiken, vragen zeker-

En dan kan het gesprek beginnen, heidshalve herhalen en niet meetypen
met de laptop op ooghoogte, zodat ze tijdens hqt gesprek. Vincent raadt aan
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Verloor en vorid werk rlis

occ{luntmcrilcge r tlij een
iT-consu lin ncybedrijí
tijcens de crisis
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Voerde ols sollicitont noor de funcÍie von hoofd odministrotie
hoor eerste gesprek digitool
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Begon ïijdens de lockdown meï hoor nieuwe boon ols

bureouredocteur. Werd digitool ingewerkt.

