
Deomgekeerde sollicitatie
Al eens vandeomgekeerde sollicitatie
gehoord?Nietwachten tot je een
uitnodigingkrijgt,maarbedrijven
zelf onderzoekenenmet je analyse
op ze afstappen.Voorwaarden: tijd
endiscipline.

Door JolanDouwes

I
k vondhet enerverend
ommensen tebenaderen
die iknogniet kende’,
zegt Jacco* (53). Sinds
eenhalfjaarheeft hij een
nieuwebaanalsfinancieel

en logistiekdirecteurbij eengrote
handelsfirma.Hij pakte zijn zoek-
tocht ongebruikelijk aan. Jacco
reageerdeniet alleenop vacatures,
maardeedookonderzoeknaar
bedrijvendiehemaanspraken.
Demethode vande ‘omgekeerde
sollicitatie’ leerdehij vanexecutive
coach JosHessels (62).
Departner vanTheLeader-

shipAdvisory, eenadvies- en
managementbureau inAmstel-
veen, bedachtdezemethode voor
topmanagers.Hij vraagt zijn cliën-
teneen lijst temakenvan twintig
tot dertigwerkgeversdiehen
aanspreken.Daar gaan ze zich in
verdiependoor er zoveelmogelijk
over te lezen.Methunanalyse en
vooral hunmogelijkeoplossingen
stappenzedannaardehoogste in
functie.

Zit diewel tewachtenoponge-
vraagdadvies? ‘Niemandzei dat
hetniet uitkwam’, zegt Jacco, die
vast ookmakkelijkerbinnenkomt
vanwege zijn staat vandienst.
‘Doordat ikmegoedheb voor-
bereid, kanhet interessant zijn
ommijn visie tehoren. Ikhebde
boeiendste gesprekkengevoerd.
Daardoorkreeg ik steeds scherper
voorogenwelkbedrijf het best bij
mepast.’
Jaccohadhet voordeel dathij

niet opde schopstoel zat. Van
zijn vorigewerkgever kreeghij
de tijd (eneenbudget) omzich te
oriënteren. ‘Totnu toeben ik altijd
benaderd voornieuwe functies. Ik
vondhet eenhele stapomnuzelf
dekar te trekken.’

Turbulentie
Demeestemanagersbeginnen te
zuchtenals zehorenwat JosHes-
sels vanhen vraagt. ‘Twintig tot
dertigbedrijven zoeken?Dat lukt
menooit.’De executive coachgeeft
dande tip elkeweekdriebedrij-
venuit demedia tehalenwaar
turbulentieplaatsvindt, variërend
vaneen fusie tot eendirecteurdie
wegmoet.
‘Als jedekrant opdiemanier

leest, krijg je snel een lijstmetpo-
tentiële kandidaten’, zegtHessels.
‘Dat geeft veel energie,maarook
eengevoel van regie en rust. Als je
solliciteert, loop jedekansdat je
viermaanden ineenprocedure zit
enwordt afgewezen.Hierheb je
altijdnogandereprojecten lopen.

Kijk vooralnaar
bedrijvenwaar
het onrustig is,

bijvoorbeelddoor
een fusie.

Gaandeweg leer je je steedsbeter
presenteren.Wemikkeneropdat
eenbedrijf na zo’ngesprek zegt:
jouwillenwewel. In veel gevallen
kun je zelfs kiezen.’
Deomgekeerde sollicitatie

klinkt Irene vandenBroek (58),
hr-directeur vanonderzoeksinsti-
tuutTNO, verfrissend indeoren.
‘Wijwerkenmet eenheadhunters-
bureau, eenbeproefdmiddel om
aan topmensen tekomen. Ikkrijg
vaak verzoekenomeenkopkoffie
tedrinken.Danhoor ik vooralwat
deanderkanenwil. Voor een in-
novatief bedrijf als TNO ishet juist
interessant omnieuwe visies te
horen. Ik vinddit een leukemanier
omteproberenbinnen tekomen.’
Dehr-directeurheeftwelwat

kanttekeningen.Eenbedrijf kan
na zo’ngratis adviesgesprekmis-
bruikmakenvande informatie.
Dat isniet kies,maarniemanddie
hetmerkt. ‘Bovendien zijndepro-
blemenvaneenorganisatie voor
buitenstaandersniet altijdprecies
te identificeren.Ofdie liggenop
eenander gebieddandekwali-
ficaties vandemensendie zich
aanbieden.Als elkewerkzoekende
zo tewerkgaat, krijgenwestraks
tienkoffieverzoekenpermaand.
Daarhebbenwehet tedruk voor.’

Indringendgesprek
Geenpaniek, niet elkewerkzoe-
kendemanagerheeft genoeg tijd
endiscipline voordoorwrochtebe-
drijfsanalyses. JosHessels erkent
datdeomgekeerde sollicitatie een

investering voorde lange termijn
is. ‘Jemoet ernietmeteen resul-
taat van verwachten,maarhet
lukt acht vande tienkeer.Opmijn
38steben ikopdezemanier aan
een topbaanbij tankopslagbedrijf
Pakhoed (nuVopak) gekomen. Ik
hadeen indringendgesprekmet
een lid vande raad vanbestuur.
Hetpersoneelshoofd liet eerder
wetendat er geen vacatureswaren.
Maarmijngesprekspartner zei:
dezemanweet alles vanchemi-
schedienstverlening,we zoeken
wel iets.’

Verrijkendproces
Jaccoheeft innegenmaanden
tijdmaar liefst veertig gesprek-
kengevoerd,waarinhij subtiel ter
sprakebrachtwatdebetreffende
organisaties zoukunnenhelpen.
Daar rolde zijnhuidigebaanuit,
waarinhij financiële en logistieke
takenkancombineren. ‘Ik vond
het een verrijkendproces, dat ik
iedereenkanaanraden.Het is veel
actieverdanafwachtenof je op
gesprekmagkomen.’
Hr-directeur Irene vanden

Broek: ‘Dit is ook interessant
voor internepersoneelsverschui-
vingen.Alsmensen vastzitten
inhunbaan, zoudenze zichop
dezemanier kunnen verdiepen in
andere interne functies.Het zou
mijniet verbazenalsdaar vernieu-
wende ideeënuit komen.’q
*Omprivacyredenen is Jacco’s
naamgefingeerd.Zijngegevenszijn
bijde redactiebekend.

‘Dezemanier vanwerken geeft energie,
maar ook een gevoel van rust en regie’

HOEWERKTDE
OMGEKEERDE
SOLLICITATIE?
Adviesvan
executive coach
JosHessels voor
topmanagersdie
werkzoeken:

1.Kies twintig totdertigbedrijven
die jeaanspreken.

2.Gauitgebreidonderzoeknaar
zedoen (jaarver-
slagen, berichten in
demedia, et cetera).

3.Analyseerwaarmee jij ze
kunthelpen.

4.Benaderdehoogste in
functiemet je voor-
stel omhierover te
komenpraten.

5.Laat jecv thuis.
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