Whitepaper

In 5 stappen van
een goede naar een
betere baan!
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Zit jij helemaal op je plek op je werk? Of zijn er toch dingen die je
stiekem graag anders zou willen zien? Je bent echt niet de enige! Vaak
blijven mensen bij hun huidige werkgever omdat het spannend is om
over te stappen. Dat begrijpen we maar al te goed, maar draagt dat nou
écht bij aan je werkplezier en je professionele ontwikkeling? Nee, toch?
Stel, je wil daar wat aan doen: hoe vind je nou die ene baan die perfect
bij je past? Daar helpen wij je middels dit whitepaper graag bij!

Kracht Recruitment

Succesformule
Er zijn allemaal verschillende redenen waarom je je gaat oriënteren op een
andere baan. Het kan natuurlijk zo zijn dat je het idee hebt dat je carrière stilstaat
omdat er binnen het bedrijf geen of weinig opleidings-, ontwikkelings- of
doorgroeimogelijkheden zijn, de bedrijfscultuur je niet helemaal ligt of omdat je
niet tevreden bent over je arbeidsvoorwaarden. De mogelijkheid bestaat ook dat
de projecten waaraan jij werkt niet helemaal jouw ding zijn en je wil rondkijken naar
projecten die beter bij jou passen. Het kan natuurlijk ook liggen aan praktische zaken
zoals een te lange reistijd. Voor al deze problemen hebben wij een oplossing: de
succesformule.
Met ruim 20 jaar consultancy-ervaring op het gebied van technische carrières heeft
Kracht Recruitment een succesformule ontwikkeld om jou als professional in de bouw,
infra, installatietechniek en industrie in vijf stappen te laten werken vanuit jouw Kracht.
Oftewel, hoe ga je in vijf stappen van een goede naar een betere baan?
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Stap 1

Oriënteren
Een bemiddelingsbureau vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Jouw wensen en
ambities zijn de leidraad bij de zoektocht naar jouw droombaan. Zij beschikken over
een groot netwerk waardoor zij kunnen kijken welke organisatie het beste bij jouw
kunnen en wensen past. Daarbij nemen zij zorg uit handen omdat zij voor jou op zoek
gaan. Dit bespaart jou veel tijd en moeite. Ook ondersteunt een recruitmentbureau jou
tijdens het sollicitatieproces. Zij zorgen ervoor dat je goed voorbereid op gesprek gaat.
Er zijn veel redenen te bedenken waarom je niet tevreden bent over je huidige baan.
De meest voorkomende: ik voel me niet meer uitgedaagd of ik heb het gevoel dat ik
me niet meer verder kan ontwikkelen bij mijn huidige werkgever. Bij Kracht kijken we
hoofdzakelijk naar vijf motieven die de ene baan beter maakt dan de andere:
1

Ontwikkeling
Dit motief gaat over de mate waarin je nieuwe dingen kunt leren in je huidige
functie of beter kunt worden in bestaande taken en werkzaamheden. Het motief
omvat ook zaken als toekomstige carrièrekansen binnen je huidige organisatie.
Zowel als verdieping op je huidige functie als in hiërarchische zin. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan een managementfunctie.
Wat zijn mijn doorgroeimogelijkheden?
Waar sta ik over 3 jaar als ik hier blijf werken?
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Sfeer & Cultuur
Heb ik een klik met je collega’s, pas ik bij de bedrijfscultuur en word ik
gewaardeerd? Dit zijn de belangrijkste vragen binnen dit motief. Voorbeelden van
onderdelen van een bedrijfscultuur:
Wat is de stijl van leidinggeven?
Is er ruimte voor eigen verantwoordelijkheden?
Is de organisatie plat of juist hiërarchisch georganiseerd?
Gaan collega’s informeel of zelfs amicaal met elkaar om?
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Projecten, producten of diensten
Heb ik affiniteit met de projecten, producten of diensten waaraan of waarmee ik
werk?
Zijn er voldoende overeenkomsten tussen mij en de projecten, producten of
diensten?
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Zakelijk
Verdien ik eigenlijk wel genoeg?
Wat zijn mijn andere arbeidsvoorwaarden?
Is mijn arbeidsvoorwaardenpakket wel marktconform?
Zijn er mogelijkheden binnen de organisatie om meer te gaan verdienen?
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Zekerheid
Wat voor een arbeidscontract heb ik?
Werk ik bij een stabiel en groeiend bedrijf?
Wat is de financiële situatie van mijn werkgever?
Wat zijn de toekomstplannen van het bedrijf waar ik bij werk?

Denk voor jezelf eens na over deze vragen en probeer ze te beantwoorden. Je krijgt
dan al snel een goede indruk of je nog wel echt op de goede plek zit. Besloten om toch
eens verder te gaan kijken? Dan komt de volgende vraag: waar begin je dan? Hoe start
je je zoektocht naar de juiste baan?

Waar willen en kunnen
samenkomen, ontstaat
werken vanuit Kracht.
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Stap 2

Intakegesprek of zelf solliciteren?
Kies je voor de hulp van een bemiddelingsbureau? Dan helpen zij jou met het in kaart
brengen van jouw kwaliteiten, interesses en ambities tijdens een intakegesprek. Tijdens
dit gesprek wordt jouw drijfverentest besproken. Hier gaan we verder in op jouw
ambities, kwaliteiten en interesses. Door jouw gedrag en drijfveren te analyseren, wordt
er gekeken naar jouw vakinhoudelijke kracht. Iedereen heeft zijn eigen krachten, en
dus voordelen voor werkgevers. Hiervandaan wordt er gekeken welke organisatie en
functie het beste bij jou passen.
Toch liever zelf solliciteren? Hoe zorg je er dan voor dat jouw CV en motivatiebrief
opvallen tussen al die andere sollicitaties?
1

Lees jezelf in in het bedrijf: welke bedrijfscultuur denk je dat er heerst, wat voor
type mensen werken en zijn ze formeel of juist informeel? Hiermee bepaal
je welke eigenschappen je van jezelf kunt noemen en hoe formeel je de
motivatiebrief schrijft.
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Begin met een sterke openingszin: de eerste zin moet de lezer nieuwsgierig
maken en ervoor zorgen dat ze verder willen lezen. Bijvoorbeeld: Modelleur
gezocht? Dat laat ik me geen twee keer zeggen!
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Benoem ervaringen die relevant zijn voor de baan: als er nog ruimte over is, kun je
ook behaalde resultaten benoemen.
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Laat je motivatie aansluiten op de vacature: waarom sluit deze functie aan
op jouw ervaringen, vaardigheden en interesses? Vraag jezelf af wat jouw
toegevoegde waarde is binnen het bedrijf.
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Laat jezelf zien: zet jezelf in de spotlights, wees enthousiast en ben niet te
bescheiden!

6

Maak de brief niet te lang: één A4-tje is voldoende.

7

Zorg voor foutloos Nederlands: laat je brief altijd nog even door iemand anders
controleren.

8

Sluit af met je doel: uitgenodigd worden. Geef aan dat je de lezer graag in het echt
zou willen ontmoeten voor een gesprek.
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Stap 3

Oriënterend gesprek
Goed nieuws, je mag op gesprek. Je hebt of zelf gesolliciteerd of bent via een
bemiddelingsbureau uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Ga je via een
bemiddelingsbureau op gesprek? Dan zal het gesprek vooral oriënterend van aard zijn
en word je vaak niet direct gezien als ‘de sollicitant’. Dit is een voordeel ten opzichte
van wanneer je zelf solliciteert. Je gaat kijken of de organisatie je aanspreekt en of je de
functie bij jou vindt passen.
Voordat je op gesprek gaat word je ondersteund door een voor jou aangewezen
consultant. Hij of zij zal jou helpen zodat je goed voorbereid op gesprek gaat.
Het is belangrijk om van tevoren vast na te denken over vragen die het bedrijf kan
stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
Waar ligt je Kracht?
Welke complimenten krijg je van je collega’s?
Wat zijn je valkuilen? En, wat deed je ter verbetering van deze valkuilen?
Wat weet je al van onze onderneming?
Wat spreekt je aan in ons bedrijf?

6

Stap 4

Overstap maken: doen of niet?
We begrijpen maar al te goed dat de keuze maken tussen je huidige werkgever en
een nieuwe heel erg lastig en spannend kan zijn. Maar maak je geen zorgen, ook hier
word je bij geholpen! Samen met jouw consultant vergelijk je je huidige werkgever met
het bedrijf of de bedrijven waar jij op gesprek bent geweest. Alle opties worden tegen
elkaar afgewogen zodat jij de juiste keuze kunt maken tijdens de procedure. Hierbij
wordt er weer naar de vijf motieven gekeken. Hieronder een aantal voorbeelden per
motief.
Ontwikkeling: Welke ontwikkelings- en toekomstmogelijkheden heb je bij je
huidige ten opzichte van je toekomstige werkgever?
Sfeer & cultuur: Wat spreekt je aan in de bedrijfscultuur bij je huidige en
toekomstige werkgever?
Projecten, producten en diensten: Wat vindt je van de projecten die je doet bij je
huidige werkgever ten opzichte van je toekomstige werkgever?
Zakelijk: Hoe zal je salaris groeien bij je huidige werkgever ten opzichte van het
salaris bij je toekomstige werkgever?
Zekerheid: Welke contractvorm heb je bij je huidige werkgever en welke
contractvorm krijg je bij je toekomstige werkgever?
Samen met jouw consultant kijk je naar de motieven die jij belangrijk vindt en hoe deze
per organisatie worden ingevuld. Op basis hiervan kun jij een weloverwogen keuze
maken.
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Stap 5

Jouw nieuwe baan
Als jij en je nieuwe werkgever beide positief zijn, volgt een
arbeidsvoorwaardengesprek. Maar hoe ga je zo’n gesprek aan? Doe eerst wat
onderzoek naar wat anderen met een soortgelijke functie/ervaring verdienen. Bepaal
voordat je het gesprek ingaat een ideaal salaris en stel een ondergrens. Vergeet bij
de onderhandeling niet de secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld bonussen,
vakantiegeld, aantal vakantiedagen, auto van de zaak, etc.) ter sprake te brengen en die
mee te nemen in je overweging.

Hoe ga je in dienst?
Wanneer je ervoor kiest om via een bemiddelingsbureau aan de slag te gaan,
zijn er verschillende opties om in dienst te treden bij een organisatie.
Je kunt kiezen voor Werving & Selectie, Detachering of voor een
opdracht als je ZZP’er bent.
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Hoe Kracht Recruitment jou kan helpen!
Wat is werken vanuit je Kracht nou eigenlijk? Voor ons is dat zo veel meer dan zomaar
een term alleen. Het is onze filosofie, ons geloof, onze missie! Het betekent werken in
een functie bij een organisatie waar jouw kwaliteiten, interesses en ambities perfect
samenkomen. Daar, op het snijvlak van die drie punten, vind je werken vanuit Kracht.
Kracht Recruitment biedt jou een aantal voordelen wanneer je bij ons solliciteert,
namelijk:
1

De snelheid waarmee wij een échte, passende baan voor jou vinden is vaak een
stuk sneller dan wanneer je zelf op zoek gaat naar de juiste vacature.

2

Daarbij is Kracht Recruitment specialist in haar vakgebied. Elke consultant
bij Kracht heeft zijn of haar eigen specialisme waardoor jij als techneut echt
begrepen wordt. Samen met jouw consultant kijk je naar jouw wensen en
behoeftes.

3

Kracht beschikt over een groot netwerk waardoor er goede afwegingen worden
gemaakt tussen welke organisatie het beste bij jou past.

4

Kracht werkt echt vanuit de kandidaat. We kijken naar jouw kunnen en willen,
omdat dit ervoor zorgt dat je werkt vanuit je eigen kracht. We werken dus vanuit
jou en niet vanuit de vacature.

=

Tot slot

Intake inplannen?
Wil jij van een goede baan naar een betere baan? En ben je benieuwd of en hoe
wij jou daarbij kunnen helpen? Klik dan hier voor een volledig vrijblijvende intake.
Nadat je de intake hebt gedaan, heb je:
Helderheid of jouw huidige baan bij je past;
Wat voor persoon je bent en wat aansluit bij jouw krachten;
Wat je ongeveer zou kunnen verdienen;
Hoe je in jouw kracht komt te staan;
Of er ergens anders betere arbeidsvoorwaarden voor jou zijn.
Plan een intakegesprek
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