
Kompaszie ondersteunt mensen bij vragen over hun loopbaan of zoektocht naar werk

‘Als je je maar blijft aanpassen, 
onderscheid je je niet’
 Heino – “Tegenwoordig 
vindt tachtig procent van de 
mensen een nieuwe baan 
via het persoonlijk netwerk. 
Sommige mensen proberen 
het via ontelbaar vele solli-
citatiebrieven, maar eigen-
lijk is dat contraproductief. 
Op elke vacature komen 
twee- tot driehonderd brie-
ven binnen. Hoeveel kans 
denk je dan te maken? Ga 
er maar vanuit dat ieder-
een aan de eisen voldoet. 
Met al die sollicitatiebrie-
ven ben je alleen maar be-
zig om jezelf aan te passen 
aan de wensen van een an-
der. Maar als je het via je 
netwerk probeert, werkt 
het anders. Daarbij moet je 
juist laten zien wat je wil 
en wie je bent! En dat is een 
heel andere benadering!”

De arbeidsmarkt is na jaren 
van crisis en krimp enorm 
veranderd, dat blijkt wel uit 
het voorgaande citaat van 
André van der Vegt en Marja 
van Aggelen. Het stel uit Hei-
no runt het bureau Kompas-
zie. Ze helpen hun cliënten 
op het gebied van loopbaan-
ontwikkeling en persoon-
lijke ontwikkeling. Vaak 
gaat het om mensen die zijn 
vastgelopen in hun carrière; 
het heilige vuur missen; te-
veel last hebben van stress of 
simpelweg op zoek zijn naar 
werk. “Maar ja, tegenwoor-
dig is iedereen potentieel 
werkzoekend”, stelt André. 
“Niks is meer vast.” Om hun 
klanten uit de impasse te hel-
pen, voeren André en Marja 
persoonlijke gesprekken en 
verzorgen ze trainingen en 
workshops als ‘onderschei-
dend profileren en ontspan-
nen solliciteren’ en ‘omgaan 
met lastige werksituaties’. 
Zo zetten ze samen met hun 
cliënt een nieuw carrière pad 
uit. “Soms is één gesprek al 
voldoende om hen verder te 
helpen, maar een gemiddeld 
traject bestaat uit zestien tot 
achttien sessies.”

“Het begint bij de basis en die 
is ‘jezelf zijn’”, stelt André. 
“We proberen onze cliënten 
weer bewust van hun eigen 
ik te maken. Soms hebben 
ze zich zoveel aangepast dat 
ze naast hun eigen bestaan 
zijn gaan lopen. Wij willen 
hen terugbrengen naar hun 
kern. Als je je maar blijft 

aanpassen, onderscheid je je 
niet.” Want door alle veran-
deringen op de arbeidsmarkt 
werkt het volgens André en 
Marja juist veel beter om je 
eigen krachten te profileren. 
“Een klassiek cv bevat een 
opsomming van je ervaring. 
Maar op een onderscheidend 
cv begin je met wie je bent, 

wat je wilt en wat je passies 
zijn. En natuurlijk is het be-
langrijk om unique selling 
points te hebben. Blijf in je-
zelf investeren.”
Het is een heel andere aan-
pak dan die ze met hun vo-
rige bureau RAZ hanteer-
den. Daarbij richtten ze zich 
vooral op advies aan werk-

gevers: hulp bij het creëren 
van diversiteit op de werk-
vloer. “Kompaszie hebben 
we twee jaar geleden opge-
richt. Het was ons antwoord 
op de grote veranderingen 
op de arbeidsmarkt en de 
terugtredende overheid. In 
2012 was nog maar 2 procent 
van de nieuwe betrekkingen 
vast; de rest was allemaal 
tijdelijk. Ook dat vraagt om 
een andere benadering. In de 
afgelopen jaren hebben we 
Kompaszie stap voor stap 
vorm gegeven. En nu is het 
tijd om ons op de markt te 
profileren. Daarbij is de regio 
voor ons enorm belangrijk.”
Kompaszie richt zich vooral 
op dienstverlening aan men-
sen met minimaal een MBO-
niveau. “We hebben veel 
ondernemers, zorgmensen 
en technici in ons cliënten-
bestand. Maar ook veel men-
sen uit de kinderopvang. Die 
arbeidsmarkt is enorm ge-
krompen. Hoe val je dan nog 
op? Dat doe je het beste door 
jouw kwaliteiten te bena-
drukken En wat is eigenlijk 
jouw specifieke talent? Kun 
je dat in één zin vertellen? 
Probeer maar eens. Lastig 
hè! En wat heb jij de werkge-
ver te bieden? Waarmee kun 
jij hem helpen?”

Netwerken is volgens André 
en Marja tegenwoordig dé 
manier om aan een nieuwe 
baan te komen. Maar wat 
zijn effectieve manieren om 
je netwerk te vergroten? “Ga 
vrijwilligerswerk doen in 
sectoren waarin je actief wilt 

zijn”, vertelt Marja. “Trek de 
stoute schoenen aan en bel 
dat ene bedrijf waar je graag 
zou willen werken eens op of 
ze je wat meer over hun acti-
viteiten kunnen vertellen. Ie-
dereen wil een ander helpen, 
ga daar maar vanuit. Op zo’n 
manier toon je belangstelling 
en raak je met mensen in ge-
sprek. Het is niet de bedoe-
ling dat je dan ook vraagt of 
ze werk voor je hebben. Dan 
moet je meteen iets; dat stoot 
af. Maar werkgevers zijn al-
tijd geïnteresseerd in eigen 
initiatief.” André: “Weet je 
hoe het gaat? Veel bedrijven 
zetten tegenwoordig niet 
eens meer een personeelsad-
vertentie. Het is duur en de 
sollicitatieperiode is enorm 
tijdrovend. Dus proberen ze 
het via hun eigen netwerk. 
En wie weten het het eerst als 
er een functie vrijkomt? De 
personeelsleden. Zorg dat 
die in je netwerk zitten. Als 
jij aan de eisen voldoet en al 
eens langs bent geweest, zit 
je bovenaan in het geheugen. 
En zo worden de vacatu-
res tegenwoordig ingevuld. 
Zorg dat je erbij bent.” 
Marja: “We komen regelma-
tig bij bedrijven. Daar krij-
gen ze wel vaker trainingen. 
Dan merk je soms een af-
wachtende houding. Zo van: 
‘weer zo’n training’. Maar 
wij krijgen na afloop altijd 
enthousiaste reacties. ‘Hier 
heb ik echt heel veel aan ge-
had. Wat een nieuwe invals-
hoeken!’”

www.kompaszie.com

Winnaars Ray-Ban Cooler

 Raalte – Guus Huis in ’t Veld en Jos Kruiper hebben beiden een Ray-Ban Cooler gewon-
nen bij Boertie Optiek. Na aankoop van een Ray-Ban zonnebril maakte men bij de Raalter 
optiekzaak kans op één van deze prijzen. Afgelopen vrijdag werden de coolers uitgereikt. 

Dag van de Loopbaan
Kompaszie haakt op zaterdag 27 september aan bij de 
Landelijke Dag van de Loopbaan. Iedereen kan gratis 
meedoen aan de workshops ‘onderscheidend profileren, 
ontspannen solliciteren’ (10.00 tot 12.00 uur) of ‘omgaan 
met lastige werksituaties’ (15.00-17.00 uur). Daarnaast is 
het ook mogelijk om een individueel loopbaanconsult van 
Marja of André te krijgen. Meedoen? Meld je dan aan via:
dagvandeloopbaan.nl  
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Overijsselse ‘roadmovie’ 
in Filmhuis Deventer
 
 deVenteR - Filmhuis De Keizer in Deventer vertoont 
op 25 september eenmalig de film ‘Oerijssel - Zunnewen-
de’. Het is het eerste deel van het tweeluik Oerijssel, ge-
maakt door regisseur Geertjan Lassche. Hij vertelt: “We 
gaan in de film terug naar de tijden van heidendom, bij-
geloof en oeroude rituelen. Veel ervan is nooit verdwe-
nen, ook niet toen de zendeling Lebuïnus het christelijk 
geloof kwam brengen.”

Hoofdpersoon is Radio1-
presentatrice Margje Fikse, 
die opgroeide langs de IJs-
sel, naar Amsterdam ver-
huisde en nu terugkeert 
naar het Oosten. Vanuit 
haar nieuwe woonplaats 
op de IJsseloever gaat ze op 
zoek naar haar roots. 

In deel 1 van Oerijssel zoekt 

Margje contact met een 
aantal mensen die dicht bij 
het verleden staan. Bijvoor-
beeld natuurmens Wim 
Toorneman, die gefasci-
neerd is door Paasvuren. 
En Herman Kampman, een 
verhalenverteller die volks-
gebruiken levend houdt. 
Maar ook dominee Henk 
Vreekamp, die expert is in 

het heidendom.  “Oerijssel 
heeft iets van een roadmo-
vie, die plaatsen door heel 
Overijssel aandoet”, legt 
Lassche uit. “Als kijker reis 
je mee naar Zalk, Zwarte-
waterklooster, Espelo, Stap-
horst, Hellendoorn. 

Het is een sferische beleve-
nis, waarin heden en verle-
den doorlopend met elkaar 
worden verweven.” 

Deel 2 van Oerijssel, ‘Win-
terwende’, verschijnt begin 
2015. Meer informatie is te 
vinden op: 

www.oerijssel.nl


