“Lastige vragen zijn vaak de juiste”
Ik zocht iemand om mee te sparren over mijn toekomstperspectief”
Met een gemeentelijke fusie op handen besloot gemeentesecretaris Bas Nootenboom dat het tijd was voor een volgende
stap. Met heel wat ervaring; als wethouder, raadsgriffier en als gemeentesecretaris had was er even geen helder perspectief.
“Ik wist ook even niet welke kant ik op zou gaan”, vertelt Nootenboom. “Ik heb toen met behulp van een coach mezelf
een aantal vragen gesteld om helder te krijgen wat de volgende stap moest worden. Bas volgde hiervoor het Eigen Kracht
Programma bij Zeelenberg.
“Iedereen zou zichzelf met regelmaat een aantal kritische
vragen moeten stellen; zit ik nog wel op de juiste plek
en doe ik wat ik leuk vind of doe ik het om inkomen te
genereren? En dat zou je op gezette tijden moeten doen,
niet alleen als je baan ophoudt te bestaan.”
“Nu ben ik op een punt beland
dat ik mezelf eigenlijk eens wil afvragen
wat ik het liefste zou doen”

“In mijn loopbaan heb ik al veel verschillende
functies en rollen bekleed”, vertelt Nootenboom.
“Als ik van baan wisselde was dat vaak omdat ik
gevraagd werd. Dan dook ik weer vol enthousiasme
een nieuw avontuur in. Dat heeft me veel ervaring
en kennis opgeleverd, maar dat betekent ook dat je
nooit een compleet bewuste keuze hebt gemaakt
voor iets waar je hart ligt. Je grijpt de kansen die op
je pad komen. Nu ben ik op een punt beland dat ik
mezelf eigenlijk eens wil afvragen wat ik het liefste
zou doen.”
“Dit had ik je aan het begin van
het traject niet kunnen vertellen”
Lastige vragen

“Mijn coach stelde me vaak vragen waar ik het
antwoord niet direct op paraat had. Dingen waar
je echt even over moet nadenken omdat je er nog
nooit zo bewust naar hebt gekeken. En jezelf vragen
stellen over iets waar je nog niet bewust van bent,
is erg lastig”, lacht Nootenboom. “Dus soms heb je
gewoon iemand nodig die je bepaalde dingen vanuit
een ander perspectief laat zien.”

Keerpunt
“Het keerpunt lag voor mij op het moment dat we echt
veel dieper gingen kijken door eigenlijk mijn loopbaan en
leven te ontleden”, gaat Notenboom verder. “Met vragen
als: ‘Wanneer was je het gelukkigste?’, ‘Waar lag dat aan
en wat deed je toen?’. De uitkomst verraste mij, het bleek
namelijk een van de drukste momenten uit mijn carrière
te zijn. Ik was net getrouwd, had een jong gezin en als
wethouder een uitpuilende agenda. Maar toch haalde
ik veel energie uit mijn werk. Vervolgens zijn we gaan
kijken welke factoren mij die energie gaven. Bijvoorbeeld
bepaalde verantwoordelijkheid, vrijheid en/of thema’s
waaraan je werkt. Hieruit werd voor mij duidelijk dat
thema’s duurzaamheid en de energietransitie belangrijke
factoren waren. Dat had ik je aan het begin van het traject
niet kunnen vertellen. Daar was ik me helemaal niet
bewust van, gewoon omdat je je focus op iets anders
hebt. Dat geeft het belang van de juiste vragen stellen
maar weer aan”, benadrukt Nootenboom.
“Je moet de waarde van je
netwerk niet onderschatten”
“Nadat ik helder had welke kant ik op wilde, ben ik samen
met mijn coach gaan kijken wat er voor nodig was om
daar te komen”, vervolgt Nootenboom. Daarvoor ben
ik me onder andere gaan bewegen in die wereld, want
zoals mijn coach zegt: ‘Je moet zijn waar je naartoe wilt’.
Ik heb seminars en congressen bezocht en heb in mijn
netwerk aangegeven waar ik naar op zoek was. Daar
was ik eigenlijk wat terughoudend over, want ik had geen
specifieke ervaring. Samen met mijn coach heb ik toch
een LinkedIn-bericht opgesteld en drie weken later had
ik een nieuwe baan! Je moet de waarde van je netwerk
dus niet onderschatten. Nu ben ik een paar maanden
werkzaam in mijn nieuwe functie en het bevalt me erg
goed. Dit is de start van een nieuwe weg in mijn carrière”,
sluit Nootenboom af.

Mobiliteitsdienstverband
Het Eigen Kracht Programma kan gecombineerd worden met een mobiliteitsverband. Dit geeft je de mogelijkheid los te
komen van de organisatie en je geheel te richten op jouw toekomst. Met een mobiliteitsdienstverband neemt Zeelenberg de
werkgeversrol over en behoud je je arbeidsvoorwaarden voor de duur van het contract. Middels het maatwerk-traject, het Eigen
Kracht Programma, neem je zelf de regie over jouw loopbaan en stap je over naar een baan die bij jou past of kun je door interimopdrachten of een expertiseplek de koers van jouw loopbaan verleggen. Middels de interim-opdrachten kun je de duur van je
contract verlengen. Voor meer informatie over mobiliteitsdienstverbanden kunt u contact opnemen via welkom@zeelenberg.nl.
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