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Inleiding 

Voor je ligt het e-book ‘70 Manieren om naar nieuw werk of opdrachten te 

komen’.  

In 2015 en 2016 hebben we bij Trivalent een loopbaanevent georganiseerd 

waar deelnemers inspiratie en ideeën op hebben gedaan om aan hun loopbaan 

te werken. Door workshops te volgen, gesprekken te voeren met andere 

deelnemers en vooral door in hun eigen loopbaanspiegel te kijken. 

Omdat we het belangrijk vinden dat deelnemers ook echt iets gingen doen met 

de opgedane ideeën en voorgenomen acties, hebben we ze aan het einde van 

het event gevraagd om hun 3 belangrijkste inzichten van die dag eens op te 

schrijven door antwoord te geven op de vraag: 

 

‘WAT GA IK VANAF MORGEN ANDERS DOEN?’ 

 

Iedere deelnemer heeft vervolgens zijn eigen 3 inzichten drie weken later nog 

eens in zijn eigen brievenbus aangetroffen. Een mooie manier om weer even 

herinnerd te worden aan de acties die ieder zich had voorgenomen. Toch?! 

Wij hebben alle inzichten en adviezen voor je verzameld want hoe fijn is het 

dat je kunt leren van mensen die jou al zijn voor gegaan. Mensen die net als jij 

de behoefte voelden om stappen te zetten in hun loopbaan. Om welke reden 

dan ook.  

De een is boventallig verklaard en weet dat ie in beweging zal moeten komen. 

De ander zit al een tijdje niet lekker in zijn functie en zou graag eens wat anders 

willen doen maar weet niet goed wat en hoe. Weer een ander is benieuwd 

naar wat er allemaal nog meer aan kwaliteiten en talenten in hem verborgen 

zit en wil graag weten welk werk daar goed bij past. En zo kunnen er allerlei 

redenen zijn waarom iemand aan zijn loopbaan wil werken. 
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De aanleiding maakt ons eerlijk gezegd niet zo veel uit. Wat wij bij Trivalent 

vooral belangrijk vinden, is dat je de regisseur van je eigen loopbaan wordt en 

blijft. Daarom delen we graag de inzichten en adviezen van de deelnemers aan 

de vorige edities van het Loopbaanevent met je.  

In de hoop dat je de loopbaanhandschoen op pakt en werk gaat maken van 

nieuw werk of opdrachten. 

Omdat we in het werken met loopbaankandidaten vaak merken dat er de wens 

bestaat om voor zichzelf te gaan beginnen, hebben we dit e-book opgedeeld in 

een deel met 70 manieren voor het vinden van nieuw werk in loondienst en 

een deel met 90 (!) manieren om je eigen bedrijf goed van de grond te krijgen 

dan wel een klantenboost te geven. 

Je zult merken dat er wezenlijk niet heel veel verschil zit tussen de beide 

manieren en toch heb je als zzp’er soms net even wat andere dingen te doen 

dan als je op zoek bent naar een werkgever. 

Een tip: lees alles op je gemak door en omcirkel alle manieren die jou 

aanspreken of waarvan je weet dat je ze nu eindelijk eens moet gaan doen. 

Maak op basis hiervan je eigen actielijst door ze te rangschikken. Je kunt ervoor 

kiezen om ze te rangschikken op de snelheid waarmee je deze manier kunt 

voltooien. Bijvoorbeeld: het aanpassen van de kopregel op je LinkedIn-profiel. 

Of rangschik ze op volgorde van belangrijkheid.  

 

http://www.trivalent.org/
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Of op volgorde van de reguliere stappen die je doorloopt bij een zoektocht naar 

ander werk: 

1. Weten waar je goed in bent en welk werk bij je past 

2. Weten wat je wilt  

3. Een winnende mindset hebben 

4. Jezelf profileren en onderscheiden van anderen 

5. Weten hoe je de perfecte match vindt  

Overweeg je om voor jezelf te beginnen of werk je al als zzp’er, dan zijn dit de 5 

stappen aan de hand waarvan je je acties kunt onderverdelen: 

1. Je ondernemersprofiel kennen 

2. Je ideale klant kiezen 

3. Zichtbaar zijn 

4. Slim acquireren 

5. Succesvol functioneren 

Het meest ideale is als je vervolgens deadlines per actie met jezelf afspreekt. 

Zodat je ook echt werk maakt van je nieuwe werk! Veel succes! 

Loopbaangroet, 

 

Myriam en Julius de Roo – Trivalent 

Bij Trivalent helpen we mensen die een verandering in hun werk meemaken en die hier iets 

mee willen of moeten, ondernemend en succesvol te zijn. Dit doen we op allerlei manieren: 

coaching, training, 1 op 1 begeleiding, werken met groepen, aanbieden van een online 

loopbaanprogramma en een onlangs verschenen boek. Alles wat we doen, is erop gericht om 

de ander te helpen de verbinding met zichzelf en zijn omgeving te vinden,  in beweging te 

komen en succesvol te zijn.  

http://www.trivalent.org/
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NIEUW WERK 

 

Aan de hand van ons 5-stappen-model lees je hieronder per stap wat je kunt 

doen om jouw zoektocht naar nieuw werk een boost te geven.  

Sta eerst eens even stil bij wat je op dit moment allemaal al doet. Hoeveel tijd 

besteed je bijvoorbeeld per week aan het zetten van stappen en het vinden van 

nieuw werk? Hoe is die tijd verdeeld? Spendeer je veel tijd achter de computer 

en vacaturesites? Check je dagelijks bijvoorbeeld de immens populaire 

vacaturesite Indeed? Of ben je vooral live in gesprek met je netwerk door 

koffiegesprekken? Of zet je social media al optimaal in? 

Lees vervolgens onderstaande manieren en voeg ze toe aan je to-do-lijst! 

Overigens is de lijst niet compleet en onuitputtelijk. Het zijn immers de 

inzichten en acties die de deelnemers aan onze loopbaanevents voor zichzelf 

bepaald hebben.  

Het kan natuurlijk zo maar zijn dat je door het lezen van hun inzichten zelf ook 

weer op andere ideeën komt. 

 

Stap 1. Weten waar je goed in bent en welk werk bij je past 

Zodat je weet op bij welke werkgevers en in welke functies of rollen jij met al je 

talenten het beste tot je recht komt en deze werkgevers weet te overtuigen 

waarom ze jou voor dat werk moeten aannemen 

✓ Mijn werkelijke passie vinden 

http://www.trivalent.org/
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✓ Mijzelf beter leren kennen 

✓ Mijn meerwaarde in een functie of voor een werkgever helder krijgen 

✓ Mezelf ontdekken en het unieke in mezelf aanzetten 

✓ Pitch maken en vervolgens pitchen vanuit eigen kracht 

✓ Verder onderzoeken waar ik goed in ben en wat ik leuk vind 

✓ Meer inzicht krijgen in wie ben ik, wat kan ik en zoek ik 

✓ Vasthouden aan het vinden van werk waarin ik kan doen wat ik graag doe 

en waarbij ik in verbinding sta met anderen 

 

Stap 2. Weten wat je wilt 

Zodat je gericht op zoek kunt gaan naar werkgevers die hierbij passen en dit 

werk aanbieden 

✓ Ontdekken en uitwerken wat ik wil en waar ik dat wil (een veel genoemd 

inzicht tijdens ons loopbaanevent!) 

✓ Mijn focus kiezen 

✓ Mogelijkheden eigen baas onderzoeken 

✓ Oriënteren op wat een nieuwe stap zou kunnen zijn 

✓ Onderzoeken wat er aan soorten functies en beroepen is 

✓ Alleen doen wat ik echt wil 

✓ Keuzes maken 

 

Stap 3. Een winnende mindset hebben 

Zodat je telkens op een goede en slimme manier in gesprek bent met 

interessante werkgevers waardoor je eerder op leuke kansen stuit en dus sneller 

succesvol bent in het bereiken van je doe. 

✓ Je mag rouwen om het verlies van je werk 

✓ Geen nieuw begin zonder een goed afscheid 

✓ Toelaten wat ik voel 

✓ Durven en doen! 

✓ Mijn manager aanspreken en mijn grenzen duidelijk aangeven 

✓ Focussen op mijn doel 

✓ Actie ondernemen voor de toekomst 

http://www.trivalent.org/
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✓ Dicht bij mezelf blijven 

✓ Meer ontspannen de zoektocht naar betaald werk voortzetten 

✓ Zelfvertrouwen voelen 

✓ Accepteren dat ik niet alles kan 

✓ Boosheid en frustratie omzetten in bewustwording 

✓ Niet de binnenbocht nemen (in de transitiecirkel – redactie) 

✓ Vertrouwen hebben 

✓ Positievere kijk op de situatie ontwikkelen 

✓ Anders kijken naar het glas (half vol i.p.v. half leeg) 

✓ Meer out of the box denken 

✓ Voorbij de horizon kijken 

✓ Loslaten van het verleden 

✓ In mezelf geloven en geloven in wat ik kan 

✓ Pro-actief zijn 

✓ In het hier en nu blijven 

✓ Uit mijn comfortzone durven gaan (vrijheid) 

✓ Ik ben tevreden met waar ik nu sta 

✓ Een opleiding kan ook een stap zijn in mijn carrière! 

✓ Dag afsluiten met alleen positieve gedachten 

✓ Energie en lef tonen 

✓ Vaker nee zeggen; assertiever zijn 

✓ Vooruitkijken 

✓ Genieten van het hier en nu en beseffen dat vervolgstappen tijd nodig 

hebben 

✓ Blijven bewegen 

✓ Tijd structureren voor solliciteren 

✓ Zelfdiscipline 

✓ Ik ga meer lezen 

✓ Genieten 

✓ Nog meer genieten (van het leven) 

✓ De ‘inspirator’ erin houden, zo leuk! 

✓ Opstaan en gewoon doen 

 

http://www.trivalent.org/
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Stap 4. Jezelf profileren en onderscheiden van anderen 

Zodat je opvalt en eerder dan andere sollicitanten aan tafel zit van interessante 

werkgevers 

✓ Het CV werd ontzettend veel genoemd: 

o Mijn CV aanpassen en restylen 

o Nieuw CV maken 

o Een aantrekkelijk CV maken 

o Variabel CV maken 

o Mijn CV oppimpen  

o CV actualiseren 

o Het profiel op mijn CV aanpassen 

✓ Een tweede veel genoemd onderwerp: netwerken 

o Opnieuw gaan netwerken 

o Meer tijd aan mijn netwerk besteden 

o Blijven netwerken 

o Intensiever netwerken 

o Actiever netwerken 

o Netwerkgesprekken voeren 

o Doorpakken in het netwerken 

o Nog meer investeren in mijn netwerk 

o Actief in gesprek gaan met de contacten in mijn (warme) netwerk 

o Elke week 1 netwerkactiviteit, hoe klein ook  

o Advies vragen bij kopjes koffie drinken 

o Heldere doelstelling uitwerken en communiceren naar en binnen 

netwerk 

✓ Een derde veelgenoemd onderwerp: LinkedIn 

o LinkedIn profiel aanpassen  

o Meer uitnodigingen accepteren via LinkedIn 

o Meer actief zijn in discussies op LinkedIn 

o Mijn LinkedInprofiel veranderen naar mijn eigen bedrijf in plaats 

van mijn huidige baan 

o LinkedIn 2e lijnscontacten gebruiken en meer gericht aanspreken 

en afspraken maken 

✓ Actieplan maken 

http://www.trivalent.org/
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✓ Bedrijven/buro’s actief benaderen 

✓ Onderscheidend zijn door mezelf te ontdekken en het unieke in mezelf in te 

zetten 

✓ Zichtbaar worden 

✓ Actiever gebruik maken van social media 

✓ Personal branding aanscherpen, nu nog te vaag 

✓ Visitekaartjes maken 

✓ Mezelf ontwikkelen  

 

Stap 5. Weten hoe je de perfecte match vindt 

Weten hoe manageres, P&O’ers en recruiters denken, werven en beslissen 

zodat je de juiste tools en methodes inzet om met ze in gesprek te raken en een 

aanbod te krijgen 

✓ Effort steken in het doen van open sollicitaties 

✓ Bellen naar aanleiding van een vacature met een slimme vraag voordat ik 

solliciteer 

✓ Het open sollicitatietraject aangaan: wat wil ik, wie heb ik daarvoor nodig en 

wie moet ik dus benaderen? 

✓ Naslagboekje aanschaffen en notities maken 

✓ Bellen met bedrijven voor oriënterende gesprekken 

✓ Actiever zoeken 

✓ Actief bedrijven benaderen i.p.v. reageren op sollicitaties 

✓ Proactief zoeken naar relevante detacheringsburo’s 

 

 

BONUSTIP: 

Ga gesprekken met beslissers aan en onderzoek hoe zij denken, werven en 

selecteren. Heel weinig mensen doen dat. Terwijl als je snapt hoe hun wereld 

werkt, ben je veel beter in staat om de juiste acties en sollicitaties te doen 

waarmee je sneller succesvol bent! 

http://www.trivalent.org/
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ONDERNEMERSCHAP 

 

 

Zoals in het begin al aangegeven zijn er veel overeenkomsten tussen het vinden 

van nieuw werk in loondienst en het voor jezelf beginnen. In beide richtingen 

heb je je bijvoorbeeld te profileren en te verkopen. Social media is voor beide 

groepen ontzettend waardevol. En zul je na moeten denken over ‘wie ben ik en 

wat kan ik?’. Maar er zijn wel degelijk ook verschillen. 

Voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen, hebben we eveneens een 5-

stappenplan ontwikkeld. Zodat je vanaf het begin af aan je bedrijf een goede 

start kunt geven! 

Omdat het starten voor jezelf de laatste jaren een enorme vlucht genomen 

heeft, waren er ook behoorlijk veel loopbaanevent-deelnemers die met zichzelf 

acties hadden afgesproken rondom hun zelfstandig ondernemerschap. Acties 

die we je niet willen onthouden omdat ze jouw ondernemerschap ongetwijfeld 

ook kunnen inspireren! 

 

  

http://www.trivalent.org/
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Stap 1. Ondernemersprofiel kennen  

Weten waar je goed in bent en welke klanten en opdrachten bij je passen. Maar 

ook weten of een bestaan als zelfstandige bij je past. Zodat je opgewassen bent 

tegen alles wat er komt kijken bij het werken voor jezelf en opdrachtgevers 

weet te overtuigen waarom jij geschikt bent voor die leuke opdrachten. 

✓ Proactief zijn in het leven 

✓ Niet meer bang zijn; vertrouwen hebben in een goede afloop 

✓ Meer vertrouwen op mezelf 

✓ Andere mindset pakken 

✓ Verkopen is leuk! 

✓ Flirten met mijn klant i.p.v. de spanning voelen van ‘moeten verkopen’ 

✓ Uitgaan van de essentie dat ik er ben om mensen te helpen i.p.v. omzet 

willen halen 

✓ Mijn merk uitwerken 

✓ Druk van de ketel halen 

✓ Laat los en ga verder 

✓ Kom in beweging 

✓ Actiever aan de slag gaan om mijn dromen uit te laten komen 

✓ Beginnen met wat stilte, dan doen wat me schoonheid laat ervaren en dan 

werken vanuit verbinding met mezelf 

✓ Mijn intuïtie volgen 

✓ Bewuster leven 

✓ Meer genieten 

✓ Nog meer authenticiteit tonen 

✓ Vertrouw op je eigen gevoel en handel ernaar 

✓ Niet wat moet, maar wat ik wil 

✓ Een businessplan kort en krachtig houden 

✓ Authentiek blijven in mijn boodschap 

✓ Afrekenen met onzekerheden 

✓ Geloof hebben in mijn ondernemerschap 

✓ Meer trots/tevreden zijn en dat ook actief uitdragen 

✓ Minder denken, meer doen! 

✓ Mijn zelfvertrouwen vasthouden (ik ben wijs) 

✓ Positiviteit inzetten om klanten te winnen en om zelfbeeld te behouden 

http://www.trivalent.org/
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✓ Meer geloven in mezelf 

✓ Scherp blijven kijken naar mezelf 

✓ Meer genieten 

✓ Geloven in mezelf 

✓ Kijken naar wat er al is, dat verschilt niet zo veel met wat ik nog zou willen 

✓ Meer doen wat ik leuk vind 

✓ Uit mijn comfortzone stappen 

✓ Ga starten en doen! 

 

Stap 2. Je ideale klant kiezen en een pakkende boodschap hebben 

Zodat je gericht op zoek kunt gaan en weet bij welke opdrachtgevers en in 

welke omgevingen jouw diensten het beste tot hun recht komen. 

✓ Focus op mijn ideale doelgroep zetten 

✓ De drijfveren van mensen (hun pijn en plezier) meer laten spreken in mijn 

uitingen 

✓ Een ondernemersplan maken 

✓ Keuzes maken in de doelgroep die ik wil bedienen 

✓ Authentiek blijven in mijn boodschap 

✓ Presentatie maken met daarin de boodschap wat ik te bieden heb 

✓ Mijn businessplan afmaken 

 

Stap 3. Zichtbaar zijn 

Waardoor je steeds op een goede en slimme manier zichtbaar bent en in 

gesprek bent met interessante opdrachtgevers. Daardoor stuit je eerder op 

leuke kansen en bent dus sneller succesvol in het vinden van nieuw werk en 

opdrachten. 

✓ Checklist of handige tips, passend bij de problemen of wensen van mijn 

klant op website zetten 

✓ Duidelijker maken wat ik te bieden heb in mijn communicatie 

✓ Een manier vinden om mijn kennis/kunde zichtbaar te maken 

✓ Social media meer gebruiken 

✓ Events e.d. meer bezoeken en mijn netwerk verder ontwikkelen 

✓ Scherpere marketing 

http://www.trivalent.org/
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✓ Meer promotiemateriaal ontwikkelen 

✓ Social media stroomlijnen 

✓ Meer netwerken 

✓ Koude contacten warm maken 

✓ LinkedIn meer gebruiken als infomedium/blog 

✓ LinkedIn bedrijfspagina aanmaken 

✓ Vertrouw, vertel, vertaal 

✓ Meer bartering inzetten 

✓ Minder afwachtend zijn, zelf op pad gaan 

✓ Social media meer inzetten om zichtbaar te zijn 

✓ Meer gaan spreken voor publiek 

✓ Meer kopjes koffie gaan drinken met mijn netwerk 

✓ Meer bekendheid opbouwen 

✓ Website bouwen 

✓ Foto’s van mijn dienstverlening (werk in actie) laten maken en inzetten bij 

de promotie van mijn bedrijf 

✓ Mezelf profileren op social media als deskundige/expert 

Stap 4. Slim acquireren 

Oftewel het binnenhalen van werk en opdrachten. Op een zodanige manier dat 

je positief opvalt en eerder dan je concurrent bij interessante opdrachtgevers 

aan tafel komt en natuurlijk die opdracht binnen sleept. Zonder koude 

acquisitie! 

✓ Resultaat beschrijven van mijn werk en dienstverlening i.p.v. vaardigheden 

✓ Verkoopgesprekken leren voeren met de pijn dan wel het verlangen van de 

klant in mijn achterhoofd 

✓ Meer aan productontwikkeling doen en prijs van producten gaan bepalen 

✓ Gaan verkopen zonder te verkopen 

✓ Geen diensten verkopen maar denken in producten 

✓ Een gratis weggever ontwikkelen 

✓ Meer leren flirten met klanten  

✓ Trainingen verder uitwerken 

✓ Onderzoeken of een ‘koude-acquisitie-coach’ werk oplevert 

✓ Bewuster verkopen 

✓ Meer koffiemomentjes plannen 

http://www.trivalent.org/
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✓ Investeren in het weggeven van kadootjes 

✓ Minder praten, meer luisteren 

✓ Actiever gaan bellen 

✓ Meer luisteren naar de behoefte van de klant en vragen hoe ik hem kan 

helpen 

✓ Mijn productaanbod door hele workshop verweven, niet alleen aan het 

einde 

 

Stap 5. Succesvol functioneren 

Excelleren in je werk. Zorgen dat een opdracht weer tot een volgende opdracht 

leidt. 

✓ Resultaat van mijn werk meten 

✓ Vraag om hulp en advies (niet alles alleen doen) 

✓ Stoppen met hollen; mailtjes ook eens 2 dagen laten liggen 

✓ Anders hard werken 

✓ Meer uitbesteden 

✓ Niet 1 maar veel stappen zetten richting zelfstandigheid 

✓ Samenwerking zoeken – meer gaan samenwerken 

✓ Mijn algemene voorwaarden veranderen 

✓ Vragen om doorverwijzingen bij klanten waar ik goed werk heb afgeleverd 

✓ Mezelf blijven ontwikkelen in mijn vakgebied 

 

 

BONUSTIP:  

Zorg dat je als ondernemer vooral AAN je bedrijf werkt en voorkom dat je 

vooral IN je bedrijf bezig bent. Zorg ervoor dat je voldoende tijd en ruimte hebt 

voor de sales- & marketingkant van je bedrijf. Pas dan zal je bedrijf floreren en 

je datgene bieden waarvoor je ooit als ondernemer voor jezelf bent begonnen! 
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En nu aan de slag…. 

Zo, je bent aan het einde gekomen van dit e-book. En als het goed is ben je 

aanbeland bij een hernieuwde start van je zoektocht naar nieuw werk of 

opdrachten. 

Want welke acties ga jij vanaf nu oppakken? 

Wat heb je eigenlijk al veel te lang uitgesteld en moet er nu toch maar eens van 

komen? 

Of welke tip of advies was nieuw voor je en kun je direct gaan inzetten om je 

zoektocht een boost te geven? 

Wij geloven bij Trivalent in ieder geval erg in de gedachte:  

ZONDER ACTIE EN BEWEGING GEEN RESULTAAT! 

 

Dus zet iedere dag weer een stap, hoe klein ook. Dat geeft je het fijne gevoel 

dat je regisseur bent van je eigen loopbaan. Dat je het heft in eigen handen 

houdt. 

Dat betekent niet per definitie dat je dan ook instant succes hebt. Je bent hoe 

dan ook afhankelijk van de kansen en mogelijkheden die zich in de markt 

voordoen. Of die een ander je gunt. 

http://www.trivalent.org/
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Maar van 1 ding zijn we overtuigd: linksom of rechtsom, het gaat je lukken! 

Mocht jij daar nog niet zo van overtuigd zijn en wel wat hulp kunnen gebruiken 

bij je zoektocht? We helpen je graag! 

We zijn al meer dan 20 jaar actief in de wereld van loopbanen, zoektochten, 

verandering en werk. En alle kennis en kunde die we daarin hebben opgedaan, 

zetten we graag in om jou vooruit te helpen. 

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Mail ons gerust op info@trivalent.org en 

we nodigen je dan snel uit voor een lekker kopje koffie of thee om eens naar je 

verhaal te luisteren. Om zo samen dan te onderzoeken hoe wij jou het beste 

kunnen helpen.  

Of kijk eens op onze website en ontdek op die manier wat de mogelijkheden 

zijn. 

We wensen jou in ieder geval een inspirerende en succesvolle zoektocht toe en 

gunnen je een geweldig gave loopbaan toe! 

Hartelijke loopbaangroet, 

 

Myriam en Julius de Roo 

 

http://www.trivalent.org/
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