Nina Janssens

GEFELICITEERD!
Na jaren zwoegen op papers, tentamens en presentaties heb je eindelijk het felbegeerde papiertje. De studiefinanciering is stopgezet, je krijgt geen studentenkorting meer en voor de trein ga je voortaan het volle pond betalen. Daarnaast
mag je vanaf nu wellicht een titel achter je naam zetten. De wereld ligt voor je
open. Misschien weet je al jaren precies wat je wilt doen en is een baan vinden
een makkie. Maar misschien weet je dat nog niet en liggen de geschikte banen
niet voor het oprapen. Dan kom je thuis te zitten. Op de bank, met je goede gedrag en ambitieuze plannen. Niet echt de droomstart die je in gedachten had.
Wist je dat je lang niet de enige bent? Momenteel zit bijna twaalf procent van
alle Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar werkloos thuis. Misschien
lijkt dat nog niet eens zoveel, maar bedenk wel dat het grootste deel van de jongeren in deze leeftijd nog studeert en dat ook een groot aantal afgestudeerden
misschien wel werk heeft, maar niet op het gebied of niveau waarvoor gestudeerd werd. Moeilijke tijden dus. En zonde van alle opgedane kennis.

Ik ben zelf opgeleid tot televisiewetenschapper. Een vrij vaag beroep in tegenstelling tot bijvoorbeeld journalist of psycholoog. Een advertentie waarin gezocht wordt naar een televisiewetenschapper ben ik tot op de dag van vandaag
niet tegengekomen. Werken bij de televisie lijkt de meest voor de hand liggende
optie, maar in die sector wordt bezuinigd. Daarnaast weet ik zelf nog niet eens
wat mijn ‘droombaan’ is. Omdat ik het idee had dat ik niet de enige ben die in
dit schuitje zit en er legio afgestudeerden zijn die over deze spannende, maar
onzekere periode mee kunnen praten, ben ik op zoek gegaan naar inspirerende verhalen uit de praktijk. Hoe hebben eerder afgestudeerden het aangepakt?
Wat zijn zij gaan doen na afstuderen? Hoe hebben zij zich voorbereid op de
arbeidsmarkt? En wat kunnen zij meegeven aan toekomstige starters op de arbeidsmarkt? De verhalen heb ik gebundeld en vormen de hoofdmoot van dit
boek. Verder zijn in het boek een aantal algemene hoofdstukken opgenomen
over de problematiek van jeugdwerkloosheid en de aanpak ervan op macroniveau. Hierover sprak ik onder andere Mirjam Sterk, tot voor kort Ambassadeur
Aanpak Jeugdwerkloosheid. Ook vind je verschillende strategieën voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Deze strategieën heb ik afgeleid uit de beschreven
praktijkervaringen van starters. Er is geen vaste manier van lezen. Je kunt van a
tot z door het boek heen, maar ook ‘zappend’. Ik hoop dat het boek je gaat

helpen bij jouw zoektocht naar een leuke baan of de start van een eigen bedrijf.
Of je nou net afgestudeerd bent en ondanks de hoge werkloosheid een goede
start wilt maken of inmiddels al wat werkervaring hebt opgedaan, werkloos
bent geraakt en je afvraagt wat je volgende stap zal zijn: in alle gevallen kan dit
boek je inspireren en een hart onder de riem steken. Iedereen komt uiteindelijk
goed terecht!
Nina

* De vraaggesprekken waarop de verhalen zijn gebaseerd, werden gehouden in de periode tussen november 2014 en april 2015. De verhalen zijn momentopnamen. Sommige starters zitten wellicht nog op
dezelfde plek, maar bij anderen kan de situatie inmiddels ook compleet veranderd zijn.
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“ALS JE DOET
WAAR JE GOED
IN BENT
EN JE LAAT
GOEDE INDRUKKEN
ACHTER,
DAN KOM JE
VANZELF
OP DE PLEKKEN
WAAR
JE WILT KOMEN.”
Vincent

STRATEGIE 1 BIJ JEZELF BEGINNEN
Aangezien het tegenwoordig de tendens is dat werk vooral leuk moet zijn, gaan
veel afgestudeerden de arbeidsmarkt op met het idee dat ze hun droombaan moeten vinden. En juist voor deze doelgroep kan dat lastig zijn, omdat ze nog niet
precies weten wat ze willen, wat ze kunnen en wat de mogelijkheden zijn. Er zijn
tegenwoordig heel veel cursussen en trajecten voor starters om zichzelf te ontdekken. Het is namelijk makkelijker te bepalen welke baan bij jou aansluit en naar
welke vacatures je dus moet kijken, wanneer je helder hebt wie je bent en wat je
wilt. Je kan er voor kiezen om gewoon aan de slag te gaan en er gaandeweg achter te komen waar je uit wil komen, maar je kan ook eerst aan zo’n persoonlijke
‘ontdekkingstocht’ meedoen. Een mismatch wordt zo voorkomen. Voorbeelden van
cursussen en trajecten om jezelf te ontdekken zijn de Rebel Accelerator, Try Before
You Get The Job, Ik Maak De Baan Die Ik Ben en Superheld. Ook kunnen alumni nog
terecht bij loopbaancoaches die verbonden zijn aan universiteiten en hogescholen.

Als je het niet ziet zitten, of er geen geld voor over hebt om aan zo’n georganiseerd
traject mee te doen, kun je zelftestjes op het internet doen of bij jezelf te rade te
gaan. Zo kun je jezelf vragen stellen als: wat wilde ik vroeger worden? Wat heb ik
al voor werkervaring? Wat vond ik leuk en niet aan leuk aan dat werk? Welke taken
pakte ik uit mezelf op? Wat ging me goed af? Werkte ik liever samen of in mijn
eentje? Kreeg ik complimenten en zo ja: waarover? Waar ben ik goed in? Wat vind
ik leuk om te doen? Wat vind ik niet leuk om te doen? Wat zijn mijn hobby’s en passies? Welke vacatures spreken me aan? Welke woorden in die vacatures spreken
me aan? Wellicht valt er een rode draad te ontdekken of zijn er bepaalde woorden
die vaker terugkeren. Deze woorden kunnen je een idee geven van de richting die
je op wil. Het is niet veel, maar gewoon een beginnetje. Het helpt je sowieso tijdens
sollicitatiegesprekken, want op vragen als: wat voeg jij toe? of: waarom wil je hier
werken? kun je veel sterkere antwoorden geven. Het is niet prettig als je daar op
dat moment nog over na moet denken. Realiseer je ondertussen wel dat het vrijwel
onmogelijk is om nu al te weten wat jouw droombaan is. Zoiets zul je mettertijd te
weten komen. Want pas door te ervaren, kom je er echt achter wat je leuk vindt en
wat niet. Realiseer je ook dat werk niet altijd leuk kán zijn. Er zitten altijd minder
aantrekkelijke aspecten aan een baan en het gaat er uiteindelijk ook gewoon om
dat je geld verdient. Ook moet er naar het werk dat je wilt doen natuurlijk wel
vraag zijn op de markt.
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“Begin gewoon”
Vanaf de laatste jaren op de middelbare school wist ik precies wat ik wilde worden: antropoloog. Ik wilde graag veel reizen en andere culturen en gebruiken
leren kennen en analyseren. Na de middelbare school heb ik een jaar door Latijns-Amerika gereisd, vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam in vier
jaar tijd twee bachelors gedaan en tot slot nog een master. Ik kon aan de slag,
want ik was afgestudeerd antropoloog. Helaas lagen de banen niet voor het oprapen en vacatures waarin een antropoloog gezocht werd, kwam ik niet tegen.
Dat het heel lastig ging worden wist ik wel. Ik keek ook niet bepaald uit naar de
periode na het afstuderen. Ik vond het spannend. Studeren is veel makkelijker
en voorspelbaarder. Ook vond ik het lastig om me voor te stellen hoe het zou
zijn om een echte baan te hebben. Ik had wel bijbaantjes gehad en vrijwilligerswerk gedaan, maar ik zag mezelf nog niet met een officiële functie op een kantoor of bij een organisatie zitten. Ongeveer een halfjaar heb ik getwijfeld over
wat ik nou wilde en heb ik verschillende sollicitatiebrieven verstuurd. Telkens
kreeg ik brieven of mailtjes terug dat er vierhonderd sollicitanten waren en dat
ik weliswaar in het profiel paste, maar dat er mensen waren met meer ervaring.
OppasStudent

Tijdens mijn studie hadden mijn zus Anne en ik verschillende oppasadresjes.
We merkten dat er veel vraag was naar goede oppassers en dat er weinig goed
aanbod was. Veel studenten denken niet aan een bijbaan als oppas, want dat is
meer iets dat je doet tijdens de middelbare school. Terwijl ouders, vooral in Amsterdam, iets meer verantwoordelijkheid verwachten. De oppas moet door een
hectische stad kunnen fietsen, kinderen overal heenbrengen en weer ophalen.
We kregen steeds meer de vraag of we niet nog andere leuke mensen kenden
die ook wilden oppassen. En mensen uit onze eigen omgeving begonnen zo’n
baantje ook steeds interessanter te vinden. Zo zijn we heel spontaan begonnen
met een klein netwerk en een zelfgemaakte website. Dit alles zonder echt in de
toekomst te kijken. We wisten maar weinig van ondernemen en zijn het maar
gewoon gaan doen. Omdat we alles vanuit onze studentenkamers regelden, waren er ook maar weinig kosten aan verbonden. OppasStudent liep echter al snel
vrij goed en ook in de periode na mijn afstuderen had ik het er al erg druk mee.
Het was dus zeker niet zo dat ik werkloos thuis zat. Nadat ik een halfjaar tever

geefs geprobeerd had een baan te vinden in mijn vakgebied, koos ik er definitief
voor om me volop op het bedrijf te focussen. Een moeilijke keuze, want eigenlijk
dacht ik: ik heb ergens voor gestudeerd en daar wil ik iets mee doen. Overigens
heeft maar een van de tien studenten van mijn master de baan gevonden waar
zij op hoopte tijdens de studie. En we zijn inmiddels alweer vier jaar verder.
Eigen baas

Ik heb tot de dag van vandaag nog geen spijt van mijn keuze en ben ontzettend
blij met het werk dat ik doe. Het allerleukste aan ondernemer zijn is de vrijheid.
Ik mag helemaal zelf mijn dag indelen. Alles wat ik doe, doe ik voor mezelf,
voor ons bedrijf. En niet omdat iemand zegt dat ik het moet doen. Ik denk ook
niet dat ik nog snel ergens in loondienst zal gaan. De Vinderij, waar OppasStudent onder valt, hebben we inmiddels uitgebreid met drie werknemers en de
‘nevendiensten’ PoetsStudent en SeniorenStudent. Zo’n 7.500 studenten in ons
bestand kunnen gekoppeld worden aan oppasadressen, schoonmaakklussen en
senioren. Dit zijn ouderen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben met de computer, maar ook ouderen die weinig anderen zien en het prettig vinden als er zo nu
en dan iemand langskomt. Daarnaast houden we verschillende blogs bij, maken
we eens in de zoveel tijd een magazine en hebben we onlangs de Stichting SeniorenStudent opgericht. Dit hebben we gedaan omdat we een bijdrage willen
leveren aan de maatschappij en niet alleen een commercieel bedrijf willen zijn.
Qua opzet lijkt de Stichting SeniorenStudent op de onderneming SeniorenStudent, maar er is meer aandacht voor eenzaamheid en problemen waar ouderen
mee te maken krijgen. Daarbij krijgen studenten meer trainingen en gaan ze als
vrijwilligers aan de slag. We komen ouderen tegemoet die een gewone SeniorenStudent niet kunnen betalen. Dat is het grootste verschil.
Zussen

Naast mijn werk bij de Stichting ben ik ook maatschappelijk betrokken door
vrijwilligerswerk bij een vluchtelingenorganisatie in Utrecht. Daar ga ik eens
in de twee weken langs bij vier vluchtelingen. Ook heb ik met vier mede Latijns-Amerikanisten het online magazine conSentido opgericht. Dit werk wil ik
graag blijven doen, want het heeft iets meer connectie met mijn studie. Overigens is mijn studie sowieso niet voor niets geweest. Bijvoorbeeld de manier

waarop ik heb leren kijken naar de samenleving is nog steeds heel nuttig voor
wat ik doe. Momenteel zijn we bezig de diensten landelijk uit te rollen. We zitten
nu voornamelijk in grote studentensteden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, maar we willen nog meer aandacht genereren en onszelf promoten. Dat ik
dit allemaal samen met mijn zus kan doen vind ik ontzettend leuk. We hadden
van te voren helemaal niet nagedacht over de consequenties. Dat we elkaar dagelijks zouden gaan zien. Maar het bevalt ons heel goed. We hebben vertrouwen in elkaar en hebben maar weinig woorden nodig om dingen te bespreken.
Hoewel we twee verschillende karakters hebben, vullen we elkaar goed aan.
Waar we in het begin alles samen en dubbel deden, hebben we nu een duidelijke rolverdeling. Zo houdt Anne zich meer bezig met het contact naar buiten,
met de pers bijvoorbeeld, en schrijft ze voor de website. Ik ben meer bezig met
de interne organisatie van ons bedrijf en zorg ervoor dat alles goed loopt binnen ons team.
Tips

Er zou wat mij betreft al tijdens de studie meer aandacht mogen komen voor
de periode na afstuderen. Ik ben voorbereid op de wetenschap en niet op de arbeidsmarkt. Tijdens mijn studie was er bijvoorbeeld geen ruimte voor een stage. Die voorbereiding op de praktijk heb ik gemist. Universitaire studies staan
bekend om hun theoretische karakter, maar het is onrealistisch om te denken
dat iedereen uiteindelijk wetenschapper wordt. Ik merk nu ook, als wij sollicitaties hebben bij ons bedrijf, dat we altijd kijken naar wat de sollicitanten al
gedaan hebben qua stage of andere werkervaring. Dat is vaak belangrijker dan
de opleiding zelf. Daarbij heb ik de periode na het afstuderen zelf ook een beetje
onderschat. Het is toch een grote verandering na het studentenleven. Als tip zou
ik willen meegeven daar al meer stil bij te staan tijdens de studie. Verder raad
ik het ondernemerschap aan. Als je een goed idee heb zeg ik: begin gewoon.
Sommigen mensen maken eerst een ingewikkeld businessplan, denken alles uit
en beginnen vervolgens niet. Wij zijn er vrij blind ingestapt, maar dat werkte in
ons voordeel. Als je van te voren weet wat er allemaal bij komt kijken, dan denk
je wel iets meer na. Ik geloof dat je al doende het meeste leert. •

