‘Doelgericht
naar een
nieuwe baan’

Executive Career Switch

Executive Career
Switch op een rij
p maat samengesteld
O
individueel traject
Persoonlijke coach aangevuld

	met een team van deskundigen
om je succes te versnellen

Informatie
Kosten
Vanaf € 10.000 excl. btw
Tijdsduur
Tot een succesvol vervolg van je loopbaan
is gevonden

ndersteuning bij reflectie,
O
acceptatie, denk- en beslisprocessen
elfinzicht om keuzes te maken
Z
die bij jou passen

Voorwoord
Je staat op het punt je loopbaan een andere
invulling te geven, op eigen initiatief of gedwongen. Dit is een tijd om stil te staan bij je emoties,
je situatie en bij wat je bereikt hebt. Maar het is
ook de tijd om je ambities te overdenken en alle
mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken.
Meerdere opties liggen open nu je uitkijkt naar
een andere invulling van werk en leven. Wellicht
wil je een vergelijkbare functie bij een nieuw bedrijf, denk je aan een management buy-in of wil je
voor jezelf beginnen. Of juist je ambities opnieuw

definiëren en een hele andere richting inslaan.
Er zijn veel mogelijkheden en dus zijn er veel
beslissingen waar je voor staat. Wij helpen je
bij deze denk- en beslissingsprocessen met
structuur en ondersteuning. We kennen de ongeschreven regels op het executive niveau en
de uitdagingen waar je voor staat. Jouw coach,
aangevuld met een team van deskundigen, staat
je bij met concreet advies, zijn/haar netwerk en
jarenlange ervaring om dat resultaat te halen dat
jij voor ogen hebt.

Resultaatgericht


‘We kijken vooral naar
het potentieel dat je te bieden hebt.’
Eline Toet
Loopbaancoach

‘De begeleiding van mijn coach was zowel
persoonlijk als praktisch. De analyse van mijn
levensverhaal, maar ook het gestructureerd
verzamelen van feedback bij vrienden en
collega’s: dat was behoorlijk diepgravend en
persoonlijk. Maar de coach gaf me ook
aanwijzingen voor zoiets concreets als een
spot-on cover letter.’
Roberto Danker
Head of Business operations, Nokia Networks München
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Programma

Waar heb jij behoefte aan?
Intake
Je bespreekt met je coach je verwachtingen, je wensen voor
begeleiding en welk resultaat je wilt halen. Op basis van jouw
vraag stellen we samen je persoonlijk begeleidingsplan op.

Persoonlijke blauwdruk
In deze fase staan zelfinzicht en reflectie centraal. Het resultaat
is een zelfbeeld dat inzicht geeft in wie je bent. Dit vormt de
basis voor verdere keuzes.

Job Bullseye
Op basis van je blauwdruk en je loopbaananalyse bepalen we jouw
Job Bullseye: die baan waarop je al je energie en tools gaat richten.

 tot een goed resultaat te komen is de
Om
juiste begeleidingsvraag essentieel. Tijdens
het intakegesprek zullen we deze vraag
helder formuleren.

 traject duurt zo lang als wij
Het
toegevoegde waarde kunnen bieden.
	Dit houdt niet op bij het vinden van
je nieuwe werkkring, maar vormt een
relatie voor langere tijd.

Vanaf het begin nemen we veel tijd om

	je echt te leren kennen. Zo ontdekken we
je drijfveren, energiebronnen, ambities en
twijfels, zodat we verder kunnen gaan in
onze ondersteuning of coaching. Hierbij
kijken we niet alleen naar je opleidingen en
werkervaring maar meer nog naar het potentieel dat je te bieden hebt.

Marktbenadering
Uit je loopbaananalyse zal volgen of je kiest voor een nieuwe
uitdagende baan (1.) of voor het eigen ondernemerschap (2.).

1. Uitdagende baan
Een succesvolle arbeidsmarktbenadering
wordt gevormd door een goed doordacht,
gepland en uitgevoerd plan. Net zoals in
ieder businessproces zijn er vele stukjes van
de puzzel die samenkomen. Wij gaan met
jou en met een team van professionals deze
puzzelstukken leggen. Daarnaast biedt het
executive programma je een aantal exclusieve
services en tools om je succes te versnellen.
Je coach helpt, traint en adviseert je bij het
opstellen van je motivatiebrieven en bij het
voorbereiden van sollicitatiegesprekken en
assesments. Daarnaast spoort hij/zij je aan
om actief je (online) netwerk in te zetten.

2. Eigen ondernemerschap
Succesvol ondernemen vraagt om planning
en een gedegen voorbereiding. We analyseren
en bespreken kritisch de gevolgen van een eigen
onderneming voor je persoonlijke situatie. De
voordelen maar zeker ook de kanttekeningen
krijgen voldoende aandacht. We vertalen je
idee naar een missie en visie. Je gaat werken
aan je ondernemingsplan, waarbij de Elffers
coach, die zelf ook ervaring als ondernemer
heeft, als sparring partner en adviseur optreedt.
In deze fase werken we nauw samen om het
ondernemingsplan compleet te maken en te
toetsen op haalbaarheid. Heb je de stap eenmaal
genomen dan staan we je de eerste drie maanden actief bij met raad en daad.

‘Het coachingstraject was een mix
van enerzijds praktische ondersteuning
en anderzijds behoorlijk diepgaande en
persoonlijke analyse en begeleiding.’
Jan Willem Smit
Directeur, Van Ameyde Services
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Team

Thema’s waarmee
we aan de slag gaan

Alle coaches van Elffers hebben zelf een career
switch gemaakt. We hebben verschillende
achtergronden en werkervaringen. Wij worden
verbonden door dezelfde visie op ons vak en
door het plezier in ons werk. Met ruime e
 rvaring,
opleidingen en certificeringen ondersteunen wij
onze cliënten tijdens de programma’s.

Paul Teeuwen

Paul Hannema

Eline Toet

Social media
Je CV is één van de componenten om potentiële
werkgevers te overtuigen; een social media
presentatie een ander. Iedere recruiter of
gesprekspartner zal op je LinkedIn profiel kijken.
Dit zullen we optimaliseren, zodat jij je ook hier
goed presenteert.

Wilco Huizing

Deskundigen

Executive services

Creative writer
Om uitgenodigd te worden voor een gesprek,
vormt de ‘cover letter’ het onderscheidende
middel. Samen met onze creative writer schrijf je
treffende motivatiebrieven en persoonlijke pitches.

Online bedrijvendatabase
Sectorkennis, branche-informatie, omzetcijfers
en bedrijfsconstructies vormen essentiële
informatie zowel bij sollicitatieprocedures als bij
de start van je eigen onderneming. Je krijgt
toegang tot de online database met diepgaande
informatie over meer dan 2,5 mln bedrijven,
meer dan 2,5 mln beslissers en meer dan 1.500
sectoren binnen Nederland. De bestuurders zijn
gekoppeld aan LinkedIn.

Visual strategist
Steeds vaker wordt van je verwacht dat je de
Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen
weet te overtuigen van je ideeën door het geven
van presentaties. Je maakt samen met onze
visual strategist zowel inhoudelijk als grafisch
een top-presentatie.
Image consultant
‘It’s all in the details’. Jouw persoonlijke
presentatie sluit aan bij je verhaal, je ideeën
en je presentatie. Onze image consultant kijkt
naar je gehele voorkomen, van non-verbale
communicatie, kledingstijl tot stemgebruik
en maakt het geheel af.
Elffers netwerk
Je kunt actief gebruik maken van het netwerk
van de Elffers coaches. Dit is te bekijken via
LinkedIn. Indien afgesproken zorgen wij voor
gesprekken en introducties.

Interviews
Samen bereiden we interviews en eventuele
presentaties voor, zodat jij ieder gesprek
professioneel en scherp overkomt. We bespreken
hoe jij subtiel de controle op het gesprek kunt
houden. We tackelen de lastigste vragen die je
kunt verwachten. We analyseren en trainen waar
nodig ook je soft skills, omdat deze op het
executive niveau doorslaggevend zijn.

CV
Je CV is een belangrijk document in je zoektocht
naar nieuw werk. Binnen enkele seconden besluit
de lezer je wel of niet voor een gesprek uit te nodigen. Aan de hand van bewezen formats stel je
jouw CV op.
Cover letter
Voldoet je CV aan de gestelde eisen dan is de
cover letter de manier om je te onderscheiden
van de concurrentie. Overtuigingskracht en je
toegevoegde waarde zijn hierbij de belangrijkste
elementen.
Netwerken
Netwerken is een essentieel onderdeel tijdens
het zoeken naar een baan. Je netwerk kun je inzetten voor het aanscherpen van je richting, voor
feedback en concrete openingen naar banen. Wij
bereiden samen met jou deze gesprekken voor
en trainen netwerktechnieken.

Headhuntersdatabase
Met deze database kun je ‘spot on’ die selectie
maken van headhunters die echt relevant voor
jou zijn. De database is verrijkt met ervaringen van
voormalige Elffers cliënten en onze eigen coaches.
Persoonlijke pitch
Samen met onze storytelling expert maken wij je
persoonlijke pitch. Dit vormt de basis voor je cover letter, netwerk- en sollicitatiegesprekken en
je CV. In hele korte tijd weet jij duidelijk en overtuigend te vertellen wie jij bent, wat je kunt en
wat je te bieden hebt.

‘Het was goed om op een rationele
wijze nog een keer onderzoek te
doen naar mezelf.’
Ena Voûte
Decaan aan de faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft
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Mariella de Koning, MSc | Executive Career Switch

Je hebt geloof en doorzettingsvermogen
nodig voor een nieuwe start. Reflectie is
daarbij belangrijk, net als evaluatiemomenten
om te toetsen of je op de goede weg bent.
Ga er echt voor, dan weet je dat je er alles aan
doet en hebt gedaan om te slagen.

Waarom heb je het vertrouwde
nest toch verlaten?

‘Begrijp wat je drijft
en volg je passie.’

‘In Nederland kreeg ik de vraag om een boost
te geven aan een wat minder lopend bedrijfs
onderdeel. Weer heb ik gekeken: wat is hier
nodig, wie kan ik daarbij gebruiken, welke kant
moet dit team op? Na anderhalf jaar adviseerde
ik om dit bedrijfsonderdeel samen te voegen
met een andere unit. Zodoende maakte ik mijzelf
misbaar. De ‘wat nu?-vraag’ werd daarom voor
mij ineens actueel. Het opzetten, sturen en vorm
geven van business wilde ik blijven doen, maar
voorlopig niet in het buitenland. Binnen Philips
waren daar op dat moment geen mogelijkheden
voor in Nederland.’

Hoe maakte je die contouren van
een nieuwe baan concreet?

Ga je nu bewuster
met je loopbaan om?

‘Mijn coach hield me een spiegel voor en hielp
me scherp te krijgen wat ik nou precies zocht.
Een aantal elementen hebben we concreet
benoemd: bouwen, werken op het scherpst
van de snede, commercieel en een internationale
omgeving. Voor de baan bij Randstad ben ik
gevraagd door een headhunter. Mijn eerste
reactie was sceptisch: ‘hoe past dit bij mij?’.
Het is van B2C naar B2B, van producten naar
diensten en van general manager naar functio
neel manager. Maar al pratende werd de stap
steeds logischer. Zij zochten een ervaren
marketeer met business ervaring, dat kon ik
inbrengen. Ik zocht werk met de elementen
die voor mij belangrijk zijn en dat kon ik halen.’

‘Ja, ik heb duidelijker voor ogen wat ik wil
in mijn werk. Bovendien heeft deze stap me
weer doen beseffen hoe leuk en belangrijk
het is om nieuwe ervaringen op te doen. Ik
heb heel bewust voor deze switch gekozen.
Ik merk dat ik alles wat ik geleerd heb kan
inzetten en ervaar direct dat mijn ervaring
verdiept doordat ik deze in een nieuwe
omgeving en vanuit een ander perspectief
inzet. Deze ervaring neem ik mee in mijn
keuze voor een volgende stap.’

Kijk op www.elffers.nl voor
meer verhalen van Elffers cliënten

Mariella de Koning
Voorheen: Business manager bij Philips o.a. in Taiwan en Hongkong
Switch: Directeur group marketing bij Randstad Holding

Hoe ging je om met
de nieuwe situatie?
Je hebt acht jaar bij Philips
gewerkt. Wat heb je daar bereikt?
‘Zowel in Nederland als in het Verre Oosten heb
ik bedrijfsonderdelen opgezet. Het bouwen van
een business en het begeleiden van strategie
naar operatie vind ik ontzettend leuk om te
doen. Je bent general manager van je eigen
business en wordt tegelijk op allerlei vlakken
ondersteund door Philips. De energie en de
dynamiek van Azië vond ik fantastisch. Ik heb
er een enorme learning curve doorgemaakt,
maar mijn man en ik wilden onze kinderen een
Nederlandse basis meegeven, daarom zijn we
na vier jaar terug gegaan naar Nederland. In
Amsterdam was een interessante, nieuwe klus
bij Philips beschikbaar als Business Manager
Home Care Accessories.’

‘Bij Philips heb ik ontzettend veel geleerd en
veel vrijheid gekregen. Ik kende het bedrijf,
wist veel mensen te vinden. Philips is een om
geving met een enorme culturele veelzijdigheid,
die geweldig verrijkend is. Ik ben me bewust dat
dat niet iedereen gegeven is. Van zo’n mooie
organisatie neem je niet zomaar afstand. Tegelijk
bood dit moment me de kans om mijn werkende
leven te herijken. Philips ondersteunde me
daarbij en zo kwam ik in contact met Elffers.
Onderdeel van het traject was om te praten met
zakelijke contacten uit het netwerk van onder
andere mijn coach. Aan mijn familie vroeg ik wat
ze dachten dat mij dreef, in welke industrie ze
mij zagen werken. Dat leverde nuttige reacties
op die mij een scherper beeld gaven van mijn
toekomstige werk: bouwen aan een business
met een innovatief karakter. Alleen op de winkel
passen, hoort niet bij mij.’

‘Mijn coach hield me een spiegel
voor en hielp me scherp te krijgen
wat ik nou precies zocht.’
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Executive Career Switch | Loopbaancoach Wilco Huizing

Wat kan een coach
voor jou betekenen?
‘Ik vertel mijn cliënten niet
wat ze moeten doen.’

Kun je zelf zoeken naar nieuw werk?
Ja, maar met een coach is het
inspirerender, sneller en effectiever.

‘Ik vertel mijn cliënten niet wat ze moeten doen. Ik reik wel kennis, inzicht, kritische vragen op
niveau aan en ik kan mijn netwerk inzetten’, zegt Wilco Huizing, executive loopbaancoach bij Elffers.
Vanuit zijn spreekkamer in Baarn, waar hij zijn cliënten ontvangt, vertelt Wilco meer over zijn rol
als coach tijdens het Executive Career Switch traject. Dit is het traject waar cliënten uitkijken naar
een nieuwe werkomgeving en hun plannen voor de toekomst vormgeven en waarmaken.

Executive mindset

Maak kennis
met de coaches:

Wilco Huizing

‘Kenmerken van mensen die werken op het
executive niveau zijn een grote drive, veel passie,
veel energie en een hoog ambitieniveau. Zij hebben
altijd hard gewerkt aan hun loopbaan om te
komen waar ze nu zijn. Deze kenmerken tonen
zij ook nu zij door omstandigheden uitkijken
naar een nieuwe werkomgeving. Zij willen
proactief aan de slag. Elffers sluit aan bij deze
mindset. We staan op dezelfde manier in het
leven, laten energie stromen en nemen niet met
het eerste het beste antwoord genoegen.’

Koopmanschap
‘Begeleiden doen we door op een positieve
manier te reflecteren en te challengen om daarna
helder te krijgen wat iemand precies wil gaan
doen. Het is ons vak om deze wensen naar
concrete loopbaanmogelijkheden te vertalen. Dat
doen we niet zomaar. Wij onderzoeken en houden
bij wat er speelt bij bedrijven, op de arbeidsmarkt
en in de maatschappij in het algemeen. Je kunt
het bijna koopmanschap noemen; waar liggen de
kansen voor het aanbod?’

Wc-eend
‘Dat executives een coach in de arm nemen is
verstandig. Dit klinkt misschien als ‘Wij van
WC-eend…’, maar we horen het vaak terug van
cliënten. Het is echt lastig om in je eentje je

11

ideeën en gedachten te focussen en besluiten te
nemen. Bovendien kent een coach het klappen
van de zweep vanaf de onderhandeling over de
vaststellingsovereenkomst tot en met de onderhandeling bij een nieuwe arbeidsovereenkomst.
Ik kan iemand gedurende het hele proces
begeleiden. Gedurende deze periode ben ik het
aanspreekpunt, de spiegel en adviseur. Iemand
die eerlijk, maar positief en onafhankelijk naar
jouw situatie en werk tot nu toe kijkt. Én ik
fungeer als stok achter de deur.
Wie je uiteindelijk als coach kiest, hangt helemaal
af van de klik die je met iemand hebt. Praat daarom
met verschillende coaches en volg je gevoel.’

Advies
‘In de nieuwe wetgeving wordt de ontslagvergoeding flink naar beneden gebracht. Ook wordt
daarover 52% belasting betaald. De mogelijkheden voor bedrijven om iets substantieels te
bieden is beperkt. Vraag daarom altijd om
professionele hulp bij het vinden van nieuwe
werk bovenop je ontslagvergoeding. Bedrijven
staan daar zeer voor open en het versnelt
substantieel het vinden van nieuw werk.’

Ontmoet de andere loopbaancoaches
op www.elffers.nl

Wij zijn Elffers.
Betrokken, resultaatgericht
en deskundig.
Wij begeleiden executives en professionals die verder willen in
hun loopbaan. Het is ons vak je te ondersteunen bij het krijgen
van zicht op jezelf, je talenten en drijfveren. Dit inzicht vertalen
we op concrete wijze naar loopbaanwensen- en doelstellingen.
We maken gebruik van de laatste inzichten, technieken en
methodes in ons vakgebied. Onze aanpak is nuchter en inspirerend
met een realistische kijk op persoonlijke o
 mstandigheden en de
mogelijkheden binnen de huidige arbeidsmarkt.
~sinds 1992~

Contact
Elffers heeft kantoren in Baarn,
Oegstgeest, Haarlem en Deventer.

Baarn
Oude Utrechtseweg 36
3743 KN Baarn
035 – 54 10 080
info@elffers.nl
www.elffers.nl

Oegstgeest
M.H. Tromplaan 2
2341 TC Oegstgeest
071 - 78 99 998

