
Carriérestappen
zetten

Stappen zetten in je 
carrière, ken jezelf en je 
omgeving!  
Woensdagmiddag 6 juli was het Land van 
Kokanje in Groningen het sfeervolle decor van 
een nieuwe JANN-activiteit. Onder de 
enthousiaste begeleiding van Kim Olthof zijn 
we met elkaar in gesprek gegaan over per-
soonlijke ontwikkeling en carrièrestappen. 

Leer jezelf kennen
Kim is na een carrière bij de overheid tegen-
woordig eigenaar van bureau GroeiGeluk en 
is loopbaancoach voor jonge professionals. 
Loopbaancoaching gaat niet alleen maar 
over het vinden van een baan die bij je past, 
maar gaat ook over jezelf leren kennen. En 
dat is nou precies waar de deelnemers mee 
aan de slag zijn gegaan: wat vind je belang-
rijk? Waar krijg je energie van? Wat kost je 
energie? Wanneer vergeet je helemaal de tijd 
in je werk? Waarin kun je ontwikkelen? Hoe 
maak je je keuzes? Wat zijn je belemmeren-
de gedachten? Wat zijn je talenten, en in wat 
voor type functie of organisatie zouden die 
talenten het beste tot z’n recht komen? Hoe 
ontspan je? Welke normen en waarden heb je, 
en hoe beïnvloeden die je keuze? Hoe maak je 
je ambities bespreekbaar? Welke hulpbronnen 
zijn er? 

Stappenplan
Een gestructureerd stappenplan (een blauw-
druk, zouden we dan als ambtenaar zeggen) 

voor een succesvolle carrière bestaat niet. Dat 
hadden jullie natuurlijk ook niet verwacht. 
Iedereen maakt daarin andere keuzes en in 
andere versnellingen. Sommigen bewust en 
doordacht. Anderen minder bewust en op 
basis van gevoel. Toch zijn er vragen die jezelf 
kunt stellen om een beeld te krijgen bij wat 
voor jou een gedroomde carrière betekent. 
Erover praten met anderen en je omgeving 
deelgenoot maken kan daarbij enorm helpen. 
De activiteit was daar een mooi voorbeeld 
van. 

Persoonlijke ontwikkeling
Wat onze generatie, over het algemeen, bindt 
in het zetten van carrièrestappen is de waar-
de die wij hechten aan persoonlijke ontwikke-
ling, het gevoel dat je kunt bijdragen aan een 
maatschappelijk doel en dat je bijdrage ertoe 
doet. De herkenning was af te lezen van de 
gezichten van de deelnemers. Tegelijkertijd 
waren er wisselende ervaringen ten aanzien 
van de ondersteuning die wordt geboden 
door de organisaties bij het zetten van carri-
èrestappen. Maar een omgeving waar er nog 
wat te wensen valt, kan ook een kans bieden 
voor nieuw perspectief. 

Lees verder op de volgende pagina!



GroeiGeluk Bucketlist
Onze generatie heeft vaak torenhoge ambi-
ties. Van onszelf en vaak ook nog van onze 
omgeving. Kim heeft een bucketlist uitgereikt 
aan alle deelnemers als hulpmiddel om carriè-
restappen te zetten. Niet een ingevulde buc-
ketlist, maar een blanco lijst om in te vullen. 
Begin klein en praktisch. Stel niet teveel doe-
len tegelijk, maar richt je op een aantal doelen 
waarmee je aan de slag gaat! De deelnemers 
gingen na verschillende opdrachten in twee-
tallen en groepjes aan de slag met het invul-
len van de bucketlist. Op je bucketlist was er 
ruimte om je eerste gedachten op papier te 
zetten. 

Bijvoorbeeld je gedachten over wat je belang-
rijk vindt in je werk of een idee waar je mee 
aan de slag zou willen, de eerste stappen om 
aan de slag te gaan en je ideeën bij hoe je je 
doelen bespreekbaar gaat aken in de orga-
nisatie. Wat begon met een lege bucketlist 
eindigde met een volle bucketlist die door de 
deelnemers ambitieus en enthousiast werd 
gevuld. 

Tijd voor een borrel
Rond de klok van half zes werd het inhoudelij-
ke deel van de activiteit afgesloten, en werden 
de gesprekken en kennismakingen tussen 
verschillende jonge ambtenaren uit Friesland, 
Drenthe en Groningen voortgezet aan een ta-
fel met lekkere hapjes en drankjes. Wij kijken 
samen met de deelnemers terug op een ge-
slaagde activiteit waarin we zijn geïnspireerd 
om na te denken over hoe je carrièrestappen 
kunt zetten, welke vragen jezelf kunt stellen 
en hoe je van idee naar actie komt.  

Tot de volgende keer!
Lijkt het je ook leuk om een activiteit bij te 
wonen? Om andere jonge ambtenaren te le-
ren kennen en onder het genot van een hapje 
en een drankje een leuke tijd te hebben? Houd 
onze socials goed in de gaten voor een gloed-
nieuwe activiteit!

Tot de volgende! 


