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Megatrends Werk

Over banen die verdwijnen en banen die gaan komen

Adjiedj Bakas. Dexter, 2014

ISBN 978 94 919 3204 5

In Megatrends Werk signaleert ‘trendwatcher des va-

derlands’ Bakas tien megatrends. Enkele voorbeelden: 

Technologie als banenvernietiger; Toenemende sociale 

onrust; Minder geld en meer tijd. Interessante kost voor 

loopbaanadviseurs. Het gaat immers over de context 

voor uitwerkingen van keuzen die onze cliënten nu 

maken. Naar wat voor soort werk blijft of komt vraag 

op de arbeidsmarkt? Enkele voorbeelden van beroepen 

met toekomst zijn volgens Bakas: thuiskoks, disruptors 

(mensen die bedrijven ontregelen), kleermakers, ava-

tar ontwerpers, behangers, civilian drone controllers en 

personal shoppers.

Megatrends Werk telt 127 pagina’s in klein formaat. Het 

bevat veel foto’s en enkele columns van gastauteurs, 

wat het een levendig geheel maakt. Een aantal van de 

voorspellingen ligt nogal voor de hand, bijvoorbeeld dat 

vaste banen verdwijnen en zzp’ers in opkomst zijn. Over 

andere voorspellingen (bijvoorbeeld over behangers en 

kleermakers) kun je je twijfels hebben. Hoe dan ook 

biedt het boekje stimulerend leesvoer over wat ons en 

onze cliënten in de tamelijk nabije toekomst te wachten 

staat.

 

Tom Luken – onafhankelijk onderzoeker en adviseur

Van doemscenario naar
droombaan 

Doorbreek patronen en maak werk van je carrière

Birgit Smit. LannooCampus, 2014 

ISBN 978 94 014 1798 3

De auteur meldt dat ze lang in een neerwaartse spiraal 

zat en haar weg omhoog vond door met een persoon-

lijke coach haar onderbewuste blokkades definitief op 

te ruimen. Driekwart van het boek gaat over doem-

scenario’s die komen door de pijn die je als kind hebt 

ervaren. Hoe je ze opruimt? Simpel: ‘Vanaf nu kwalifi-

ceren we alle nare gedachten als dingen die ooit in het 

verleden zijn gebeurd. Het verdriet heb je gehad. Je 

weet dat je onderbewuste pijnsignalen uitzendt, maar 

je hoeft ze niet meer serieus te nemen.’ Was het maar 

zo makkelijk. Als psycholoog en loopbaancoach weet 

ik dat het een moeizaam proces is om belemmerende 

overtuigingen te reduceren. Ze niet meer serieus ne-

men is naar mijn idee geen goed middel om daarmee 

om te gaan. Maar goed, stel dat het je lukt om ‘ge-

woon te stoppen met denken, die gedachten geen aan-

dacht meer te geven’, hoe vind je dan je droombaan? 

Door een actielijst te maken met het idee dat niets je 

nog tegenhoudt. En daar twee acties per dag van uit te 

voeren en er weer twee aan toe te voegen. Het boek 

sluit af met acht succesverhalen. Blokkade definitief 

opgeruimd, droombaan gevonden.

Joke Tacoma, – psycholoog en loopbaancoach
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Ontslag, en nu?!

Drie persoonlijke verhalen over ontslagverwerking en 

hoe Theta-Mind een oplossing kan bieden

Ir. Victoria Waney. Boekscout.nl, 2014

ISBN 978 94 022 o683 8

Ontslagverwerking in de vorm van een soort ‘chicklit’. 

De auteur is ervaringsdeskundige – ze is drie keer ont-

slagen – en loopbaanadviseur. Uitvoerig beschrijft ze 

het proces van drie mensen. De proloog bedraagt 154 

van de 274 pagina’s, waarin ze ontslag en gevolgen laat 

zien. Daarna 100 pagina’s met het omslagpunt. Het boek 

eindigt met een training die doet denken aan Landmark 

massatrainingen van jaren geleden. Zo’n training die al 

je problemen oplost, waarna deelnemers hun energie 

gebruiken om hun dromen waar te maken. Dat heet 

nu ‘Theta-Mind’ en de auteur is volgens de achterflap 

de eerste gecertificeerde trainer in Nederland. Ze heeft 

het boek met veel plezier geschreven, maar ik had haar 

een goede eindredacteur gegund. Bij boeken via een 

internetuitgever is dat zelden het geval. Zo’n eindredac-

teur had de proloog met de helft kunnen bekorten en 

alle onnodige franje eraf kunnen knippen. Dan was een 

boek overgebleven waarin de auteur haar inzicht in dit 

soort processen helder kon laten zien.

Els Ackerman – loopbaancoach

Solliciteren met de Gunfactor-
Verhoger

Gertien Beijering. Van Duuren Management, 2014

ISBN 978 90 896 5266 9

Nog maar kort geleden was er weinig misverstand over 

de te maken bewegingen om een baan te vinden: zater-

dagkrant openslaan, vacature uitzoeken, motivatiebrief 

en cv schrijven waar anti-chronologisch opleiding en 

werkervaring in worden opgesomd, met uitgebreide in-

formatie zoals het noemen van alle voornamen, geboor-

teplaats en burgerlijke staat. In amper één decennium is 

de arbeidsmarkt echter volledig veranderd en daarmee 

ook de mores voor het vinden van werk. Wanneer het 

geen beroepsmatige corebusiness is om werk te verove-

ren, kan het bepaald geen kwaad om je deze nieuwe 

mores snel eigen te maken. De auteur geeft glashel-

der een heel praktische stoomcursus in de nieuwe do’s 

and don’ts van de hedendaagse arbeidsmarkt. Naast 

de sprankelende en vlot geschreven tekst van Gertien 

Beijering zelf, wordt dit boekje ‘geïllustreerd’ met losse 

teksten van diverse vakmensen. Dat maakt het speels, 

luchtig en toegankelijk en het geeft kleur aan de theo-

rie. Welkom als leidraad in loopbaan- en re-integratie-

begeleiding, welkom ook voor de werkveroveraar die 

zelfstandig op zoek is naar werk. Remco Claassen zegt 

het in het voorwoord al direct: “Zelden was een boek zo 

gewenst en zo noodzakelijk.” Ik ben het van harte met 

hem eens.

Saskia Cohen – loopbaan- en re-integratiecoach

EN VERDER...EN VERDER... Boekbesprekingen




