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Zoeken naar een baan is een onlosmakelijk onderdeel 

geworden van ons beroepsleven in de steeds flexibelere 

arbeidsmarkt. Het onvermogen om een baan te vinden kan leiden tot 

(langdurige) werkloosheid waar men moeilijker uitkomt naarmate 

deze voortduurt (Aaronson, Mazumder, & Schechter, 2010). 

Werkloosheid kan verschillende negatieve gevolgen hebben voor 

individuen (zowel mentaal als fysiek), hun families en de 

samenleving als geheel (e.g., Korpi, 2001; McKee-Ryan & Maitoza, 

2018; McKee-Ryan et al., 2005; Paul & Moser, 2009; Stenberg & 

Westerlund, 2008; Ström, 2003; Strully, 2009). Het is daarom van 

belang dat werkzoekenden tijdig een passende baan vinden. Het 

zoeken naar werk is echter een moeilijk proces vol obstakels en 

onzekerheden. Door tijd en moeite te steken in het zoeken naar een 

baan neemt de kans op het vinden van een baan toe (Kanfer et al., 

2001), maar slechts in beperkte mate. Bovendien kan het zoeken naar 

werk belemmerd worden door de emotionele impact van de negatieve 

ervaringen die gepaard gaan met het zoeken naar werk (Côté et al., 

2006; Song et al., 2009; Turban et al., 2013; Van Hooft et al., 2004).  

In dit proefschrift, beschrijf ik onderzoek dat ons begrip 

vergroot over het proces van zoeken naar een baan. Hierbij staan twee 

doelen centraal. Het eerste doel is om te onderzoeken welke manier 

van zoeken de kans op het vinden van een baan vergroot en welke 

factoren deze manier van zoeken vergemakkelijken. Het tweede doel 

is om te inventariseren hoe werkzoekenden omgaan met negatieve 

werkzoekervaringen en om te onderzoeken hoe zij zo adaptief 

mogelijk zouden kunnen omgaan met deze ervaringen. Deze 

doelstellingen leiden tot de volgende vier onderzoeksvragen: (1) Hoe 

kunnen werkzoekenden effectief naar een baan zoeken?; (2) Welke 

factoren vergemakkelijken een dergelijke manier van zoeken?; (3) 

Hoe kunnen werkzoekenden adaptief omgaan met de negatieve 

ervaringen tijdens het zoeken naar een baan?; (4) Welke 

gebeurtenissen maken het zoeken naar een baan zo moeilijk en hoe 

reageren werkzoekenden op deze gebeurtenissen? 
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Om deze vragen te beantwoorden, heb ik honderden actieve 

werkzoekenden bevraagd in verschillende onderzoeksprojecten. De 

resultaten van deze studies en hun praktische betekenis heb ik 

hieronder samengevat. 

Bevindingen

Een systematische manier van zoeken voorspelt succes bij het 

zoeken naar werk 

In het eerste empirische hoofdstuk (hoofdstuk 2) richt ik me 

op de vraag hoe werkzoekenden effectief naar een baan kunnen 

zoeken en op voorspellende factoren van deze manier van zoeken. 

Naast de tijdsinvestering die werkzoekenden doen, wijst de 

bestaande literatuur verschillende andere aspecten aan van 

werkzoekgedrag die werkzoeksucces voorspellen (Kanfer et al., 

2001; Stumpf et al., 1983; Van Hooft et al., 2013). Een belangrijk 

aspect dat ik op basis van deze literatuur identificeer als voorspeller 

van werkzoeksucces is de systematiek in iemands manier van zoeken. 

Een zeer systematische manier van zoeken duidt op een adaptieve 

(d.w.z. het aanpassen van het gedrag op basis van wat men geleerd 

heeft) en volhardende (d.w.z. gebruikmakend van routines en het 

doorzetten ondanks tegenslagen) aanpak van het werkzoeken. Een 

onsystematische manier van zoeken weerspiegelt een minder 

adaptieve en volhardende aanpak, die gekenmerkt wordt door minder 

weloverwogen gedachten over de wijze waarop het zoeken naar werk 

kan worden verbeterd. 

Op basis van recente werkzoekmodellen en onderzoek (Liu, 

Wang, et al., 2014; Song et al., 2009; Wanberg et al., 2010) wijs ik 

vier factoren aan die een systematische manier van zoeken kunnen 

voorspellen. De eerste voorspellende factor die ik heb onderzocht is 

in hoeverre de werkzoekende een helder doel voor ogen heeft bij het 

zoeken naar een baan: werkzoekhelderheid. De tweede factor is in 

hoeverre de werkzoekende in financiële moeilijkheden komt als het 

vinden van een baan niet lukt: financiële noodzaak. De derde factor 

is in hoeverre de werkzoekende zichzelf identificeert als iemand met 
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een baan en vandaaruit intrinsiek gemotiveerd is om een baan te 

hebben. Dit wordt ook wel arbeidsbetrokkenheid genoemd. Tot slot 

keek ik naar de relatie tussen verschillende emoties die 

werkzoekenden ervaarden tijdens het zoeken naar werk en in 

hoeverre die samenhangen met het op een systematisch manier naar 

werk zoeken.  

Ik heb deze ideeën getest bij een groep pas afgestudeerde 

hoogopgeleide werkzoekenden. Gedurende drie weken vulden zij in 

totaal vijf vragenlijsten in over hun manier van zoeken. Na enkele 

maanden rapporteerden ze over de resultaten van hun 

werkzoekacties. Zoals verwacht, was een systematische manier van 

zoeken positief gerelateerd aan werkzoeksucces, zelfs wanneer 

statistisch wordt gecorrigeerd voor de tijd die mensen investeerden 

in hun zoektocht. Dat wil zeggen dat werkzoekenden die op een 

systematisch manier zochten naar een baan een grotere kans hadden 

op een baan dan werkzoekenden die op een minder systematische 

manier zochten ongeacht de tijd die zij investeerden in het zoeken 

naar een baan. 

Verder lieten de resultaten zien dat werkzoekenden 

gedurende het onderzoek in toenemende mate op een systematische 

manier zochten. Dit is te verklaren vanuit een ‘leer gebaseerd’ 

perspectief op veranderingen in werkzoekgedrag dat ervan uit gaat 

dat veranderingen in werkzoekgedrag voortkomen uit leerervaringen 

(Barber et al., 1994). De resultaten van het onderzoek laten verder 

zien dat werkzoekhelderheid, arbeidsbetrokkenheid en emoties met 

een hoog activatieniveau (zoals nerveus of opgewekt) positief zijn 

geassocieerd met een systematische manier van zoeken, terwijl 

financiële noodzaak en emoties met een laag activatieniveau (zoals 

teleurgesteld of kalm) geen relatie hadden tot een systematische 

manier van zoeken. Mijn bevindingen zijn een toevoeging op de 

huidige kennis rondom het werkzoekproces omdat ik de relevantie 

van een aspect van werkzoeken aantoon dat nog niet eerder empirisch 

is onderzocht. Dit onderzoek geeft werkzoekenden, 
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loopbaanbegeleiders en academici duidelijker inzicht in de manier 

waarop er effectief naar werk gezocht kan worden. 

De kennis over welke manier van zoeken de kans op het 

vinden van een baan vergroot, zou werkzoekenden kunnen helpen bij 

het vormgeven van effectiever zoekgedrag. Desondanks zullen 

negatieve ervaringen blijven voorkomen, zoals geen passende 

vacature kunnen vinden, afgewezen worden of geen reactie krijgen 

op een sollicitatie. Daarom is het van belang dat werkzoekenden niet 

alleen leren effectiever te zoeken. Zij zullen ook moeten kunnen 

omgaan met negatieve ervaringen tijdens het zoekproces. 

Zelfcompassie als copingstrategie van werkzoekenden 

In de hoofdstukken 3 en 4 ga ik in op de vraag hoe 

werkzoekenden kunnen omgaan met de negatieve ervaringen tijdens 

het zoeken naar werk. Zelfcompassie is een waardevolle adaptieve 

emotie-gerichte copingstrategie (Neff, 2003a). Het gaat hier over de 

manier waarop mensen kijken naar hun ervaringen. Iemand met 

zelfcompassie kijkt naar ervaringen (1) met vriendelijkheid voor 

zichzelf in plaats van met zelfveroordeling, (2) als onderdeel van een 

gedeelde menselijke werkelijkheid (bijvoorbeeld ‘ik ben niet de 

enige’) in plaats van als iets dat isoleert, en (3) met aandachtig 

bewustzijn in plaats van zich er al te zeer door te laten meeslepen of 

het te onderdrukken (Neff, 2003a). Eerder onderzoek toonde aan dat 

individuen met zelfcompassie beter reageren op onaangename 

persoonlijke gebeurtenissen zoals het krijgen van ongunstige 

feedback dan individuen met minder zelfcompassie (Breines & Chen, 

2012; Leary et al., 2007; Neff et al., 2005).  

De twee in hoofdstuk 3 beschreven studies laten zien dat 

zelfcompassie ten goede komt aan werkzoekenden. De resultaten van 

een vragenlijstonderzoek bij een diverse groep werkzoekenden 

(Studie 3.1) laten zien dat werkzoekenden met zelfcompassie zich 

positiever en minder negatief voelden tijdens het zoeken naar werk. 

Verder wisten zij hun positieve gevoelens vast te houden wanneer zij 

moeilijkheden ondervonden tijdens het zoeken naar een baan. 
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Werkzoekenden met minder zelfcompassie voelden zich minder 

positief zodra er meer moeilijkheden werden ondervonden. De 

resultaten van het volgende vragenlijstonderzoek met vijf 

meetmomenten (Studie 3.2) komen overeen met de resultaten van 

Studie 3.1. Ook hier waren de werkzoekenden met zelfcompassie 

over het algemeen positiever en minder negatief dan werkzoekenden 

met minder zelfcompassie. Bovendien voelden zij zich minder 

negatief zelfs wanneer ze minder of geen vooruitgang waarnamen in 

het zoeken naar werk. De gecombineerde resultaten van de studies 

3.1 en 3.2 suggereren dat zelfcompassie gunstig kan zijn voor het 

welzijn van werkzoekenden in moeilijke tijden tijdens het zoeken 

naar werk. 

Hoofdstuk 4 is een vervolg op de correlationele studies in 

Hoofdstuk 3. In het in Hoofdstuk 4 beschreven onderzoek testte ik de 

causale effecten van zelfcompassie op de gevoelens van 

werkzoekenden tijdens hun zoektocht naar werk. In plaats van 

zelfcompassie te onderzoeken als stabiele eigenschap zoals in 

Hoofdstuk 3, richtte ik me nu op de vraag of zelfcompassie kan 

worden veranderd bij werkzoekenden. Ik onderzocht verder of 

werkzoekenden zich beter voelden na een online zelfcompassie-

interventie, bestaande uit schrijfoefeningen die mensen 

aanmoedigden om vanuit zelfcompassie naar problemen bij het 

zoeken naar werk te kijken, dan na een controleconditie van 

schrijfoefeningen waarin werkzoekenden vrijuit reflecteerden op hun 

problemen.  

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat werkzoekenden 

na het doen van de zelfcompassie-schrijfoefening, meer 

zelfcompassie hadden dan werkzoekenden na het doen van de vrije 

schrijfoefening. Verder blijkt uit de bevindingen dat de toegenomen 

zelfcompassie een positief effect had op de gevoelens van 

werkzoekenden, deels via een afname van zelfkritiek. Direct na de 

zelfcompassie-schrijfoefening voelden werkzoekenden minder 

negatieve emoties met een laag activatieniveau (zoals verdriet) en 

meer positieve emoties met een laag activatieniveau (zoals kalmte) 
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dan na de vrije schrijfoefening. De verschillen tussen de condities 

waren niet langer zichtbaar in een vervolgmeting een week na de 

oefening. Alle werkzoekenden voelden zich beter: zij rapporteerden 

meer positieve emoties met een laag activatieniveau en minder 

negatieve emoties met een laag activatieniveau in de vervolgmeting 

een week na de schrijfoefening in vergelijking met de nulmeting voor 

de schijfoefening. Dus de werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie voelden zich eerder (d.w.z. direct na de 

ingreep) beter, waarbij de werkzoekenden in de controleconditie zich 

een week later net zo goed voelden. 

Negatieve ervaringen bij het zoeken naar werk en de impact 

daarvan 

In hoofdstuk 5 heb ik uitvoerig onderzocht welke specifieke 

gebeurtenissen bij het zoeken naar werk het zoeken naar werk zo 

moeilijk maken en hoe werkzoekenden op deze gebeurtenissen 

reageerden. Op basis van 192 anekdotes over negatieve ervaringen 

bij het zoeken naar werk heb ik een overzicht gemaakt van het soort 

negatieve gebeurtenissen waarmee werkzoekenden worden 

geconfronteerd tijdens hun zoektocht en van hoe zij hier emotioneel 

en gedragsmatig op reageerden. Aan de hand van kwalitatieve 

analyses kwam ik tot een classificatie van negatieve 

zoekgebeurtenissen die aansluit bij de conceptualisering van het 

zoeken naar een baan als een proces met verschillende fasen. De 

meeste van de beschreven negatieve gebeurtenissen bij het zoeken 

naar werk kunnen worden ingedeeld in een van vier fasen van het 

zoeken naar werk: Voorafgaande gedachten en verkenning, 

voorbereidend zoekgedrag, actief zoekgedrag, en selectieresultaat 

(d.w.z. afwijzingen). Er waren drie algemene thema's die in de 

verschillende fasen van het zoeken naar werk naar voren kwamen: 

(1) onzekerheid over het vinden van een baan (bijvoorbeeld

ingegeven door concurrentie of ontevredenheid over hun cv), (2)

onvrede over een gebrekkig verloop van het zoeken naar een baan

(bijvoorbeeld ontevredenheid over de vooruitgang, vastzitten,
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uitstelgedrag) en (3) onverschilligheid van de rekruterende 

organisaties (bijvoorbeeld het negeren van feedbackverzoeken, het 

niet nakomen van afspraken). De meeste emoties die door 

werkzoekenden werden beschreven waren hoog in activatieniveau 

(47%; bijvoorbeeld wanhoop, boosheid, frustratie, nervositeit, 

schaamte en zelfverwijt), gevolgd door emoties die laag waren in 

activatieniveau (40%; bijvoorbeeld teleurstelling, ontmoediging en 

verdriet). Teleurstelling was de meest beschreven emotionele reactie 

op negatieve gebeurtenissen bij het zoeken naar werk (34% van alle 

respondenten), gevolgd door verdriet (17%). Om met de negatieve 

emoties om te gaan, hanteren werkzoekenden strategieën voor het 

reguleren van hun emoties zoals het onderdrukken van emoties, het 

omdenken van een situatie zodat deze minder emotioneel belastend 

is, het opzoeken van sociale steun en afleiding zoeken. Over het 

algemeen zijn werkzoekenden geneigd om constructief en beleefd te 

reageren op potentiele werkgevers in plaats van ongenoegen te uiten 

over de situatie. Verschillende werkzoekenden gaven aan slechter te 

presteren tijdens de selectieprocedure door negatieve ervaringen. 

Sommige werkzoekenden richtten zich op het verbeteren van hun 

prestaties door feedback te vragen en te denken over verbeteringen, 

terwijl anderen piekerden over hun gebrekkig presteren.  

Hoewel werkzoekenden reageerden met een mengeling van 

reacties op bepaalde negatieve gebeurtenissen bij het zoeken naar 

werk, waren er trends zichtbaar in het patroon van de reacties. Zo 

voelden werkzoekenden zich meestal ontmoedigd na het niet kunnen 

vinden van een passende vacature, terwijl ze zich vooral teleurgesteld 

voelden na hun afwijzing voor een langverwachte baan, en voelden 

ze zich meestal onzeker na een onaangename interactie tijdens een 

gesprek. Daarnaast valt op dat hoewel werkzoekenden eigenlijk in 

alle fases van het zoekproces met name negatieve emoties met hoog 

activatieniveau ervaarden, in de laatste fase, na een afwijzing, juist 

negatieve emoties met een laag activatieniveau de boventoon 

voerden. 
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Implicaties voor de praktijk 

Zoek op een systematische manier naar werk 

De resultaten van dit proefschrift kunnen worden gebruikt om 

werkzoekgedrag richting te geven. De eerste les die getrokken kan 

worden van dit onderzoek is dat het van belang is hoe werkzoekenden 

de tijd invullen die zij besteden aan het zoeken naar een baan. Bewust 

stilstaan bij de manier van zoeken en de wetenschap dat het mogelijk 

is om de zoekmethode te verbeteren, is een belangrijke stap in de 

richting van een betere kwaliteit van het zoeken naar werk. In het 

bijzonder verbeteren werkzoekenden hun kansen op werk door 

aanpassingsvermogen, door actief op zoek te gaan naar informatie 

over hoe ze kunnen zoeken en door deze informatie te gebruiken om 

het zoeken verder te verbeteren. Vragen om feedback op het 

zoekgedrag kan een belangrijke bron van informatie opleveren. Naast 

aanpassingsvermogen is het belangrijk dat werkzoekenden zich 

blijven inspannen, zelfs wanneer het zoeken naar een baan 

onzekerheid veroorzaakt of als vervelend wordt ervaren en het is van 

belang dat ze routines inbouwen. Andere factoren die de kwaliteit 

van het zoeken naar werk kunnen bevorderen, zijn een duidelijk doel, 

intrinsieke betrokkenheid bij het hebben van werk en emoties met 

een hoog activatieniveau van de werkzoekenden. 

Kijk met zelfcompassie naar negatieve werkzoekervaringen

De tweede les die uit mijn onderzoek kan worden getrokken, 

heeft betrekking op het omgaan met negatieve ervaringen bij het 

zoeken naar werk. Hoe meer tijd werkzoekenden besteden aan het 

zoeken naar werk, hoe groter de kans dat ze worden geconfronteerd 

met allerlei gebeurtenissen waardoor ze zich slecht voelen. Dit kan 

hun zoekmotivatie verstoren. Daarom is het belangrijk dat zij een 

adaptieve copingstrategie vinden om met negatieve ervaringen om te 

gaan. Het hebben van zelfcompassie kan hen beter doen voelen en 

meer bestand maken tegen negatieve ervaringen bij het zoeken naar 

werk. Zelfcompassie houdt in dat individuen vriendelijk in plaats van 

kritisch zijn voor zichzelf, beseffen dat ze niet uniek zijn in hun 
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worstelingen, en dat ze hun emoties in acht nemen in plaats van ze te 

onderdrukken, te negeren of te overdrijven. Zelfcompassie kan 

worden vergroot met behulp van een schrijfoefening waarin men naar 

aanleiding van een vervelende gebeurtenis beschrijft (1) wat een 

vriend(in) er over zou zeggen, (2) hoe andere mensen soortgelijke 

gebeurtenissen ervaren en (3) welke emoties de gebeurtenis oproept. 

Deze oefening verhoogt de zelfcompassie en heeft een positief effect 

op de gevoelens van werkzoekenden door hun zelfkritiek te 

verminderen. 

Draag zorg voor goede communicatie 

De negatieve ervaringen van werkzoekenden kunnen 

gedeeltelijk worden verminderd als rekruterende partijen meer 

verantwoordelijkheid nemen voor een goede communicatie in de 

verschillende stadia van de wervings- en selectieprocedure. Door 

slechte communicatie vanuit de rekruterende organisatie kunnen 

werkzoekenden zich onder andere, ontmoedigd, teleurgesteld, 

benadeeld, boos en wanhopig voelen. Deze emotionele reacties 

hebben niet alleen een negatieve invloed op het welzijn van de 

werkzoekenden en hun motivatie om vervolgens op zoek te gaan naar 

werk, maar ook op hun beeld van de organisatie (Hausknecht et al., 

2004). Om emotionele schade bij werkzoekenden en reputatieschade 

te beperken of te voorkomen, dienen organisaties gedurende het 

selectieproces te streven naar duidelijke en eerlijke communicatie, 

correcte informatievoorziening en een respectvolle behandeling van 

sollicitanten. Organisaties moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze 

een realistische indruk van de baan geven en de sollicitanten niet 

verkeerd informeren over de inhoud van de functie of de 

selectiecriteria; ze moeten sollicitanten een eerlijke kans geven om 

zich tijdens het sollicitatiegesprek te presenteren; en ze moeten 

zorgvuldig communiceren over een afwijzing.  

De werkzoekenden zelf kunnen tot op zekere hoogte ook een 

rol spelen bij het verbeteren van de communicatie. Met inachtneming 

van hun afhankelijke positie kunnen werkzoekenden ernaar streven 
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om de verwachtingen te verhelderen door deze expliciet onder de 

aandacht te brengen en tijdig contact op te nemen met de rekruterende 

partij. Bijvoorbeeld door te vragen naar de inhoud van een vacature 

vóór het indienen van een sollicitatie, of door te informeren naar de 

vervolgprocedure aan het eind van een sollicitatiegesprek wanneer 

dit nog niet is besproken. Dit kan slechte communicatie niet helemaal 

voorkomen, maar kan wel bijdragen aan het scheppen van 

duidelijkheid voor beide partijen over wat er wordt verwacht. 

Conclusie 

De resultaten van dit proefschrift laten zien dat, hoewel het 

proces van het vinden van een baan erg taai en onaangenaam kan zijn, 

werkzoekenden er beter in kunnen worden door nieuwe manieren van 

zoeken uit te proberen, feedback te vragen, hun strategie aan te 

passen op basis van wat ze hebben geleerd, volhardend te zijn, 

routines in te bouwen en door zelfcompassie te hebben bij het 

omgaan met negatieve werkzoekervaringen. Hoewel organisaties de 

pijn van een afwijzing niet kunnen wegnemen, kunnen zij een verdere 

negatieve nasleep voorkomen door hun sollicitanten met 

transparantie, eerlijkheid en respect te behandelen. 




