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Aanpassingen kosten tijd 
 
Al 4 weken zitten we in de puinhoop. Het begon in het voorjaar met de wens dat 
we graag een andere keuken wilden. Tja, dan ga je je oriënteren op internet en in 
keukengidsen en ga je gesprekken aan met de keukenwinkels. Na veel wikken en 
wegen hebben we een keuze gemaakt, maar daarvoor kwam er meer kijken dan 
alleen een keuken vervangen. Waterleidingen en elektrawerk moesten verlegd 
worden. Enkele muurtjes moesten gesloopt worden om meer ruimte voor onze 
keuken te creëren, waaronder een draagmuur. Dus ook de draagconstructie moest 
aangepast worden. Dus plafond open, draagbalk erin, plafond weer dicht. 
Stukadoor die alles weer glad maakt, schilder die het weer een mooi kleurtje geeft. 
In de garage hebben we in de tussentijd een tijdelijk campingkooksetje gezet, een 
teiltje voor de afwas en wat eetvoorraad in kisten gezet. Maar goed na 4 weken 
kamperen in eigen huis is het vandaag eindelijk zover…de nieuwe keuken wordt 
geplaatst. Morgen kan ik gaan poetsen, inruimen en hopelijk weer kokkerellen. 
 
Wat heeft bovenstaande te maken met loopbaancoaching…eigenlijk best veel…het 
hele proces is te vergelijken: 
 
Bijvoorbeeld: Je merkt dat je niet meer op je plek zit bij je huidige werk en je hebt 
de wens om iets anders te gaan. Samen met een loopbaancoach ga je  in gesprek 
over je kwaliteiten en talenten en kom je er langzaam achter wat bij je past en 
waar je energie van krijgt. Dan ga je je oriënteren op de arbeidsmarkt. Voldoe je 
aan de competenties die een nieuwe functie met zich mee brengen, heb je de 
opleiding die vereist is. Zo niet, dan je je aanpassen aan de gewenste situatie. Je 
gaat je ontwikkelen, zodat je klaar bent voor de gewenste functie. Na een tijdje 
ben je klaar om de arbeidsmarkt op te gaan. 
 
De tijd van loopbaancoaching zal  langer duren dan de 4 weken dat ik heb 
gekampeerd, maar ik kan je verzekeren dat je uiteindelijk net zo blij bent met 
hetgeen je bereikt, als ik ben met mijn nieuwe keuken. 
 
In beide gevallen doorloop je dus een paar stappen: 
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