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A g r i va k n e t

Do’s en don’ts van nevenactiviteiten
De arbeidsmarkt trekt weer aan, er is meer vraag
naar adviseurs. Ook durven adviseurs weer van
baan te wisselen nu de crisis – bijna – achter de
rug is. Er zijn op dit moment onvoldoende
adviseurs op de markt om aan de vraag te kunnen
voldoen, geven verschillende wervingsbureaus
aan. Toch zijn bedrijven kritisch als het gaat om
nieuwe medewerkers, ook al staat een vacature
bijvoorbeeld een jaar open.

g een v erplich te
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Verplichte nevenactiviteiten zijn niet
populairbij werkgevers.
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Als adviseur moet je over de juiste competenties
beschikken. Die competenties worden gedeeltelijk
afgelezen uit de activiteiten die je naast je werk uitvoert. Wat zijn de nevenactiviteiten die de meeste
indruk maken en welke kun je beter opzeggen om
je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten?
Een opleiding volgen aan een agrarische hogeschool of universiteit geeft aan dat je een bepaald
denk- en werkniveau hebt, maar dat is niet voldoende om een baan als adviseur te bemachtigen.
Ook als je een boerenzoon of -dochter bent, wil

dit niet automatisch een baan als adviseur opleveren. Als je naast je studie actief bent of bent
geweest in een studentenvereniging of ander
bestuurswerk hebt gedaan of doet is dat een pre
op je cv. Maar let op: als je alleen maar passief
bestuurslid bent geweest en niet kunt aantonen
dat je iets georganiseerd of bereikt hebt, dan kun
je deze activiteiten beter niet vermelden.
Relevante activiteiten
Er is een veelheid aan activiteiten die je naast je
werk kunt doen. Een aantal activiteiten heeft
direct te maken met het werk als adviseur, bijvoorbeeld het lidmaatschap van een vereniging
van bedrijfsadviseurs, zoals Agrivaknet, of het
volgen van vakcursussen en themabijeenkomsten met betrekking tot het vakgebied, gedeeltelijk onder werktijd en gedeeltelijk in eigen tijd.
Veel andere activiteiten in de vrije tijd, zoals het
lidmaatschap van een sportvereniging of een
politieke partij, of dat je een wereldreiziger bent,

hebben geen directe link met het werk als adviseur, maar geven wel een indruk over je competenties. Als je bijvoorbeeld financieel adviseur
bent, ligt een functie als penningmeester bij een
vereniging in de lijn der verwachting. Werk je of
wil je werken voor een fokkerijorganisatie, dan
ligt een bestuursbaan bij een lokale fokkerijclub
voor de hand. Neem je deel aan een teamsport,
zoals volleybal, dan geeft dat de indruk dat je een
teamspeler bent. Olaf de Boer van Agrojobs vertelt: “Als je als adviseur werkt voor een doelgroep
die veel aan voetbal doet en je bent zelf actief in
een voetbalvereniging, dan voegt dat natuurlijk
ook iets toe omdat je dan eerder een klik hebt
met de klant”. Hij vertelt verder dat als je hobby
uitgaan en stappen met je vrienden is, je dit
beter niet op je cv kunt zetten. Wees specifiek in
je hobby’s en maak per sollicitatie een aangepaste
versie, zodat je eruit springt. In een persoonlijk

‘Hobby’s zijn kenmerkend
en geven aan o f je bij een
bedrijfscultuur p ast’
gesprek kun je dan wat je bereikt hebt met je
hobby’s of andere activiteiten toelichten.
Jan Borgers van Ceres Recruitment kwam eens
een kandidaat tegen die vrijwilligerswerk deed
voor de schuldhulpverlening. Hij geeft aan dat
een werkgever dan niet twijfelt aan je inlevingsvermogen en dat je zeker de indruk wekt stevig
in je schoenen te staan. Het is dus niet zo van
belang in welke club of vereniging je actief bent,
maar wel of je iets betekent voor de club en bijvoorbeeld initiatieven neemt. “Het is heel
belangrijk is om je hobby’s te vermelden”, zegt
Radboud Miedema van Bruins. “Hobby’s zijn
kenmerkend voor een persoon en geven aan of je
bij een bedrijfscultuur past. Als je bij de bedrijfscultuur van een bedrijf past is de slagingskans
van de nieuwe baan 80 procent.”
Het vreemdste dat Miedema ooit op een cv
tegenkwam was de vermelding van het aantal
sigaretten dat de sollicitant per dag rookte.
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Het cv dat internet heet
“Het curriculum vitae beperkt zich echter allang
niet meer tot een met zorg samengesteld document. Je kunt er zeker van zijn dat de toekom
stige werkgever jouw naam zal Googlen en de
resultaten ervan zal vergelijken met je cv. Foto’s
van jezelf of je vrienden in een aanstootgevende
houding moeten niet op internet te vinden zijn.”
Hans Ruinemans (56) is multimedia-expert en
social strategist bij een prominente bank. Hij
vindt dat aankomende adviseurs de kracht van
personal branding niet moeten onderschatten.
“Internet kan je personal branding maken of
breken. Bezint dus voordat je begint, want eenmaal geplaatste foto’s of teksten laten zich nog
maar moeilijk verwijderen. Gebruik de kracht
van internet dus ten goede. Een sterk geschreven
ingezonden brief, een stevig artikel over je expertise en zinnige reacties op serieuze internetfora

Agenda
Nationaal pluimveecongres 2011
Dutch Poultry Centre

Datum: 25 mei 2011
Tijd: 13:00-19:00 uur.
Locatie: Van der Valk, Duiven
Kosten: Geen
Meer informatie:
www.dutchpoultrycentre.nl

2-daagse excursie naar Engeland
Stuurgroep Pluimvee

Datum: 8-9 juni 2011
Locatie: Vertrek vanaf Eindhoven
Kosten: € 335 p.p. all-in voor leden
(€ 375 voor niet-leden)
Meer informatie:
www.agrivaknet.nl

kunnen je positie in de adviseursmarkt van een
boost voorzien. Je LinkedIn-profiel, die je natuurlijk nauwkeurig hebt opgebouwd, kun je voorzien van een link naar je beste artikel.“
Ook Agrivaknet heeft een eigen ‘Group’ op LinkedIn waar adviseurs lid van kunnen worden en
discussies kunnen opstarten. Het lid zijn van
deze ‘Group’ is een verbreding van het netwerk
dat Agrivaknet aanbiedt
Overdaad schaadt
Een bijbaan of actief zijn in een vereniging is dus
nuttig als het gaat om kans op een baan als adviseur, maar je kunt ook te veel activiteiten naast je
werk hebben. Bijvoorbeeld als je naast je werk als
adviseur ook nog in de gemeenteraad zit. Een
werkgever zal zich dan afvragen of je voldoende
tijd over hebt voor je advieswerk. Een tip die de
meeste bemiddelingsbureaus geven is dat je keuzes moet maken. Neem niet deel aan allerlei activiteiten waarvan je erg afhankelijk bent; dat kan
negatief werken op je baan. Als je bijvoorbeeld
verplicht twee keer per dag de koeien moet melken, ben je minder flexibel voor je werkgever.
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