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1IT’s connecting, not recruiting

Hoelang zijn jouw tanden als je werkt?
Maandagochtend je bed uit springen en denken “Yes, eindelijk mag ik weer naar werk toe” 
is waarschijnlijk te mooi om waar te zijn, maar het tegenovergestelde wil je ook ZEKER NIET..

Het gezegde “Met lange tanden eten” ken je vast wel denk ik; iets met tegenzin eten waar 
je eigenlijk helemaal geen trek in hebt. Dit kunnen we heel goed doortrekken naar jouw 
baan. Je gaat wel elke dag naar je werk, maar ga je elke dag ook mèt plezier naar je werk? 
Voel je je thuis in de omgeving waarin je nu werkt?

Oftewel: Vraag je je wel eens (heel terecht) af of jouw huidige IT-baan op dit moment (nog) 
wel bij jou past?

Lastige vraag, ik weet het.. Hoe kun je nou beslissen of jouw huidige IT-baan wel of niet bij 
je past? 

Daar wil ik je bij je helpen. 

Hieronder som ik 6 signalen op waar ik IT-professionals heel vaak tegen aan zie lopen als 
ze zich (bewust of onbewust) niet meer thuis voelen bij hun huidige werkgever.

Let op dat je in eerste instantie je niet altijd bewust bent van deze signalen. Heel vaak blijkt  
dat deze signalen wel aanwezig zijn, maar niet opgemerkt worden. 

Wie is “ik” eigenlijk?

Hey you, “ik” in deze tekst kun je vervangen door Wesley en omdat ik weet dat je niet zit te 
wachten op mijn levensverhaal, hou ik het kort.

Ook ik zie dat er in de IT-wereld enorm veel groeimogelijkheden zijn. Helaas zie ik ook dat 
niet iedereen profiteert van deze mogelijkheden.

In mijn ogen heeft dat voor een groot deel te maken met het feit dat er op dit moment veel 
te weinig aandacht wordt besteed aan de persoonlijke en menselijke aspecten van IT-pro-
fessionals. En veel te veel aandacht aan het “wat-kunnen-zij-voor-ons-betekenen”-as-
pect door bedrijven.

Gezien de omzet die bedrijven nu maken met behulp van IT-werk is dat niet gek, maar dit 
mag nooit ten koste gaan van de IT-professional zelf (wat nu dus wel gebeurt).

Precies om deze reden heb ik samen - met mijn 
partner Erik - Magisco opgericht en bouwen we 
een platform om dit probleem op te lossen. 

Zolang we samen de focus leggen op de juiste 
aspecten, zijn wij er van overtuigd dat er voor 
iedereen een perfect passende baan binnen 
het juiste bedrijf klaar staat.



2IT’s connecting, not recruiting

#1 Is je enthousiasme ver te zoeken als je vertelt over je 
werk?

Je bent op een verjaardag en de persoon naast je vraagt je: “En wat doe jij voor werk?”. 
Wat zeg je dan?

Als je niet met enthousiasme op deze vraag kan reageren, maar eerder de vraag afwimpelt 
en zegt: “Ja ach.. de rekeningen moeten érgens van betaald worden, hè!”.

Dan is dit een zeer duidelijk signaal; waarom zou je blijven werken bij een bedrijf waar je niet 
enthousiast van raakt? 

Als je zonder spark en trots over je huidige baan kan vertellen, zijn jij en het bedrijf waar-
schijnlijk geen 100% match. Dat gaat dan niet alleen ten koste van het resultaat van het 
bedrijf (nog het minst belangrijke), maar zeker ook ten koste van jouw humeur, gezondheid 
(stress) en carrière..

#2 Denk je constant na over hoe jouw collega’s denken 
over jou?

Idealiter kun je lachen, gieren, brullen en koffie halen zonder dat je na hoeft te denken over 
wat je collega’s nu eigenlijk van je zouden denken.

Natuurlijk vraagt iedereen zich wel eens af wat zijn of haar collega’s zouden denken, maar 
het hoort niet zo te zijn dat je jezelf continu afvraagt of jouw collega’s je geen weirdo vin-
den of je je niet goed kunt mengen op de werkvloer.

Als je jezelf eigenlijk 80% van jouw werktijd een buitenbeentje voelt en jezelf forceert om 
constant “goed” over te komen op je collega’s, dan is dat een slechte zaak en een reden 
om na te denken of jouw huidige werkomgeving wel bij je past..

#3 Heb je al langere tijd de hoop dat al jouw harde werken 
zich eindelijk eens terug gaat betalen?

Je neemt en krijgt er steeds meer verantwoordelijkheden bij. Je pakt nieuwe projecten op, 
werkt nieuwe collega’s in en je neemt steeds vaker het voortouw in de afronding van een 
project.

Complimentjes krijg je in overvloed, maar een échte financiële beloning heb je nog niet 
voorbij zien komen.

Je denkt nu al een tijdje: “Ah, ik snap ik het wel, ze hebben het zo druk met dat ene grote 
project. En nu ook die manager nog weg is, komt mijn beloning later wel. Ik bijt nog even 
door.”.

Perfecte, voorbeeldige instelling, maar eigenlijk zit er al een hele tijd geen verbetering in de 
situatie. Ze blijven het maar druk hebben en jij blijft maar uitstekend werk opleveren. Dat is 
een scheve verhouding en zou je aan het denken moeten zetten.
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En als je dit al een paar keer hebt aangekaart bij je leidinggevende is het waarschijnlijk een 
signaal voor verandering (nieuwe baan?).

#4 Zwaai je de ene na de andere collega uit?

Je hebt die ene fijne collega nog niet uitgezwaaid, of je ziet alweer een andere afscheids-
borrel in de agenda staan.

Heb je je wel eens afgevraagd waarom dit gebeurt? Waarom vertrekken die fijne collega’s? 
En gebeurt dit continu of met vlagen?

Natuurlijk kan dit toeval zijn, maar het kan ook zomaar een signaal zijn dat het gras groener 
is aan de overkant. Dat andere bedrijven beter passen bij jouw collega’s en ze daarom zijn 
vertrokken.

Je kon het goed vinden met die collega’s, dus wellicht dat er ook voor jou een ander bedrijf 
is dat veel beter bij je past.

Anyway, vraag eens aan je vertekkende collega waarom hij of zij weg gaat en waar naar 
toe.

#5 Zie je na je middagpauze elk uur op de klok voorbij ko-
men?

Je kent het wel; je gaat helemaal in je werk op en krijgt nauwelijks iets mee van de tijd. Voor 
je het weet is de dag alweer om.

Deze fijne flow zou eerder standaard dan een uitzondering moeten zijn.

Als dit wel een uitzondering is, kan het zijn dat je huidige werkomgeving niet optimaal aan-
sluit op jouw persoonlijke voorkeuren. Misschien hou je meer van werken in grote ruimtes 
met achtergrond muziek en werk je nu in een klein ruimte met één collega die bijna elke 
dag zijn neus 5 keer in 5 minuten snuit.

Één zo’n klok-kijk dag is niet erg, maar elke dag? Dit gaat ongetwijfeld ten koste van je hu-
meur en werkkwaliteit. En daar zit je niet op te wachten.

#6 Twijfel je aan de producten of diensten van het bedrijf?

Misschien dat je niet direct betrokken bent bij de eindproducten of diensten van het bedrijf 
waar je voor werkt, maar ongetwijfeld heb je hier een mening over.

Het kan natuurlijk zijn dat je helemaal niets te maken hebt met de eindproducten of dien-
sten van het bedrijf en dat je er ook precies niets om geeft. In dat geval zul je dit signaal 
niet herkennen.

Het is essentieel dat je NIET twijfelt aan die producten of diensten, of je er nu wel of niet 
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direct bij betrokken bent.

Heb je je bedenkingen bij het doel van het bedrijf of vraag je jezelf wel eens af of de pro-
ducten/diensten bijvoorbeeld niet schadelijk zijn voor het milieu (omdat je hier veel waarde 
aan hecht)?

Die twijfel komt nooit ten goede van je werk en dat is zonde. Het is in dit geval zeker de 
moeite waard te overwegen of je huidige IT-baan wel écht bij je past..

Herken jij één van deze 6 signalen?
Als je één van deze 6 signalen herkent, wil ik je oprecht adviseren om eens na te denken 
over een andere baan.

In de huidige markt liggen er zoveel kansen en zou het echt enorm zonde zijn als je blijft 
hangen bij een bedrijf waar je eigenlijk niet helemaal op je plek zit en thuis voelt.

Jup, ik snap dat je denkt “Maar hoe ga ik dan die juiste baan bij dat passende bedrijf 
vinden?”
Dat is waar ik en Erik je via Magisco bij willen en gaan helpen.

Magisco is een online platform, waar we de rollen omdraaien: In plaats van dat je moet 
voldoen aan een lijstje vereisten om te solliciteren, gaan we op basis van hoe jij graag wilt 
werken (denk aan welke omgeving, welke cultuur etc.) een persoonlijk profiel schetsen. En 
zo kun je kiezen uit een selectie bedrijven die perfect aansluiten op jouw wensen.

Dit alles kun je heel simpel doen met behulp van een paar klikken via een app op je smart-
phone :-D

MAGISCO APP

Sinds 1 november is het Magisco platform live :-D Je kunt de app downloaden voor zowel 
Android als iOS.

KLIK HIER OM DE APP TE DOWNLOADEN

We willen van Magisco het allerbeste platform voor IT’ers maken. Een platform waar je 
niet alleen op zoekt kunt naar jouw IT-droombaan, maar ook jezelf op alle vlakken (zakelijk, 
technisch en persoonlijk) kunt ontwikkelen.

Maar zonder jouw mening als IT’er kunnen we van Magisco nooit het allerbeste platform 
maken.

We zijn dan ook ontzettend benieuwd naar wat jij van de app vindt en horen graag jouw 
mening over de dingen die je mist of juist heel goed vindt.

Als je ideeën, opmerkingen of andere feedback hebt, zijn die MEER DAN WELKOM. Stuur 
me dan even een mailtje op wesley@magisco.

https://magisco.nl/downloadLM6s
https://magisco.nl/downloadLM6s
mailto:wesley%40magisco.nl?subject=
https://magisco.nl/downloadLM6s

