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Loopbaanplanning
Weet u wat Willem-Alexander motiveert voor het koningschap?
Op zijn dertigste zegt hij dat hij zin heeft in zijn toekomstige taak. “Het is historisch bepaald dat ik op deze plek zit. Daar wil ik het beste van maken.” Tien
jaar later vat hij het koningschap in Nederland in drie taken samen: “Samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend”. Het zijn begrippen die
keurig omschreven staan in Positie en rol Staatshoofd bij de Rijksoverheid.
Hetzelfde zegt hij in een tv-interview van 17 april jl. Hij voegt er nog aan toe
dat hij geen problemen heeft met een ceremonieel koningschap.
Weten we nu wat hem motiveert? Ik niet.
Maar in tegenstelling tot iedere andere sollicitant voor welke functie dan
ook heeft Willem-Alexander geen keuze. Hij móet de baan van Staatshoofd
accepteren. Daar is hij vijfentwintig jaar op voorbereid. Over loopbaanplanning gesproken! Alle keuzes die de prins maakte, alle opleidingen die hij
deed en alle functies die hij bekleedde stonden in het licht van zijn aanstaande koningschap. Er is gewikt en gewogen, beoordeeld, getraind en gecorrigeerd. Wat dat betreft wijkt de situatie van Willem-Alexander niet wezenlijk af van die van andere werknemers in Nederland; er wordt gestuurd
op vacatures en functies met bijpassende vaardigheden of competenties.
De vraag wat iemand werkelijk boeit of motiveert komt meestal slechts zijdelings in iemands loopbaan aan bod. En dat is voor alle partijen een gemiste kans!
Gelukkig hebben u en ik wél een keuze. Wij kunnen ervoor kiezen om een
baan te accepteren die bij ons past. Daarvoor moeten we weten wat ons innerlijk drijft. Is dat bijvoorbeeld uitblinken, de leiding hebben, pionieren of
een uitdaging aannemen? We moeten vaardigheden ontdekken die ons
motiveren en weten onder welke werkverhoudingen wij het beste tot ons
recht komen. Als we dat hebben ontdekt kunnen wij daar een leven lang
ons voordeel mee doen. En dan blijft het ook nog leuk om tot ons 67ste te
blijven werken!
Beste Koning, ik wens u veel succes met het vervullen van uw koningschap.
En mocht u eens in een dipje zitten, bedenk dan wat u écht voldoening
geeft. En als u er zelf niet uitkomt, wil ik u graag helpen. 

Annemiek van Kessel is loopbaanprofessional en auteur. Met Anton Philips
schreef zij het boek ‘De kracht van motivatie. Ontdek de weg naar je ideale
loopbaan’.
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