Vergunningverlener
Jeroen Verhaaff van
Waterschap Rivierenland
vulde de duizendste
Loopbaanscan in. Het
A&O-fonds Waterschappen
onderstreepte deze mijlpaal
met een opleidingscheque
voor een jaar lang gratis
e-learning. “Ik ben niet
bang om mezelf een spiegel
voor te houden.”

JEROEN VERHAAFF (WATERSCHAP RIVIERENLAND) VULDE 1000STE LOOPBAANSCAN IN

‘IK BEN GOED BEZIG’
In november 2016 ging Jeroen Verhaaff er
thuis rustig voor zitten. Om zich serieus
te concentreren, ging ook de telefoon uit.
Een klein anderhalf uur later, kreeg hij de
bevestiging: “Ik ben goed bezig.” Wat zijn
rapportage niet vermeldde, was dat hij
zojuist als duizendste medewerker binnen
de sector de Loopbaanscan van het A&Ofonds Waterschappen had ingevuld.

GENERALIST

Verhaaff (42) werkte tien jaar als financieel
medewerker bij Waterschap Rivierenland.
Acht jaar geleden maakte hij de overstap
naar vergunningverlener. Sinds kort loopt
hij voor preventief onderhoud mee op de
rioolwaterzuivering in Tiel. “Ik voel me een
generalist. Ik werk voor het waterschap,
niet voor een afdeling. Ik kijk altijd graag
waar ik nuttig en leuk kan werken.”
Naast zijn werk runt Verhaaff hobbymatig
een filmproductiebedrijf. Het kwam in de
plaats voor zijn grote passie hockey; jarenlang zette hij zich als trainer en sportma-

Ontwikkelen in je werk, zo doe je dat!

nager in voor (hockey)clubs. “Met pijn in
mijn hart heb ik er afscheid van genomen
en met het filmbedrijf gekozen voor mijn
eigen pad.”

TOEGANKELIJK

Verhaaff vulde thuis de Loopbaanscan in.
Hij was benieuwd of hij binnen het werk
en privé op de goede weg was. Verhaaff: “Ik
ben niet bang om mezelf een spiegel voor te
houden. De Loopbaanscan is daar een mooi
peilinstrument voor. Het oogt nog ietwat
instrumenteel, maar het is heel toegankelijk
en heeft heldere vragen. Het is goed in te
vullen.”
Hij herkende zich voor negentig procent in
de concluderende rapportage, zegt Verhaaff.
“Ik kon me goed vinden in het algemene
beeld dat werd geschetst; de uitkomsten
hebben mij niet verrast. Toch vond ik het
belangrijk om bevestiging te krijgen over
wat je misschien al voor jezelf weet of
denkt. Dat geeft vertrouwen bij de dingen
die ik momenteel doe.”

MOOI ZELFBEELD

Verhaaff liet zijn rapportage lezen door
vrienden en familie. “Ik zou ook best eens
een loopbaancoach hierover willen horen”,
zegt hij. Als generalist staat hij open voor
veel werkzaamheden om zich in de breedte
te kunnen blijven ontwikkelen. Verhaaff:
“Ik hoop dat er nog een keer een projectenbank voor klussen komt. Ik zou het
fantastisch vinden.”
Hij kan zich voorbereiden, want als duizendste ‘loopbaanscanner’ kreeg een blij
verraste Jeroen Verhaaff van het A&Ofonds Waterschappen een jaar lang gratis
toegang tot e-learningscursussen. Verhaaff:
“Dit vind ik echt heel gaaf.” Maar ook
zonder prijs is er volgens hem voor collega’s
alle reden om de Loopbaanscan in te vullen.
Verhaaff: “De Loopbaanscan geeft je gewoon een heel goed zelfbeeld.”
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