Weet jij wanneer het tijd is om van baan te
switchen?
Je zit al een tijdje op je huidige plek. Heb je dan nog voldoende uitdaging?
Of ben je misschien al een tijdje uitgeleerd en wordt het tijd voor iets nieuws?

Het kan soms moeilijk zijn om te bepalen wanneer het tijd is om van baan te switchen.
Het S-curvemodel, afkomstig uit de organisatieontwikkeling en innovatie, helpt je
daarbij.

Comfortzone
Het S-curvemodel gaat uit van comfortzones en leerzones. Werkzaamheden die je in
je comfortzone uitvoert leveren je niet veel risico’s en stress op. Dat is misschien even
prettig, maar deze werkzaamheden gaan op enig moment vanzelf routine worden. Er
zit dan weinig uitdaging meer in en je leert er niets meer van.
Zit jij al een tijdje in zo’n comfortzone? Dan wordt het wellicht tijd voor een switch.

Leerzone
Als je aan een nieuwe baan begint start je links onderaan in de S-curve. Je zit niet meer
in je comfortzone, maar in je leerzone. In deze zone gaat niets meer vanzelf. Je doet
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wel veel nieuwe kennis op en je ontwikkelt nieuwe vaardigheden. In deze
leerzone ervaar je risico’s en stress, maar als dat goede stress is, zullen je
prestaties er alleen maar door verbeteren.
Maar let op: ervaar je te veel stress? Dan kan dat angst veroorzaken en
juist negatieve invloed hebben op je prestaties. Kies die nieuwe baan dus
zorgvuldig!
Als het goed is bereik je in de leerzone op enig moment een buigpunt: je
merkt dat de nieuwe werkzaamheden je makkelijker afgaan. Je hebt je de
nieuwe kennis en vaardigheden eigen gemaakt en voelt minder stress en
onzekerheid. Kortom: je begint je comfortabeler te voelen. Raakt misschien
wel in een flow. Dat is het moment dat je leerzone onderdeel wordt van je
comfortzone. Je zit dan in het steile midden van de S-curve. Geniet van
deze periode, want dit is de periode dat je het meeste waarde toevoegt
aan kantoor, en het je ook nog eens relatief makkelijk afgaat.
Leerzone wordt comfortzone: tijd voor een switch!
Maar ook deze fase gaat weer voorbij. Je komt als vanzelf weer op het punt
dat je werk routinematig wordt, je niets meer leert en geen uitdagingen
meer hebt. Bovenin de S-curve dus. Dat is het moment om aan een nieuwe
’S’ te beginnen. Tijd voor een switch, dus!

Sparren?
Wil je eens met ons sparren over waar jij je bevindt op de S-curve en wat
je volgende stap zou moeten zijn? Neem dan gerust contact met ons op.
Peter A. Tijssen peter@groep88.nl

Adviesgroep ‘88 is een gespecialiseerd bureau voor de werving & selectie
van Accountants en Fiscalisten. Sinds 1988 hebben wij al meer dan 1500
kandidaten succesvol bemiddeld naar een nieuwe uitdaging.
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