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Veel activiteiten die nodig zijn om werk te vinden vragen typische extravert 
gedrag. Denk maar aan netwerken of een sollicitatiegesprek. Veel introverten 
worstelen hiermee. Zij hebben vragen als: ‘Hoe kom ik in een gesprek goed 
over?’, ‘Hoe straal ik meer enthousiasme uit?’, ‘Ik kan niet goed netwerken, hoe 
vind ik dan werk?’. Toch beschikken zij over kwaliteiten die hen kunnen helpen 
bij hun zoektocht naar ander werk. Welke kwaliteiten zijn dat? 
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Hoe veroveren introverten werk?
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Introverten halen hun energie uit hun eigen innerlijke 
belevingswereld. In de praktijk betekent dit dat alles 
wat ze zien, horen of lezen door hun eigen innerlijke 
filter gaat voordat zij hier iets mee kunnen. Zij den-
ken voordat zij praten, observeren en luisteren. Zij 
zullen hierdoor vaak niet als eerste iets zeggen. Voor 
veel introverten is het lastig om nieuwe contacten 

te leggen, doordat interactie met anderen hen niet 
direct stimuleert. Dit in tegenstelling tot extraver-
ten. Introverten leggen wel contact, maar de manier 
waarop en hoe vaak ze dat doen is anders. Overigens 
is niemand 100 procent introvert of 100 procent ex-
travert. De meeste introverten hebben dus ook wel 
wat extraverte eigenschappen of kenmerken, die zij 
op gezette tijden kunnen inzetten. 

Waar loopt de gemiddelde introvert tegen-
aan? 
Het vinden van ander werk vraagt om meer extra-
vert dan introvert gedrag. Voor introverten kan dit 
best lastig zijn. Zij stellen zich over het algemeen be-
scheiden op en nemen niet meteen het voortouw. Zij 
luisteren veel. De meeste houden niet zo van zichzelf 
verkopen, zichzelf profileren en het over zichzelf heb-
ben, terwijl dit in de zoektocht naar werk juist zo be-
langrijk is. Een werkgever wil immers weten waarom 
hij deze persoon moet aannemen. 
Op de omgeving kan het overkomen alsof zij weinig 
inbrengen. Ondertussen werkt hun brein heel hard 
om alle informatie te verwerken en hier een mening 
over te vormen, voordat ze met hun observatie ko-
men. Daarnaast is het leggen van nieuwe sociale 
contacten voor veel introverten niet iets wat zij als 
vanzelfsprekend doen. De meeste hebben een kleine 
vriendenkring en daar hebben zij voldoende aan. Het 

vinden van ander werk kost relatief veel energie en 
dat is wat ze nu juist nodig hebben om goed over te 
komen. Ze kunnen echter op hun eigen natuurlijke 
wijze succesvol ander werk vinden. 

Kwaliteiten die helpen bij het vinden van 
werk
Vaak zijn introverten zich er niet van bewust dat zij 
wel degelijk kwaliteiten hebben die bij het vinden van 
werk kunnen helpen. Hiervan bewust worden helpt. 

Bewust extravert gedrag inzetten
Bijna iedere introvert heeft ook extraverte eigen-
schappen. Door deze eigenschappen op gezette mo-
menten in te zetten, lukt het vaak wel om die goede 
indruk te maken in een sollicitatie- of netwerkgesprek 
Zeker wanneer introverten dit combineren met an-
dere kwaliteiten. Dan is het makkelijker om gesprek-
ken aan te gaan. Het is belangrijk dat ze deze eigen-
schappen gedoseerd inzetten en ook voldoende tijd 
tussendoor nemen om weer tot zichzelf te komen. 
Vaak vinden ze het prettig deze tijd te gebruiken voor 
zelfreflectie of voor het uitwerken van de aanteke-
ningen. Zij vragen zich bijvoorbeeld af: hoe ging het 
gesprek, wat ging goed, wat kon beter, welke nieuwe 
inzichten heb ik gekregen? Mijn coachees adviseer 
ik om het aantal netwerkactiviteiten te doseren tot 
een frequentie die bij hen past. Voor de een is dat 
maximaal een gesprek per dag, voor een ander is dat 
maximaal drie per week. Het is belangrijk dit soort 
gesprekken te voeren met voldoende energie. Om de 
energie goed te houden is het doseren van dit soort 
activiteiten belangrijk. 

Van betekenis willen zijn
Veel introverten willen zich vooral inzetten voor pro-
jecten of werk dat voor hen betekenisvol is. Dit kun je 
hun passie noemen of waar ze enthousiast over zijn. 
Wanneer ze het hier over hebben, zie je dat hun ener-
gie toeneemt, ze sneller gaan praten en soms is het 
dan zelfs moeilijk ertussen te komen. Daarom is het 
belangrijk erachter te komen welke drive een intro-
vert heeft. Ik adviseer hun om bij de vraag ‘Vertel eens 
iets over jezelf?’ zo snel mogelijk hun drijfveren te la-

 
Voor introverten is het heel prettig 
eerst te kunnen nadenken voordat
ze reageren
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ten zien. Wat vind je zo leuk aan je vak, waarom doe 
je wat je doet? Dan zal de ‘passie’ spreken en maken 
ze een levendige en enthousiaste indruk. 

Onderzoeken
Veel introverten doen graag onderzoek. Dit helpt in 
het vinden van ander werk. Voor onderzoek is het 
nodig om tijd alleen door te brengen, informatie te 
verzamelen en te ordenen. Hierdoor weten introver-
ten vaak goed wat er speelt bij een organisatie en 
zijn ze bij sollicitatie- en netwerkgesprekken goed 
voorbereid. Waar ze wel voor moeten waken is dat ze 
verzanden in te uitgebreid onderzoek doen. Ze vin-
den het belangrijk volledig te zijn in de informatie. 
Dit kan als risico hebben dat er weinig actie wordt 
ondernomen. De introvert denkt dat hij druk bezig is 
met werk vinden, terwijl dit in feite alleen maar schijn 
is. Wat helpt is concrete acties af te spreken om daad-
werkelijk aan de gang te gaan. Het onderzoek heeft 
een doel en is nuttig, maar tot op zekere hoogte. 

Visualiseren of indenken
Het voeren van een netwerk- of sollicitatiegesprek 
kan voor veel introverten spanning opleveren. Er zijn 
verschillende manieren om ervoor te zorgen dat deze 
spanning minder wordt. Een manier is het indenken 
of visualiseren. Over het algemeen kunnen ze dat 
goed. Een methode die ik vaak gebruik is jezelf ver-
beelden hoe je in een gesprek zit, hoe dat voelt en 
hoe dat gaat. Sommige horen zichzelf dan zelfs pra-
ten, andere niet. Veel atleten gebruiken deze techniek 
als ze een wedstrijd hebben. Door dit te doen train je 
je brein. En natuurlijk ook gewoon echt oefenen. Al 
dan niet met een camera. Vaak worden zogenaamde 
powerposes aangeraden, maar ik heb nog maar bij 
weinig introverten gezien dat deze werken. Ze leve-
ren vaak méér spanning op waardoor de impact juist 
minder is. 

Nieuwsgierigheid
Nieuwsgierig zijn is een kwaliteit die goed van pas 
komt bij het vinden van nieuw werk. Door vragen te 
stellen over het bedrijf, het werk en de cultuur hoeft 
het niet de hele tijd over jou te gaan. Wanneer een 

introvert nieuwsgierig is en vragen stelt, kan hij rustig 
naar het antwoord luisteren en hier zijn beeld over 
vormen. 

Voorkeur voor geschreven communicatie
Geschreven vormen van communiceren hebben de 
voorkeur van introverten. Denk aan mail, brieven en 
online chattools. Dit komt van pas bij het vergroten 
van het netwerk. Social media, vooral LinkedIn, zijn 
hiervoor een goed middel. Door een bericht te sturen 
kunnen ze eerst polsen of iemand in is voor een ken-
nismaking. Daarna is het makkelijker voor introverten 
om met die persoon in gesprek te gaan. Bellen vin-
den ze vaak moeilijker omdat je de ander niet ziet en 
je toch snel moet reageren. Voor een introverten is 
het heel prettig eerst te kunnen nadenken voordat ze 
reageren. Bij een mail of een chatbericht kun je net 
iets meer tijd nemen voordat je reageert. Dit maakt 
het makkelijker om contact met iemand op te nemen.  

Diepgaande een-op-eengesprekken voeren 
Introverten doen het over het algemeen niet zo goed 
op borrels, recepties en andere bijeenkomsten waar 
veel mensen bij elkaar komen. Hier houden ze niet 
zo erg van. Het zijn vaak korte gesprekken, die rede-
lijk oppervlakkig zijn. Dit is niet waar introverten in 
uitblinken. Wat zij wel heel prettig vinden is langer 
met iemand over een onderwerp praten. Wanneer 
introverten zich focussen op netwerken via een-op-

eengesprekken, blijkt dat ze hier over het algemeen 
best goed in zijn. Individuele gesprekken zijn mak-
kelijker, mits het ergens over gaat. Ze houden niet zo 
van praten over koetjes en kalfjes, maar wanneer het 
gaat over hun vak of iets dat ze interesseert, lukt dat 
ze best aardig. Het lastigste voor de introvert is om, 

De manier waarop introverten verkopen 
is gebaseerd op hun motivatie om iets te 
kunnen betekenen voor anderen
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wanneer de ander het gesprek start, een natuurlijk 
moment te vinden om de aandacht weer op zichzelf 
te vestigen. Wat hierbij helpt is om voorafgaand aan 
het gesprek aan te geven wat het doel van het ge-
sprek is. Meestal zien ze dan wel een natuurlijk mo-
ment in het gesprek om de rollen om te draaien. 

Verkopen zonder te verkopen
Verkopen om te verkopen zit niet in het DNA van een 
introvert. Toch zijn er ook heel succesvolle introverte 
verkopers. De manier waarop introverten verkopen is 
gebaseerd op hun motivatie om iets te kunnen bete-
kenen voor anderen. Het is belangrijk voor hen dat 
zij een bijdrage leveren, iets doen wat nut heeft. Zij 
kunnen goed luisteren en zullen onderzoeken wat 
voor de ander van belang is. Door hun nieuwsgierig-
heid vragen zij door en leveren hierdoor datgene wat 
iemand wil. De kans is hierdoor groot dat de ander 
weer terugkomt. 

Kortom: introverten hebben veel kwaliteiten in huis 
om werk te vinden. De kunst is vooral om die kwali-
teiten naar boven te halen. Ze moeten op zoek naar 

hun eigenheid en kwaliteiten en vooral ook buiten 
hun comfortzone gaan, weliswaar in kleine stapjes. ■
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