
Op de Coffee bij … Suzan van Dooren 

Suzan van Dooren bezocht afgelopen januari voor het eerst de Open Coffee Venray, 

deponeerde haar visitekaartje in de Open Coffee Mok én werd er uitgehaald. Tijd voor een 

nieuw interview ! 

Dit keer reis ik af naar Tienray. In een kleine boerderij waar ooit de moeder van Suzan 

opgroeide, word ik vriendelijk door Suzan ontvangen. Ik ga voor een lekker kopje 

kruidenthee. 

Soms ontmoet je mensen voor de eerste keer, waarbij het lijkt alsof je elkaar al jaren kent. Zo 

ook deze middag.  Suzan en ik praten vanaf de eerste minuut tot de laatste moeiteloos over 

van alles en nog wat.  Geen prietpraat (kan ook leuk zijn), maar een diepzinnig gesprek over 

talenten, dromen, verlangens en kernwaardes. Mooi! Thuisgekomen er meteen een verslag 

van gemaakt. Ik deel het graag met jullie. 

  

Het bedrijfje achter Suzan blijkt Suzan zelf. Suzan zoekt namelijk werk en wil daarom graag 

meedoen met het interview van Open Coffee Venray om  (zoals zij zelf mooi aangeeft); 

zichtbaar te worden voor de arbeidsmarkt.     

Wie is Suzan? Suzan komt op mij over als een open, vriendelijke en positief ingestelde dame. 

Een groot gedeelte van haar arbeidsverleden werkte Suzan in de arbeidsbemiddeling. Zij heeft 

vooral goede herinneringen aan de jaren dat zij breed ingezet werd. In de klantencontacten 

kon zij haar goede communicatieve vaardigheden inzetten, het onderhouden van relaties 

verliep goed door haar klantvriendelijke houding en haar dienstverlenende karakter. Het 

werving en selectieproces sprak haar aan omdat zij hier haar verbindingskwaliteiten optimaal 

kon benutten; de juiste man/vrouw  op de juiste plaats! En als laatste sloot de administratie 

aan bij haar zorgvuldige en gestructureerde manier van werken. Kortom; mooie jaren! Helaas 

werd haar functie “afgeslankt”. De uitgeklede minder uitdagende functie paste haar een stuk 

minder (talent zoekt haar weg!). Suzan belande hierna in een baan als managementassistent. 

Het projectmatige en het managen van informatie en het klantencontact in deze baan bevielen 

haar goed. Helaas eindigde deze baan  vanwege de crisis.  Tijd voor nieuw perspectief!   

  

Wat zoekt Suzan? Hier hebben we het samen uitgebreid over gehad. Hoe solliciteer je nou op 

een onderscheidende manier? Hoe zorg je nu dat je jezelf zodanig presenteert dat je met jouw 

sollicitatie “raak schiet”. Dat je kernwaardes; zelfverantwoordelijkheid, betrokkenheid, 

zekerheid en vrijheid matchen met de kernwaardes van een bedrijf? Dat jouw natuurtalenten 

zoals relatievorming, communicatie, leergierigheid, onderzoeken en verbinden zich in volle 

glorie kunnen doorontwikkelen. Floreren in wie je bent. Er van overtuigd dat als je werkelijk 

mag doen waar voor je in de wieg gelegd bent, dat die resultaten vrijwel  moeiteloos en  bijna 

als vanzelf sprekend zullen komen? Hoe solliciteer je dan? 

  

Een baan vinden in 2015……….Een hele uitdaging waar ik Suzan veel succes mee wens. Als 

ik zelf uitbreiding zou zoeken dan wist ik het wel. Dan vroeg ik Suzan. Helaas is dat niet het 

geval. Ik kan haar dus niet direct aan een baan helpen. Misschien dat dit interview haar 

helpt?! 

  

Nieuwsgierig geworden naar Suzan? Een vacature die misschien bij haar past? U kunt Suzan 

bereiken op telefoonnummer; 06-13609832  

 


