Myrthe Segeren vertelt over haar ontwikkeling bij Avans
“Ik ben eigenlijk nog sneller overgestapt dan ik zelf had uitgestippeld.”

Myrthe Segeren is sinds begin 2019
communicatiemedewerker en managementassistent bij het
Expertisecentrum Sustainable Business (ESB). Daarvoor
werkte ze bij het onderwijsbureau van de Academie voor
Algemeen en Financieel Management.
“Mijn drijfveer om te switchen binnen Avans was kennisverbreding.
Ik had het naar mijn zin op het onderwijsbureau, maar inmiddels
werkte ik er al ruim 2 jaar. Het rechtstreekse contact met
studenten bij een onderwijsbureau is erg tof. Anderzijds is het werk
ook heel cyclisch; je doorloopt elk studiejaar dezelfde stappen.”
Altijd mogelijkheden binnen Avans
“Ik merkte bij mezelf dat ik toe was aan meer. Tegelijkertijd wist ik ook dat ik bij Avans wilde
blijven werken. Avans is een fijne werkgever die me zekerheid biedt. En de hogeschool is zo groot
dat er altijd mogelijkheden zijn om iets anders te gaan doen.”
Krachten en drijfveren ontdekken
“Begin 2017 heb ik daarom de stap gezet om te gaan praten bij het Loopbaan Advies Centrum
(LAC). Toen had ik nog niet concreet in mijn hoofd waar ik naartoe wilde. Het LAC heeft me goed
op weg geholpen, met een gesprek over mijn krachten en drijfveren. Dit hielp me om op een rijtje
te zetten wat ik echt boeiend en uitdagend vind. Samen belandden we op communicatie als
nieuwe richting voor mij. In dit vakgebied komen competenties aan bod die ik al beheers of waar
ik graag mezelf in wil ontwikkelen. Vooral het uitvoerende stuk zoals (digitale) magazines creëren,
afbeeldingen opmaken, nieuwsbrieven opstellen en events organiseren spreken me erg aan.”
Het gesprek aangaan
“Met deze zelfkennis ben ik daarna het gesprek aangegaan bij mijn leidinggevende. Ik heb
uitgelegd dat ik de drive had om mezelf verder te ontwikkelen in mijn werk. Gelukkig stond mijn
academie daar open voor. Dat gaf me de ruimte om de opleiding Marketing & Communicatie bij de
NCOI te gaan doen.”
Stages binnen Avans
“De stages van mijn opleiding doe ik binnen Avans. Zo heb ik een half jaar meegedraaid bij het
project Associate degrees. Daar kreeg ik echt de kans om mee te denken: hoe zetten we deze
opleidingen op de kaart? Ook was er ruimte om praktische klussen te doen, zoals het opzetten en
bemannen van een stand op de Onderwijsdag. Superleerzaam.”
“Het bleek in de praktijk lastig mijn werk en stage gescheiden te houden. Op woensdag, mijn
stagedag, kreeg ik vragen van de academie. En als ik bij het onderwijsbureau zat, moest ik soms
eigenlijk voor mijn stage aan het werk. Toen ik dat merkte, heb ik het initiatief genomen om mijn
stagedag op vrijdag te doen. Daardoor kon ik op donderdag mijn werk bij de academie afsluiten.
Die stap pakte goed uit. En gelukkig waren zowel mijn stageplek als de academie zo flexibel om
me hiermee te helpen.”
Werk, opleiding en privé combineren
“Een opleiding doen naast je werk is echt pittig, maar je leert er veel van. Inhoudelijk, maar ook
over jezelf. Zo merkte ik gaandeweg dat ik werk en opleiding moeilijker kon combineren met mijn
privéleven. Ik was namelijk ondertussen mijn huis aan het verbouwen en doe ook veel
vrijwilligerswerk in mijn woonplaats. Ik kon me daarvoor niet 100% inzetten en ook nog eens mijn
vrije tijd besteden aan studeren. Ik heb toen heel bewust minder verplichtingen op me genomen in
mijn privéleven. En dat gaf me lucht. Deze inzichten had ik nooit gehad als ik niet aan dit traject
was begonnen.”

De overstap
“Ik ben nu bijna klaar met mijn opleiding. En dat betekende dat ik een beslissing moest gaan
nemen: wat ga ik nu precies doen? Net toen ik hierover met mijn leidinggevende ging praten, zag
ik de vacature voor de baan die ik nu heb. Voor mij een droomcombi: mijn achtergrond en
ervaring als managementassistent combineren met communicatie. Binnen een paar weken was
mijn switch geregeld, nog voor ik ben afgestudeerd! Uiteindelijk ben ik dus nog sneller overgestapt
dan ik zelf had uitgestippeld.”
Terugkijken met een goed gevoel
“Ik kijk terug met een goed gevoel. De eerste stappen in dit traject waren eng, omdat ik niet wist
waar het allemaal toe ging leiden. Voor mij is het in gesprek gaan en blijven een belangrijke drive
geweest. Niet bang zijn om dingen aan te dragen en vooral ook durven aangeven waar je niet aan
toe bent. Jij bepaalt waar je grenzen liggen en waar je je prettig bij voelt!”

