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Peter Oldenkamp  
Studeerde: Landbouwplantenteelt, richting akkerbouw (1992)  
Is nu: head of R&D bij KWS POTATO BV te Emmeloord 
 
"Ik ben meteen na mijn afstuderen bij een handelsbedrijf begonnen met het opstarten van een 
veredelings- en introductieprogramma voor aardappelen. In de loop van 20 jaar groeide ik met het 
bedrijf mee, maar een gedeeltelijke overname door KWS in 2008 bracht organisatorische 
veranderingen en met zich mee die ik niet allemaal even leuk vond.  
Ik vroeg me af of het na 20 jaar niet eens tijd werd voor iets anders. Zo ver is het niet gekomen. In 
een loopbaantraject vanuit KLV nam ik met hulp van een coach mijzelf en mijn werk onder de loep. 
Die analyse heeft mij geholpen mijn doelen en prioriteiten duidelijk te stellen en dat ook naar mijn 
werkgever te communiceren. Met hulp van KLV heb ik mijn baan weer uitdagend en motiverend 
kunnen maken." 
 
 

 
Katia Leber 
Studeerde: Milieutechnologie (bachelor, 1999), International land and water management (master, 
2007)  
Is nu: Water, Sanitation and Hygiene (WaSH) program coordinator bij Dorcas Aid International 
 
Toen ik met mijn master begon had ik al veel werkervaring in hele diverse banen. Na die studie wilde 
ik in Afrika aan de slag in de watersector, maar vond het lastig om mezelf te verkopen. Met een 
loopbaanbegeleider vanuit KLV heb ik mijn CV kritisch bekeken. We vonden een rode draad, uit 
iedere baan konden we wel iets halen wat te maken heeft met capacity building. Dat hielp me om 
een goed verhaal te formuleren. In de vijf jaar daarna heb ik hele leuke banen gehad, onder meer op 
de Filippijnen en in Soedan. Begin dit jaar vond ik het tijd voor een stap naar een meer 
coördinerende rol, maar ik had weinig aantoonbare ervaring met management. Weer had ik 
loopgesprekken, waarin we op een realistische manier die elementen uit mijn eerder banen plukten 
die mijn kracht laten zien en aansluiten bij wat ik wil. Met resultaat: inmiddels coördineer ik WaSH-
programma’s in zes landen. 
 



 

 

 
 

 
 
Petra Hofs 
Studeerde: International development studies, richting law and governance (2009).  
Is nu: fulltime moeder van Sven (3) en Nina (9 maanden) en op zoek naar een parttime baan. 
 
“Mijn loopbaan maakte een vliegende start, toen ik na een afstudeerstage bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken kon blijven. Daardoor belandde mijn studie tijdelijk in de ijskast. Na twee jaar 
heb ik een korte consultancy-klus gedaan bij de Wereldbank in Sudan en alsnog mijn studie afgerond.  
Na de geboorte van mijn tweede kind, terug uit het buitenland en wonend in Arnhem, ging ik me 
weer oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo kwam ik terecht bij de loopbaanbegeleiding van KLV. Met 
een coach besprak ik waar ik nu sta en waar ik naartoe wil, in mijn werk maar ook persoonlijk. Een 
eyeopener. Het haalde voor mij de druk eraf om meteen een nieuwe baan te moeten vinden. Sinds 
februari solliciteer ik af en toe en zet ik op een meer relaxte manier mijn 'tools' in bij het vinden van 
een nieuwe uitdaging.”  

 




