Succesverhaal van Paul Keune:

Weet je het nog? In 2007 werd ABN AMRO overgenomen door onder andere Fortis en
Royal Bank of Scotland. Een jaar later: de kredietcrisis. De Nederlandse overheid redde
Fortis van de ondergang. Paul Keune maakte dit allemaal als bankmedewerker mee en
verloor in 2013 bij een reorganisatie zijn baan. Van 80 uur per week werken naar… Hij
heeft nu weer een fulltime baan!
Worldtrade support
“Ik ben Paul Keune en ben 51 jaar. Ik heb 30 jaar gewerkt bj ABN AMRO. Sinds de fusie
van ABN en AMRO in 1991 heb ik veel reorganisaties meegemaakt en op een dag zat ik
erbj. In 2008 is de bank door onder meer Fortis overgenomen. Van de afdeling konden
mensen mee naar de nieuwe bank, de Royal Bank of Scotland en ik was een van de
gelukkigen. Ik werkte als worldtrade support van de traders”.
Crisis
“RBS zelf kreeg staatssteun. Op een gegeven moment werd alles teruggehaald naar de
UK. Ik ben eind 2013 door deze reorganisatie ontslagen. Ik werd werkzoekende, kwam in
de ww en moest gaan solliciteren. Ik had in mjn hele leven nooit een cv gemaakt. Ik ging
solliciteren via email. Ik heb een heel netwerk achter me staan en ik dacht dat het wel
ging lukken. Toen kwam de crisis.”
Leermeester
“In het begin van 2016 had ik nog steeds geen baan. Ik had van de Participatiefabriek
gehoord en ben ik naar de informatiemiddag geweest. De volgende vrjdag had ik al een
gesprek. Ik kwam binnen bj de Participatiefabriek als leermeester marketing & communicatie en ik kreeg een groot team van acht mensen onder mj. Ik kreeg onder meer de
wjkkrant onder mjn hoede.”
Beter voorbereid
“Waar ik het meeste van geleerd heb, is de ondersteuning bj het opstellen van een cv
en hoe je effectief kan solliciteren. Je gaat echt beter voorbereid naar je sollicitatiegesprekken. Andere trainingen zoals time management had ik niet nodig, binnen de
bank ben je dat gewend. Wel heb ik de introductietraining meegemaakt. Verder heb
ik de 50-plus-trainingen doorlopen bj het UWV.”
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Opgekalefaterde cv
“Ik legde mjn geheel opgekalefaterde cv bj het UWV neer. Ik kreeg een uitnodiging om
bj Iconnect4u, een IT-bedrjf, op gesprek te gaan. Dinsdag was het gesprek en maandag
werkte ik er al. Ik was binnen het bankwezen delivery manager, dan zit je tussen de
provider en de klant. Nu doe ik hetzelfde met een stukje boekhouding erbj. Ik kende het
systeem al. Eerst twee maanden op proef vanuit het UWV. Na twee maanden heb ik een
contract gekregen voor een jaar.”
Salaris
“Misschien had ik het allemaal anders moeten doen. De eerste paar maanden denk je: ik
heb 30 jaar gewerkt, ik ga lekker thuis zitten. Bj de bank had je een bepaald salaris, bj
het UWV een stuk minder. Het was belangrjk naar werk te zoeken. Ik moet ook de
rekeningen kunnen betalen. Van het luxe leven dat ik daarvoor leidde moest ik afscheid
nemen. Ik moest op de kleintjes gaan letten en dat was ik niet gewend. Ja, ik had het
anders gedaan als ik toen wist wat ik nu weet.”
Vrjwilligerswerk
“Ik had meer aandacht voor mjn cv moeten hebben en eerder gaan zoeken naar vrjwilligerswerk of iets dergeljks. Ik dacht: het komt wel goed. Dat gebeurde dus niet. Ik werkte
in Amsterdam en was workaholic. Ik werkte bj de bank 80 uur per week en als ik thuiskwam was ik nog aan het werk. En dan zit je opeens thuis en zit je elkaar aan te kjken…
Dat is leuk voor een paar weken. In het begin was het helemaal leuk omdat ik een mooie
“oprot” premie van de bank kreeg. Dan ga je je huis verbouwen en is het zo weer op. In
het eerste jaar had mjn vrouw geen werk, nu werkt ze bj de post.”
Zelfvertrouwen
“Ik adviseer iedereen om vooral door te bljven gaan. Zelfvertrouwen hebben en in jezelf
bljven geloven. Dat is het belangrjkste. Voor mj kwam de bjstand heel dichtbj. Als ik
geen werk had gevonden zou ik vanaf 2 oktober 2016 in de bjstand terechtgekomen zjn.
De Participatiefabriek heeft mj geholpen. Sommige dingen had ik liever niet willen meemaken. Je maakt soms vervelende dingen mee maar ook positieve. Zoals werk vinden.
Natuurljk ben ik nu gelukkig!”
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