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Hallo allemaal, 
 
Ik zie er zo naar uit om elkaar gezamenlijk te ontmoeten en netwerkcontacten uit te 
kunnen wisselen! Een jaar geleden alweer, vlak voor de lockdown, hadden we onze 
laatste jaarlijkse Styx-netwerk-nieuwjaarsborrel georganiseerd in het sfeervolle 
restaurant van Piet Hein Eek. Nu zit zo’n gezellige, informele én nuttige bijeenkomst 
er nog niet in. 
 
Graag houd ik je dan met dit nieuwsbericht op de hoogte van alle ontwikkelingen bij 
Styx. Volop kwantitatieve en kwalitatieve groei. 
 

 
 
 De uitbreiding van ons team met Mariska en Emile leidde tot nieuwe ideeën, 

nieuwe energie en nieuwe klanten. 
 

 Zo’n één op de vijf mensen spreken we per Skype of Teams 
en de anderen komen graag live naar Fellenoord. Sinds de 
zomer hebben we daar een tweede spreekkamer. Het is 
rustig op de gang, we poetsen ons suf en afstand houden lukt 
prima, dus geen besmettingsgevaar. 



 In 2020 is het (gratis) Ontwikkeladvies doorgebroken. 
Het ministerie van Sociale Zaken stelde subsidie aan iedereen boven 18 jaar ter 
beschikking om een kort loopbaantraject te volgen. Er was budget voor 72.000 
trajecten en die waren binnen een dag (!) ‘uitverkocht’. 
Ook bij Styx neemt de vraag van hoogopgeleide werkenden toe.  
Mensen voelen dat ze niet meer op het goede spoor zitten. Maar wat dan wel? 
En hoe word ik dan regisseur van mijn loopbaan? 

 
 We zien dat werkgeluk nog lang niet overal op de agenda staat. 

Maar ook dat veel van onze klanten die afgelopen jaar in een 
nieuwe baan startten zeer goed virtueel opgevangen worden bij hun 
nieuwe werkgever. 
Gelukkig heeft corona op het vinden van nieuw werk voor onze 
klanten weinig negatieve invloed. Hoewel meeloopstages uitgesteld 
worden. Ook klanten van 61 jaar of met wisselende belastbaarheid 
gaan weer aan de slag. Okee, wij zijn positief-denkers, maar de 
feiten spreken voor zich: er zijn echt volop vacatures. 

 
 Steijn Raijmakers was eind 2019 de eerste Fontys afstudeerder bij Styx. Vanuit 

de opleiding Toegepaste Psychologie deed hij onderzoek naar waarom sommige 
mensen niet netwerken. 
Aangezien netwerken dé manier is voor hoogopgeleiden om nieuw werk te 
vinden, besteden we daar veel aandacht aan. Steijn ontdekte dat we soms voorbij 
gingen aan de weerstand die mensen voelen tegen netwerken en dat zij soms 
belemmerende overtuigingen hebben. Inmiddels hebben we zijn adviezen 
geïntegreerd in onze aanpak. 

 

 
 

 Jessie Classens doet namens Fontys Communicatie onderzoek naar de online 
vindbaarheid van Styx. Hoe is onze positionering nu? Hoe worden we 
gevonden? Wat kan beter? 
Zij ontdekte dat onze kernwaarden vertrouwen, positiviteit en respect herkend 
worden, maar dat de zichtbaarheid op o.a. LinkedIn echt wel beter kan. 
Om die reden zijn we sinds de zomer de bedrijfs-LinkedIn-pagina beter aan het 
vullen en meer volgers aan het werven. Iedere donderdag plaatsen we een 
bericht. 
Kijk maar:  https://www.linkedin.com/company/styx-career-
consult/?viewAsMember=true 
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 Het actuele onderzoek van Toegepaste Psychologie-student Hélène Jansen gaat 
over hoe wij onze klanten, die veelal langer dan een jaar thuis zitten, beter 
kunnen helpen om te gaan met teleurstellingen. 
Zij heeft een twaalftal mensen geïnterviewd en hun ervaringen getoetst aan de 
theorie. Als oorzaken worden o.a. genoemd: geen vertrouwen (meer) in het eigen 
kunnen, een negatief zelfbeeld, het stapelen van negatieve ervaringen en te hoge 
verwachtingen. 
Voor de zomer zal zij haar aanbevelingen presenteren. 

 

 
 

 Ook afgelopen jaar hebben we weer gesponsord, 
omdat we graag bijdragen aan een betere wereld. 
Naast Stichting Vluchteling steunen we met liefde het 
Heppie(t)huis in Geldrop, die een auto nodig hebben. 

 
 We zijn een samenwerking aangegaan met Bouwloket.  

Bouwloket ondersteunt ondernemers in de bouw en aanverwante sectoren bij alle 
vragen rondom het runnen van een onderneming, personeel en innovatie. De 
diensten van Styx (o.a. loopbaancoaching en werk-naar-werk-trajecten) waren 
nog niet vertegenwoordigd.  
Als Styx hadden we al enige ervaring met mensen in de bouw. De belangrijkste 
overeenkomst is dat álle hoogopgeleiden te maken krijgen met dezelfde 
vraagstukken: Hoe blijf ik duurzaam inzetbaar? Voel ik mij nog op mijn plaats met 
alle ontwikkelingen? Hoe houd ik regie op mijn loopbaan? 

 
 Klanttevredenheid 

Dat is fijn: bij ons klanttevredenheidsonderzoek 2020 
'scoren' we een prachtige 8,4! Blij mee. Dank aan alle 
respondenten. Onverminderd hoog worden begrip en 
respect, snelheid van reageren, het nakomen van 
afspraken en duidelijkheid gewaardeerd. 

 
 Tenslotte: de actie!  

We zien dat veel mensen behoefte hebben aan het (periodiek) sparren over de 



keuzes in hun loopbaan. Ook merken we dat de meeste nieuwe klanten via het 
netwerk komen: jullie dus! 
Daarom vragen wij je om jouw vriend(in), zus, broer, dochter, zoon, partner of 
collega, die vastloopt in diens werk met ons in contact te brengen. 
Dat kan door haar/hem te laten bellen of emailen. Graag maken we dan 
vrijblijvend (en kosteloos) kennis. 

 
Als dit contact vervolgens zou leiden tot een betaalde opdracht, krijg jij van ons 
een cadeau. Je kunt kiezen: 
 

 Een exemplaar van het inspirerende boek Twintigers twijfels, dertigers 
dillema’s: 
https://www.facebook.com/styxcareerconsult/photos/a.1430174963946079/
2071185219845047/  

 Of Styx doet een gift van € 25,= aan Stichting Vluchteling 
https://www.vluchteling.nl/  

 
Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wil je meer 
weten? Laat dat zeker horen. 
 
Graag tot gauw! 
 
Hartelijke groet, 
Namens team Styx 
Ruud 
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