weetleheto..
Je werkt engons jarentang met veel plezier. Maar dan
begint het te knagen, want witje dit wettot aan je pensioen?
Voor een carrièreswitch ben je te oud, denk je. Nee hoor,
een overstap kan attijd, bewi;zen deze Mangniet-lezers.

contract wordt niet verlengd, er is een
reorganisatie of simpelweg te weinig werk
ín je vakgebied. Er zijn legio scenario's te
bedenken waarom mensen besluiten een
carrièreswitch te maken. Maar in de
meeste gevallen is er een minder duidelijk
aanwijsbare reden. Iets ongrijpbaars,
namelijk: onvrede.
Richard van Dam (sz) werkte jaren als
fiscalist, maar begon zijn werk steeds
minder fijn te vinden. Hij onderzocht wat
hij nou écht leuk vond en waar hij zijn
beroep van kon maken. Persoonlijke ontwikkeling en psychologie hedden eltijd al
zijn interesse, en zo kwam hij uit bij de
opleiding tot coach. Inmiddels helpt Van
Dam andere mensen die in de knel zitten
met hun werk en graag 'iets anders' willen. En daar zitten opvallend veel veertigplussers tussen: "Je ziet dat mensen op
zoadagal balen omdat ze de volgende dag
weer 'moeten'. Ze worden niet meer blij
van hun werk, krijgen er geen positieve
energie meer ven. En ergens is het ook
Je
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heel logisch dat het op een bepaald punt
in je loopbaan gaat knellen. Als achttienjarige kom je van school en kies je voor
een opleiding die op dat moment bij je
past. Daarnarol je ergens in. Er zijn
genoeg mensen die hun leven lang met
plezier hetzelfde werk blijven doen, meer
het is ook niet gek als je na een tijd concludeert dat het niet meer bij je past. Je

schreven ze zich allebei in voor dezelfde
cursus journalistiek, waar ze elkaar ontmoetten. Ze schreven samen een artikel
over carrièreswitches op latere leeftijd,
en dat leidde - aangemoedigd door de vele
enthousiaste reacties op het artikel * tot
hun boek Ik s uítch! Gids om uan carrièr e
te

ueranderen (Uitgeverij Spectrum).

Heezen: "We hadden zelf de kriebels en

Als achttienjari§e [iom je van school
en rot ie in een baan. Niet §ek ats dat
derti§ iaar later niet meer bii je past'
bent immers niet meer dezelfde persoon
als dertig jaar geleden."
Ook Marijke Heezen (se, «utt-purser) en
Karin Alfenaar (sz, jurist) voelden langzaam de onrust toenemen. Per toeval hadden beiden vroeger al de meisjesdroom
om journalist te worden, en per toeval

zagen dit ook bij vriendinnen. Vanaf je
veertigste ga je je toch dingen afuragen.

maakt de balàns op en kijkt daarbij ook
iets kritischer naar je loopbaan. Het kan
zijn dat je vroeger voor een beroep koos
omdat je ouders dat graag wilden. Of dat
je je werk op een lager pitje hebt gezet >
Je

*.

!q..

!

ti
I

lr

t
!

voor je gezin. Veel vrouwen die in de
dertig zijn, staan op de overlevingsstand:
ze houden de ballen van kinderen, werk
en relatie hoog. Maar ben je ouder, en je
kinderen al wat zelfstandiger, dan komt er
meer lucht. Je kijkt naar de vissenkom
waarin je leeft en denkt: wil ik hier nog
wel in blijven zwemmen?"

Weet wie je bent
De co-auteurs maakten

uiteindelijk

beiden geen grote, definitieve carrièreswitch, maer hebben verdieping gezocht
in hun eigen werk en zijn er andere
dingen naast gaan doen, zoals schrijven.
Afenaar is er een groot voorstander van
om niet zomaar alie schepen achter je te
verbranden. Ze raadt aan om eerst te kijken naar wat je kunt veranderen zonder

rigoureuze stappen te zetten- "Daarom is
het handig om je af te vragen waaróm je je
huidige werk niet meer ziet zitten. Komt
het door een vervelende baas, of hoort dit
bij een bepaalde levensfaseproblematiek om het gevreesde woord midlifecrisis
maar even niet in de mond te nemen? Als
bepaalde delen van je persoonlijkheid niet
wordenbevredigdin je huidige werk, kun
je kijken of je dit wel kunt bereiken door

nevenactiviteiten op te pakken. Ik ben een
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tijdlang meer gaan schrijven voor kranten.
Dat verdiende niet bijster goed, maar
het prikkeide mijn nieuwsgierigheid en
mijn creativiteit. Je kunt ook kijken of er
binnen je organisatie andere, interessante

functies zijn enof er mogelijkheden zijn
om opleidingen en cursussen te volgen.
Maak je ambitie kenbaar."
Maar stel, je bent erover uit dat je iets

"Hierbij kijken mensen naar wat ze leuk
vinden, waaÍ ze energie van krijgen en
wat hun grootste successen zijn. Zo wordt
al snel duidelijk wat iemend drijft en
onderscheidt van anderen. Dat klinkt heel
simpel. Maar juist waar je goed in bent, is
vaor jezelf zó vanzelfsprekend dat je het
slecht ziet. Mensen kunaen hun zwakke
kanten vaak moeiteloos opnoemen, mear

'(Jit Ameriltaans onder zoek btiilit
dat een carrièreswitch op tatere
teeftiid vaali heel succesvot is'
totaal anders wilt. Hoe kom je er dan
achter wat je écht leuk vindt? Het draait
allemaal om zelfonderzoek, zegt Richard
van Dam. Kort gezegd: weet wie je bent en
wat je te bieden hebt én maak daarmee
een vertaalslag naar de arbeidsmarkt. Dat
laatste is een belangrijke factor. Je kunt
dol zijn op taarten bakken of wandelen
met de hond, maar een hobby is heel iets
anders dan er je brood mee verdienen dag in dag uit taarten bakken of een hondenuitlaatservice runnen. Van Dam werkt
in zijn praktijk met loopbaananalyses.

"ïoen ik drie iaar geleden wegging bij de bibtiotheek om

vallen stil als je ze naar hun kracht vraagt.
Deze analyse geeft vaak al veel inzicht, en
kan je juist goed toepassen als je al langere
tijd aan het werk bent. Want wat zou een

beginner nou kunnen analyseren?"
De coach geeft ook opdrachten mee voor
thuis. De uitwerkingen resulteren in een
lijst van dertig speerpunten die belangrijk
zijn in je werk. Als deze punten amper
voorkomen in je huidige werk, is dat
nogal een realitycheck. Meestal heb je
aan zes coachingsgesprekken genoeg om
iemand op het juiste spoor te zetten, zegt

een baan viel me zwaar. Mijn man en ikwaren in die tijd

me voorlaan met het ontwerpen en onderhoud van tuinen

op bezoek bij een vriendin in Spanje, die haar baan had

bezig te houden, zeieen collega: 'Hèhe, dat riep ie flarint§
jaar geteden at!" Dat wist ik niet eens meer. Maar het klopt
dat ik altild gek ben geweest op tuinieren. Toch had ik nooit
gedacht hiervan mijn werk te maken. Ats iong meisie wilde

ogezegdom bloeínen te kweken. Zewas zogelukkig,

ik kteuteriuf worden, maar daar was toen geen werk in te
vinden. lk hietd van boeken en dus koos ik voor de bibliotheekacademie. En jarenlang heb ik het hartstikke naar
mijn zin gehad in de bibtiotheek.

Maar na de zoveelste reorganisatie belandde k op de
marketingafdeting. Een nieuwe afdeling, waar het erg
zoeken was naar een goede richting. lk kreeg last van pijn
op mijn borst en de doher kon niets vinden. Het was pure
stress. Zo witde ik niet doorgaan. lk besloot de avondopleiding tot hovenier/tuinontwerper te volgen. Dit wordt
óf een uit de hand gelopen hobby óf ik ga er mijn beroep
van maken, dacht ik. Het werd het laatste. Toen ik vijf jaar
geleden examen deed, ging ik minder uren draaien in de
bibtiotheek. Maar de combinatie van een bednijf starten en

dat maakte veel indruk. Als zij het kon... ln de auto op de

terugweg besloot ik mijn baan vaanrvelte zeggen.
De overstap bevalt me hartstikkegoed. ln hetbegithad ik
stress ats de telefoon stil bteef. Maar via vrienden, bekenden en een vakvereniging kreeg ik steeds meer klanten.
Nog steeds is het niet in verhouding met miln eerdere
sataris, maar mijn man steunt me. Dat vond ik aanvanketilk lastig. lk ben opgevoed met het idee dat je je eigen

broek op moet houden. Maar ik ben iarenlang zelf kostwinner geweest, dat schutdgevoel heb ik gauw los kunnen
taten. Het mooiste aan het runnen van mijn eigen
hoveniersbedrilf is dat ik iets creëer en mijn kennis van
de natuur kan delen met anderen. En het is mooi om te
merken wat ie allemaatkunt in ie eentle. lk dacht altijd dat
ik een volger was, maar ik moet nu alles uit mezelf halen:
klanten vinden, het ontwerpen en onderhouden van
tuinen, de adminishatie. En dat lukt ook nog!" >
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Van Dam: "Vooral door zelfanalyse komt
er een rode draad naar boven, en dan is
die switch zo gemaakt. Mijn tip: begin met
kleine stapjes. Volg lezingen, bouw je netwerk op en gun jezelf de nodige aanlooptijd. Dan wordt een overstap realistisch en

minder bedreigend."

Een stapie terug
En dan weet je het: je wordt pr-consultant
/bakker/verpleegkundige. Een opleiding
volgen is de eerste stap. Vervolgens is het
een kwestie van de gok wagen. En ja, dat
brengt onzekerheid met zich mee en heeft

financiële gevolgen. Hoe langer je ergens
werkt, hoe hoger het salaris is. En dat valt
dan ineens weg. Van Dam: "Je moet weer
helemaal onderaan beginnen en vaak
genoegen nemen met een lager loon.
Ookbeginnen veel mensen voor zichzelf
als zzp' er. Een eigen bedrijf opstarten
heeft tijd nodig en aanvankelijk zal er in
de meeste gevallen niet veel geld binnenkomen. Dat moet je incalculeren: kun je je
je minder gaat vereen pensioengat.
ook
dat
betekent
dienen,
dat
meegemaakt
Maar ik heb nog nooit
iemand zich daardoor liet weerhouden.

dat permitteren?

A1s

Het pensioen blijft toch toekomstmuziek,
ook als je de vijftig al bent gepasseerd."
Het kan even slikken zijn om financieel
een stapje terug te doen. Even geen luxe
vakanties, wekelijkse etentjes of compleet
nieuwe garderobe. Maar hét grote voordeel ven op latere leeftijd van werk veran-

deren, er is waarschijnlijk een financiële
buffer aanwezig. Alfenaar: "Heb je veel
ervaring en een bijpassend salaris gehad,
dan heb je vaak goed kunnen sParen.
Die buffer kun je gebruikenvoor magere
tijden tijdens je nieuwe ioopbaan' Ziehet
als een opstartkapitaaltje." En er is nog
een voordeel van later switchen, zegtzel
"Je weet veel beter wie je bent, wat je wilt
en wat je niet wilt. Je kunt jezelf beter
verkopen en kunt eantonen wet ie ellemaal in huis hebt. Het juiste moment om
te s'rvitchen is voor iedereen anders, maer

om te denken datje daar naje veertigste
te oudvoorbent, is echt onzin."
En er zijn meer hoopvolle berichten'
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een
carrièreswitch op latere leeftijd vaak heel
succesvol is. Het American Institute for
Economic Research deed onderzoek onder
tweeduizend werknemers tussen 47 en

"Op school was ik goed in de exacte vakken. De keuze

voor

hts fijnmechanische techniek lag dus redelijk voor de
hand. Hoewel ik toen ook attwijfetde of ik niet liever iets

met mode wilde doen. Atvanaf miin achtste zat ik achter
de naaimachine. Het begon met poppenkleerties en later
maakte ik miln eigen kleren. Dan deed ik een [ap om,
spelde ik 'm af en keek ik wel wat hei werd' lk heb nog
de kunstacademie ovenalogen, maar knapte af op de
artistreke types die daar rondliepen. En dus werd het de

techniek.
lk heb altiid goede banen gehad bii diverse bedriiven ats
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product- en procesverbeteraar. Probtemen oplossen en
analytisch kiiken, daar was ik goed in. lk heb het werk
altild teuk gevonden, ook at was ik attiid een van de weinige
vrouwen op de werkvloer. Maar anderhatf iaar geteden
begon hette knagen. lkwerkte als expat in Amerika, en die
baan tiep niet lekker. Misschien speelde de midlifecrisis
ook wel een ro[. lk was nu op de hetft, witde ik dit nog 25

meer
iaar bliiven doen? Op mijn werk hield ik me steeds
met randzaken bezig, zoals de togistiek, en dattrok me
niet. Maar wat moest ik dan?
lk had gesprekken met een psychotoog. En al gauw kwam

zeventig jaar die in de afgelopen vijfjaar
een tijdje v/erkloos zijn geweest. Veel van
' deze werknemers weren bereid om aan
een nieuwe loopbaan te beginnen. Bij 82

procent van de mensen die wilden overstappen, slaagde de switch. En negentig
procent van hen noemt de sup erg succesvol. Reden? Ze vinden dat het nieuwe
werk beter bij hun interesses aansluit en
minder stress oplevert. Opvallend: de
oudere werknemers werden in de meeste
gevallen leraar of trainer in hun oude vakgebied. De ondervraagden bleken veel
profijt te hebben van hun jarenlange
werkervaring én hun vele contacten. Van
Dam: "Verandering is altijd eng. En er zijn
altijd tig excuses te vinden om iets niet te
doen. Maar neem die hobbel. Als je altijd
in de haven blijft liggen, voelt dat veilig
maar kom je ook nergens'"

interviews: anne broekman. fotografie: etine hensen.
haar, make-up en styling: tirzah waasdorp. met dank
(las maaike),
aan kraaybeekerhof.nt (locatie), modstrom
esprassó (flared ieans maaike), maje (top maaike), kanna
(schoenen maaike). wtrkmp's own (iurk danietle), unisa
(hakken daniette), altesviaxindi.nu.

miln oude passie bovendriiven: de mode. Acht iaar
geleden had ik aleen coupeuse-opteidinggevotgd omdat
ik wilde leren miin eigen ontwerpen te maken. Langzaam
vielen de puzzelstukies op z'n plaats. Datwilde ik doen:
kteding ontwerpen en mensen styling- en imagoadvies
geven. Eerst ben ik minder gaan werken zodat ik daarnaast miin eigen bedriif kon opzetten. Dat werkte niet, dan
deed ik voor miin gevoel beide maar voor de hetft' En dus
zegde ik onlangs miin baan helemaal op.
Ja, dat was even stikken. Een goedbetaalde baan met veel
zekerheid opzeggen voor een sprong in het diepe"' Maar
ik moest miin

gevoelvolgen-

Het aankomende iaar verdien ik niets, en waarschiinliik zit
ik over twee iaar rond het minimumloon. Daar maak ik me
geen zorgen om. lk heb attiid goed verdiend en gespaard,
dus ik heb een buffer. lk heb geen vangnet in de zin van

een partner. Maar omdat ik geen gezin heb, kan ik me hier
wel vol op focussen. lk ben nu een iaar bezig en heb al zo
veelgeteerd. Hoe ik een bedrilf run, hoe ik kan netwerken
om aan klanten te komen... lk leef nu buiien miln comfortzone. Spannend, maar dat geeft zó veet voldoening'"

r

