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Als een zee steeds in beweging
rustig kabbelend
het vertrouwde ritme
standvastig en vastberaden.
Als een zee steeds in beweging
schitterend stralend
in de felle zonneschijn
een weerkaatsing van intensiteit.
Als een zee steeds in beweging
heftig razend
een bruisende branding vol kracht en emotie
fascinerend en beangstigend.
Als een zee steeds in beweging
twinkelend glinsterend
onder het late zonlicht
een zachte gloed vol warmte en betrokkenheid.
Na iedere terugtrekking
keert zij weer
met hernieuwde kracht
als een zee steeds in beweging.

Hanneke Kallenberg 
1990
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Voorwoord bij de 2e druk
In 2007 werd de eerste versie van Onderstroom uitgebracht door HR Praktijk,
de grootste professionele HR-community van Nederland, met nieuws en
inspiratie van journalisten, vakgenoten en experts, Uitgeverij WEKA.
http://www.hrpraktijk.nl
Op verzoek van de uitgeverij schreef ik destijds een vakboek gericht op het
(HR) management binnen organisaties. Het werd een prettig en makkelijk
leesbaar boek. De inhoud is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in
mensen, in vitaliteit, in het optimaal gebruik van talent in leven en werk. De
eerste druk is uitverkocht, maar het onderwerp is actueler dan ooit tevoren en
toe aan een herziene uitgave. Deze versie is geschreven voor ieder die
geïnspireerd wil worden over luisteren naar je drijfveren in je dagelijks werk,
ongeacht je leeftijd. Voor wie benieuwd is naar leven vanuit de onderstroom,
die ons allen voedt, soms angst inboezemt en ons desnoods tegen wil en dank
in beweging zet.
Aan het maken van deze versie heb ik wederom veel plezier beleeft. Plezier in
je leven en in je werk is wat mij drijft en wat het makkelijker maakt om te
presteren.
Om ideeën te laten bezinken en er vorm aan te geven is tijd nodig en
verstilling. Die zoek ik op. Ik spreek vaak en met velen over levensfasen. Vrij
vlot in een gesprek vraag ik ‘Hoe oud ben je?’ Leeftijd en de erkenning van je
eigen leeftijd is een interessant gegeven. Het speelt een rol, bij iedereen. Het is
niet zo’n populaire vraag en we hebben er al dan niet bewust allerlei oordelen
over, maar we kunnen er niet om heen. Vaak leidt de vraag tot een open
gesprek, wanneer we de eerste schroom van de bekentenis voorbij is.
De interviews met mensen uit alle benoemde levensfasen vormden in de
eerste versie van Onderstroom een essentieel deel en hier heb ik veel
positieve reacties op gekregen. Daarom zijn ze ongewijzigd weer in dit boek
opgenomen. Ik heb ze niet geactualiseerd, dus ze zijn zoals in 2007. Dit jaar
worden vervolggesprekken (7 jaar later) met dezelfde mensen gepubliceerd.
Jeannette van Uffelen
Februari 2014
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Voorwoord bij de 1e druk
De afgelopen maanden heb ik met heel veel plezier aan dit boek gewerkt. En
hiermee raak ik meteen de kern van mijn betoog. Plezier in je leven en in je
werk is de meest krachtige bron, waaruit je kunt putten. Iedere dag werd ik
vroeg wakker, wetende dat ik ook deze dag weer veel te doen had. Mijn hoofd
zat vol met dit boek en hoe meer ik wist hoe meer ik wilde weten. Soms lag ik
wakker van de goede ideeën en tussen de bedrijven door voed ik een kind op,
dat op gezette tijden op school, zangles, turnen of elders wordt verwacht, die
vriendinnen mee neemt en die ook nog wel eens iets met haar moeder wil.
Bovendien ben ik kostwinner en heb ook in dat kader nogal wat te doen. Ik
accepteerde de grenzen en ging in volle vaart. Natuurlijk was er ook rust en
stilte nodig om met pen en papier aan de keukentafel dat volle hoofd te legen
of om de laptop vol te gieten. Ik sprak met iedereen over levensfasebeleid,
zowel tijdens mijn zakelijke ontmoetingen als met vrienden op het strand of
waar dan ook. Iedereen heeft er mee te maken en iedereen heeft hier iets
over te zeggen.
Zij die gemoedsrust en geluk verlangen
moeten geloven en het geloof omarmen,
terwijl zij die de waarheid willen zoeken
van gemoedsrust moeten afzien
en hun leven moeten wijden aan onderzoek.
Friedrich Nietzsche
De interviews waren bijzonder mooie momenten. Een ieder sprak openhartig
en ontspannen en had plezier in het beantwoorden van de vragen. Er vielen
soms lange stiltes na een vraag en er waren overstromingen van woorden. We
stonden onder stroom. Voor mij is dit een fantastische periode geweest,
ondanks de voortdurende druk. Misschien ook wel dankzij die druk, want een
zeker gevoel van haast om iets wat je van belang vind te vertellen, is ook
inspirerend. Ik dank ieder voor het vertrouwen, de openheid, de serieuze
aandacht en het enthousiasme, waarmee de vragen beantwoord werden.
Iedere geïnterviewde heeft mij verrast, de jongste evenals de oudste. Leeftijd
doet er nauwelijks toe. Talent en wijsheid hebben we in ons en het is aan ons
in hoeverre we dat inzetten. Het is van groot belang dat we elkaar zo veel
mogelijk helpen om dat wat in ons zit naar buiten te brengen. Van binnen naar
buiten en niet andersom.
Voorwoord
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Ik dank allen die aan de totstandkoming van dit boek hebben bijgedragen. Ik
dank hen voor de tijd, de serieuze aandacht en de openheid. In het bijzonder
dank ik Marcel Vogel, zonder wiens initiatief, enthousiasme en vertrouwen dit
boek er niet geweest zou zijn. En ik dank Litô Kampiotis, fervent bespeler van
de onderstroom, voor haar geduld, haar verfrissende vragen en inspirerende
aanwezigheid.
Jeannette van Uffelen
Juli 2007
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Inleiding
Na een afwisselende loopbaan in uiteenlopende sectoren als de zorg, het
welzijnswerk, de crisisopvang, de ICT, het beroepsonderwijs en het
bedrijfsleven, begon ik in 2003 een eigen bedrijf in loopbaanadvies,
loopbaanontwikkeling, coaching en training vanuit de levensloop benadering.
Aanvankelijk startte ik in mijn bedrijf met een cursus ter voorbereiding op het
pensioen. Ik had al jaren mensen begeleid op allerlei manieren. Van
gezinsbegeleiding tot computervaardigheden, van lichaamswerk tot
sollicitatietraining. Aan diversiteit geen gebrek en ik had jaren ervaring met
kennisoverdracht en training aan mensen van alle leeftijden, van analfabeet
tot academisch geschoold en uit vele culturen.
Mijn werk bij de kinderbescherming en in het beroepsonderwijs had een min
of meer ‘gedwongen’ vorm. Dat maakt dat je, voor je werkelijk in gesprek bent,
eerst allerlei barrières moet slechten. Ik verlangde ernaar om met mensen te
werken, die kozen voor persoonlijke ontwikkeling. Dat doe ik nu, maar ook
daarin blijkt dat het niet altijd helemaal vrijwillig gebeurt. Vaak hebben we
eerst een zetje nodig en dat zetje komt meestal in de vorm van dat er iets mis
gaat, thuis of op het werk, waardoor we ons realiseren dat er iets moet
veranderen. De mens is geneigd om eerst te proberen de ander c.q. de
buitenwereld te willen veranderen.
En de mens verandert niet zo maar. Wij zijn behoorlijk tevreden met onszelf.
Als iets werkt is er geen reden om te veranderen. Hoe langer we een bepaalde
vorm gebruiken, hoe meer die ingesleten raakt en hoe lastiger het wordt deze
aan te passen, zelfs al zijn we er niet gelukkig mee. Johan Cruijff, die ik graag
citeer, formuleert het op zijn eigen wijze: ‘Ik ben er nog steeds van overtuigd
dat zoals ik het doe je het moet doen want anders zou ik het niet doen’.
Toch beperken we onszelf door dergelijke starheid. Dit verschilt natuurlijk per
persoon, de één is flexibeler dan de ander. Jezelf veranderen is lastig. De ander
veranderen is onmogelijk.
We denken vaak dat daar de oplossing ligt. ‘Als jij verandert word ik gelukkig’.
Met regels en wetten kun je iets afdwingen, maar in wezen verander je er
niets mee. In geval van delinquenten heb je een tijdje geen last van ze, want je
sluit ze op. Maar als er van binnen niets verandert schiet de buitenwereld er
niets mee op.
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Mijn werk is erop gericht om werkende mensen werkend te houden. Ter
inleiding van mijn verhaal neem ik u even meer naar de actuele situatie op de
arbeidsmarkt met betrekking tot leeftijd en levensfasen. Slechts 1/3 van het
huidige mannelijk arbeidspotentieel werkt door tot de 65 jarige leeftijd. Van de
vrouwen is dit 18%. De rest is al gestopt voor ze 65 werd. Er is besloten om de
pensioenleeftijd te verhogen naar 67, maar voorlopig zou je kunnen beginnen
met het verhogen van deze percentages. Van de bijna 17 miljoen Nederlanders
is nog lang niet de helft actief in het arbeidsproces. Het betreft hier personen,
dus geen fte’s.
Nieuwe Nederlanders komen minder vlot aan een nieuwe baan. Er is te weinig
diversiteit.
Wat betekent dit voor de jongere generaties? En behalve de financiële kant,
die we geneigd zijn over te belichten, wat betekent dit voor mensen? Is het
echt wel zo leuk om 30 jaar met pensioen te zijn en niets te doen? Natuurlijk
niet. Daar is niets aan.
De financiële regelingen voor vervroegd uittreden en allerlei ontzie
maatregelen zijn veel te kostbaar gebleken, mede doordat ze in het verleden
veel mogelijkheden tot misbruik hebben gegeven. Dit moeten we onder ogen
zien. Er is flink verzet, met name vanuit de vakbonden, maar ongenuanceerd
verzet uit angst voor verandering levert weinig op. Vasthouden aan in het
verleden verworven rechten is geen optie. En hoewel er beweging is heeft een
grote groep verworven rechten, waaraan niet te tornen valt. Het is die groep
die op dit moment de regels bepaalt, maar het zijn niet de generaties die hier
straks financieel de lasten van dragen.
De wal heeft het schip doen keren. Pensioen, VUT, FPU, WAO waren te duur
vanaf dat er in grote aantallen gebruik van werd gemaakt. Stel dat de kosten
geen probleem waren, wat ook nog best mogelijk is, want we zijn best rijk. Dan
nog durf ik te stellen dat deze regelingen nadelen hebben die we eens onder
de loep moeten nemen. Dit gebeurt nu vooral op financieel gebied.
Toen onder leiding van Willem Drees in de jaren vijftig van de vorige eeuw de
pensioenwet tot stand kwam was de gemiddelde leeftijd 66 jaar. Dit was
tevoren onderzocht. De pensioengerechtigde leeftijd werd bepaald op 65 jaar.
Zo had je nog een paar dagen om bij te komen voor je stierf. Heel nobel. En als
66 jaar gemiddeld was, waren er ook nog velen die het pensioen niet haalden.
Een koopje voor de staat? Desondanks behoorlijk vooruitstrevend in die tijd.
Nu worden we gemiddeld 86 jaar. Dat is heel andere koek en de koek raakt op
als je allemaal een grote hap neemt.
Inleiding
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Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de WAO nogal eens oneigenlijk
gebruikt als er bezuinigd werd, als men van iemand af wilde of als een
werknemer het zelf voor gezien hield. Je kon langdurig ‘ziek’ zijn en vervolgens
worden afgekeurd. Ook op vage gronden. In sommige sectoren, zoals de
bouw, was het standaard dat veel werknemers via de WAO met pensioen
gingen, maar ook in het onderwijs waren overspannenheid of psychische
klachten een reden voor afkeuring en een arbeidsongeschiktheidsverklaring.
Hoe je weer geschikt kon worden en wat je daar zelf aan kon doen was
nauwelijks onderwerp van gesprek. Dat is o.a. door de wet Poortwachter wel
veranderd, maar ook die wet is inmiddels achterhaald.
Ook VUT en FPU zijn veelal ingezet als middel om van oudere (dure)
werknemers af te komen. Sinds 1 januari 2006 is de FPU vervallen voor
werknemers geboren na 1949, omdat de overheid niet langer
prepensioenregelingen fiscaal wilde ondersteunen. In plaats daarvan zijn de
mogelijkheden van het ouderdomspensioen uitgebreid. Voor werknemers
geboren vóór 1950 geldt een overgangsmaatregel. Vlak voor de afschaffing
van FPU voor werknemers geboren na 1949, zijn massa’s oudere werknemers
in alle sectoren én bij de overheid naar huis gestuurd met een extra zakje geld.
Als je er geen gebruik van maakte was je ‘een dief van eigen portemonnee’ en
dat overtuigde velen ervan om te stoppen met werken. Vaak was er nauwelijks
tijd voor een behoorlijk afscheid, laat staan voor de overdracht van kennis. De
gevolgen in het persoonlijk leven realiseerde men zich pas later, als het
vakantiegevoel voorbij was. Menigeen is weer werk gaan zoeken.
Veertigplussers blijken moeilijk te bemiddelen naar een nieuwe baan. Hoe
komt dat? Veel dertigers zijn al burnout. De vijfenvijftigjarige fysiek gezonde
brandweerman verloor zijn functioneel leeftijdsontslag (FLO) en had geen
alternatief. Maar wel een klusbedrijf in de vrije tijd erbij? Dus dat lukte fysiek
nog wel. Wat is er gebeurd met de postbodes? Inmiddels weten we het, want
we zijn een aantal ontslagrondes bij TNT en Post NL verder. Is er een
alternatief? Kun je niet anders met mensen omgaan?
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat ik workshops ontwikkelde,
gericht op veertigplussers, de midlifegroep. Wat ik aanvankelijk deed in de
groepen die zich op pensioen voorbereidden, bood ik ook aan deze (jongere)
generatie aan.
Ik vraag mensen naar wat hen werkelijk boeit en waarvan ze dromen. Waarom
zou je pas na je pensioen mogen dromen? Veertig jaar werken en dan pas op
Inleiding
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reis mogen? Steeds meer mensen komen erachter dat ze een leven kunnen
realiseren, waarin idealen geleefd worden. Een scheiding tussen werk (ellende,
afzien en veel moeten) en vrije tijd (inspiratie, passie en geluk) zou er niet
moeten zijn. Dat is een oud beeld, maar dat leeft nog in velen van ons. Als je
werkt vanuit wat je werkelijk beweegt is werken de leukste manier om te leven
met als aardig voordeel dat je er ook nog geld voor krijgt. Ook deze cursus
sloeg aan en in deze leeftijdsgroep staat men vaker stil bij de vraag: wat drijft
mij en hoe wil ik verder?
Ik lever een bijdrage aan stage- en afstudeerprojecten aan de Haagse
Hogeschool en INHolland en ik begeleidde MBO studenten ter voorkoming van
schooluitval. De jeugd heeft de toekomst, maar als je een richting ingaat die
niets te maken heeft met wie jij van binnen bent heeft dat weinig zin. Iedere
levensfase heeft specifieke aandachtspunten. Levensfasebeleid is dus ook
jongerenbeleid.
En wat te denken van twintigers en dertigers met jonge kinderen en een
gebrek aan goed geregelde kinderopvang en ouderschapsverlof? Het moet
anders. En het kan ook anders. De brede school komt in Nederland zo
moeizaam van de grond, omdat we er nog steeds van overtuigd zijn dat onze
kinderen alleen maar gelukkig worden als moeders de hele dag heen en weer
rennen naar school en vandaar naar sport, etc. voor degene die zich dat
kunnen veroorloven. Natuurlijk moet er tussendoor ook nog gezorgd worden
voor een verantwoord avondmaal. En dat alles in zo’n slecht afgestemd
rooster, dat een behoorlijke baan met perspectief en redelijk inkomen er niet
bij past. Eén op de vijf kinderen in Nederland komt zonder ontbijt op school.
Dat heeft in de meeste gevallen niets te maken met werkende ouders. Een
goede plek waar kinderen op school samen eten en na school graag willen
blijven, met hun vrienden en vriendinnen is toch veel fijner dan de hele
middag van hot naar her rennen? Wat een tijd, geld en energieverspilling.
Wij zouden anders kunnen omgaan met het menselijk kapitaal dat wij in huis
hebben. Het financiële voordeel hiervan is zo klaar als een klontje. Maar het
wordt weinig gezien. Ik hoor zo vaak dat er, helemaal nu in de crisistijd, geen
geld is voor persoonlijke ontwikkeling.
Maar neem nou het budget dat gereserveerd wordt voor ziekteverzuim,
arbeidsconflicten, ontslagprocedures, advocaten, mediators, werving- en
selectieprocedures. Enig idee wat dit kost? En stel dat we hiervan 1% zouden
besteden aan preventie? Reken maar uit. Wat kost een ontslagprocedure?
Inleiding
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Wat kost een medewerker, die drie weken ziek thuis is? Allemaal meer dan
een serie van 5 tot 10 gesprekken met een professionele coach!
Stel nu dat het lukt om door middel van regelmatig preventieve maatregelen
ons personeel enthousiast en gemotiveerd te houden? Loyaal en trouw aan
elkaar en aan het bedrijf? Wat kunnen we dan met elkaar realiseren? Hoe
zouden ons bedrijf, onze producten en onze diensten er dan uitzien? Wat
zouden onze klanten daarvan vinden? Wat kunnen we doen om dit mogelijk te
maken? Wat hebben werkgevers te bieden en wat mogen zij vragen van de
werknemers? Want we leven niet in Luilekkerland.
In een werkelijke welzijnsstaat wordt gezorgd voor wie dat zelf niet kan, maar
wordt van ieder die dat wel kan een bijdrage gevraagd. Dát is een zorgzame
samenleving. Iedereen kan iets maken. Wie daar aan twijfelt adviseer ik een
werkbezoek te organiseren aan de kleuterklas op de dichtstbijzijnde
basisschool en daarover in gesprek te gaan met het management aldaar, te
weten: de kleuterjuf. Iedereen kan iets bijdragen. En iedereen wil ook iets
bijdragen. Ook de schijnbare luiwammes. Reden om het niet te doen, te tonen,
is innerlijke twijfel aan de eigen betekenis in de wereld.
´Het diepste verlangen van de mens
is anderen van dienst te zijn’.
Ignatius van Loyola
In gesprek met ondernemers, leidinggevenden, werknemers, deelnemers aan
onze (Vitaliteit in Bedrijf) trajecten en tijdens netwerkbijeenkomsten laat ik
geen gelegenheid voorbij gaan om vragen te stellen. Wat betekent dit voor u?
Hoe doen jullie dit? Wat kost dat? Hoe zou je het willen? Wat houd je tegen?
Waarom lukt het niet? Wat lukt er juist wel en hoe komt dat? Wie doet dat bij
jullie en wat doet zo iemand? Wat vind je van …?
Met de blik gericht op levensfasen haalde ik voor mijn eerste boek overal
informatie vandaan. Ook ging ik te raden bij Prof. Dr. Bernard Lievegoed (1905
- 1992). Een wijs mens die in meerdere opzichten zijn tijd ver vooruit was.
Opgeleid als arts en psychiater werd hij vooral bekend als grondlegger van de
kinder- en jeugdpsychiatrie.
In 1954 richtte hij het Nederlands Pedagogisch Instituut voor het bedrijfsleven
(later NPI – Instituut voor organisatieontwikkeling) te Zeist op. Met als
kernmotieven ontwikkeling, creatieve samenwerking en authenticiteit is zijn
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werk ook in onze tijd een rijke bron voor wie zoekt naar een nieuwe koers.
Lievegoed schreef al in 1976 het boek De levensloop van de mens en gaf ook
toen al adviezen met betrekking tot loopbaan en levensloop.
Uit de biografie van Lievegoed:
Als rode draad door het leven van Bernard Lievegoed loopt het thema
ontwikkeling. Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen, of ze nu op
school zitten, voor het huishouden zorgen, een baan buitenshuis hebben
of inmiddels gepensioneerd zijn. In een van zijn lezingen zei Bernard
Lievegoed het volgende: ‘Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg
van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol
te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder
brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van
een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen
brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te
kunnen geven.’
http://www.bernardlievegoed.nl
Ik heb altijd veel vragen gesteld, niet begrijpend dat er vragen waren die je
niet mag stellen. Van binnenuit ken ik weinig taboe, dus ik herkende geen
grenzen. Ik heb hier veel last van gehad en nieuwe regels moeten leren. Maar
ik heb me inmiddels ook gerealiseerd dat dit grenzeloos vragen stellen niet
alleen maar lastig is, maar tevens goed doet. Dit ongecensureerde heeft ook
een eigen kwaliteit en een bevrijdend effect.
Ga dat doen waar je goed in bent en wat je met plezier doet! is mijn motto.
Dan gaat het vanzelf en doe je ook de ander goed. Wat het is waar je goed in
bent en wat je met gemak doet is niet altijd in eerste instantie iets dat vanzelf
gemakkelijk gaat en ook een fijn effect heeft. Die vragen van mij hebben
mensen geschokt en geïrriteerd. En dat verbaasde mij dan weer. Uiteindelijk
begrijp ik pas nu de waarde ervan en kan ik het inzetten.
If you can dream it you can do it.
Walt Disney
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.
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1. Onder stroom
Mijn fascinatie voor de zee is altijd een combinatie geweest van angst en
plezier. Ik ben een kustbewoner en heb min of meer de helft van mijn leven op
het strand doorgebracht. De zee was dreigend en onbetrouwbaar, maar
spelen in zee was spannend en hield je wakker. Duiken over de hoge golven,
erin springen en er onderdoor. Daar voelde je de onderstroom. Je wordt naar
beneden getrokken en naar boven gegooid. Heerlijk en erg gevaarlijk!
Je kunt groot en sterk zijn en alle zwemdiploma’s hebben, maar dan nog kun je
verliezen van de onderstroom. Op de meest onverwachte momenten is de
onderstroom te sterk. Dan kun je nauwelijks uit zee komen. Op zomerse dagen
verdrinken ieder jaar sterke volwassenen. Vaak zijn het degenen, die minder
aan de zee gewend zijn, maar ook wij van de kust, die zo vertrouwd zijn met
haar kracht, onderschatten de zee nog steeds.
Drijven op zee is een kunst. Hoe meer je ontspant hoe beter je drijft. Het blijft
spannend om te dobberen en tegelijkertijd die krachtige stroom onder je te
weten. In overgave heb je, mits je niet onderkoeld raakt, de meeste kans om
terug te komen naar het strand.
Zo’n zelfde onderstroom ervaar ik in het dagelijks leven. Het leven lijkt heel
rustig voort te kabbelen en ineens wordt er aan je benen getrokken en je gaat
onderuit. Je krijgt een shock. Het komt van buiten en uit het niets, althans, zo
lijkt het. Of er is plotseling een stoot van nieuwe ideeën, rare dromen en
gedachten. Een golf energie doortrilt je of je ervaart grote angst. Achteraf
gezien zijn dat voor mij essentiële momenten in mijn leven geweest, die me
weer op scherp gezet hebben. Iedere crisis biedt een kans. Ik heb al jong
ervaren dat ik in (levensbedreigende) crisis het meest zuiver handelde en
precies wist wat ik moest doen. Ik heb het gevaar, de onderstroom (meestal
onbewust) gezocht om mezelf te leren kennen en te weten waartoe ik in staat
ben.
Velen van ons zijn zich bewust van de stroom, die komt in gedachten en
gevoelens. Talent, ambitie, de wil om iets te creëren en de onrust die we
ervaren als we hier niets mee doen. Een stroom die steeds terugkeert, zoals de
golven in de branding dag en nacht hun beweging voortzetten. Je kunt stroom
aanzetten en inzetten, maar je kunt het niet uitzetten. Je kunt je er voor
afsluiten, voor zolang als het duurt.
1. Onderstroom
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Als we mee drijven en luisteren naar wat er in ons leeft, komen we vanzelf met
de stroom in contact. Het is meer iets laten dan iets doen. De stroom is er al.
Het is een kwestie van het toestaan. Dan staan we onder stroom.
Zoekend naar een passende foto voor de buitenkant van dit boek kwam ik in
contact met CJ Cale en Nick Selway op Hawaii. In de beelden die zij maken
herken ik de fascinatie van het je keer op keer willen onderdompelen in de
kracht van de zeestroom. Zij fotograferen vulkaan en/in zee vanaf een
surfplank, dus in de golven. Zij leggen de schoonheid van de natuur vast en
laten zo de wereld zien dat we er zuinig op moeten zijn. Zij hebben een missie,
die verder gaat dan mooie plaatjes maken. De wijze waarop ze dit doen is een
groot feest, mét risico. CJ is de maker van de foto die ik koos en voor dit boek
mocht gebruiken. Aloha!
Jaren geleden kreeg ik het gedicht ‘Als een zee steeds in beweging’ van
destijds mijn collega Hanneke Kallenberg. Het is mij dierbaar en zeer gepast
om dit boek mee te openen.

1. Onderstroom

8

2. Tegen de stroom in
Ik heb nogal wat tijd doorgebracht op het Ionische eiland Zakynthos, de
thuishaven van de Caretta Caretta (loggerhead turtle), een enorme
zeeschildpad met een groot en zwaar hoofd. Ik heb met de Caretta’s
gezwommen en werd geraakt door de rust en de kracht in deze oerwezens.
Mee zwemmend in hun trage tempo heb ik ze diep in de ogen gekeken. Ze
schoven onder me langs, passeerden of kwamen me tegemoet. Een wezen dat
alles overleefd heeft sinds de prehistorie en sindsdien weinig veranderd is,
maar zich zodanig heeft aangepast dat de soort nog steeds stand houdt.
In het voorjaar komen de schildpadden met de stroom mee vanuit Afrika om
te paren langs de Griekse kust. De vrouwtjes komen in de zomer terug, kruipen
het strand op, graven een kuil, leggen zo’n 100 eitjes en slepen zich terug naar
de zee. Een hele klus met zo’n zwaar lijf, hijgend tot ze het water weer raakt.
Ze kijkt niet om noch komt terug om over haar koters te waken. Na een jaar of
drie gaat ze weer ergens aan land om de volgende lading te droppen.
In augustus en september komen de eitjes uit. De ukjes, kleiner dan een duim,
moeten op eigen kracht en navigatie naar zee. Een behoorlijke afstand over
het strand met vele kapers op de kust. Alleen de echte krachtpatsers halen
het.
Doe het maar eens! Uit het ei kruipen en je naar boven graven en dan in de
hitte het strand oversteken. En ben je dan eindelijk in zee beland, dan
zwemmen en vliegen daar grotere types en die lusten je rauw.
Dat schildje stelt nog niets voor dus je bent een hapklare brok. Vroeg uit de
veren heb ik op een prachtig strand, dat alleen te voet bereikbaar was, met
ontzag naar deze helden gekeken.
Wij zijn geneigd om met de stroom mee te willen. Dat lijkt makkelijker, je hoeft
niet zo veel moeite te doen en je valt niet op. Maar wat levert het op? Deze
kleine helden moeten met alle kracht dwars tegen de stroom in om in zee te
komen en te overleven. Deze natuurwet geldt niet alleen voor schildpadjes.
Een Chinees spreekwoord komt met een simpele waarneming, luid en
duidelijk:
Alleen dooie vissen gaan met de stroom mee.
Levende vissen zwemmen tegen de stroom in.
2. Tegen de stroom in
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Vissen zwemmen vaak stroomopwaarts naar nieuwe voedselgronden en naar
hun paaiplaatsen. Mensen kiezen nogal eens voor een ongelukkig makende
situatie, die zekerheid of veiligheid genoemd wordt. Je blijft uit de luwte, je
hebt je natje en je droogje. Maar dan? Is dat leven? En is dat wel zo zeker en
zo veilig?
In mijn praktijk van organisatie- & loopbaanadvies en Vitaliteit in Bedrijf
ontmoet ik veel mensen, die niet meer gelukkig zijn in hun werk, maar die de
stap naar een andere situatie niet durven zetten. Zij willen met de stroom mee
voor zo lang als het gaat. Hoe vinden zij de moed en de kracht om tegen de
stroom in te gaan?
Met de stroom mee gaan is natuurlijk prima als het de juiste kant op gaat.
Maar zodra je door hebt dat dit niet zo is, moet je omkeren en er dwars tegen
in gaan. Te vaak zijn we in een stroom beland, die al richting heeft. Dan is er
drukte, onrust, chaos, verwarring. Tenminste, als je geluk hebt. Als je pech
hebt drijf je mee, zonder dat je het merkt.
Om bewust te worden van welke kant we opgaan is stilte nodig. Tijd om te
verstillen nemen we te weinig. Dat is wat mij ook aantrekt in de schildpad en
waarvan ik geniet als ik tussen de Caretta Caretta’s beland. De (Griekse) kust
heeft sowieso een vertragend effect op mij. Daarom ben ik er graag.

Foto: Sarakiniko Zakynthos, september 1998
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3. Leeftijd en levensfasen
Mijn neefje was een jaar of vijf toen hij me vroeg: ‘Jij bent al heel erg oud hè?’
Ik was ergens rond de vijfendertig en antwoordde: ‘Ja. Hoe oud denk jij dat ik
ben?’ Na nog enkele seconden serieus denkwerk zei hij: ‘Misschien al dertien’.
Ik bedoel maar. Wat is oud? En vanuit welk perspectief kijk je? Als je ons,
mensen, vanuit het perspectief van een hongerige leeuw bekijkt zijn we allen
hetzelfde:
een lekker hapje. Als je een vijftigplusser ziet vanuit het perspectief van een
kleuter zijn we ook hetzelfde: een oma of opa en al stokoud. Grosso modo is
alles boven de dertig (of dertien) voor een kleuter al behoorlijk oud. Hoe
groter de afstand hoe kleiner het verschil. Gezien vanuit een luchtballon zijn
we allemaal mieren. Hoe lager je komt hoe meer je ziet of het een zwart,
blond of rood iemand is, een mannetje of een vrouwtje, een grote persoon of
een klein kind.
In hoeverre we überhaupt individueel zijn of één groot kloppend geheel, dat is
een discussie die de gemoederen al eeuwenlang en ook in onze tijd aardig
bezig houdt. Vraag het de kwantumfysici. Er is steeds meer behoefte aan
individualiteit, aan zelf mogen en kunnen bepalen wat we willen. Tegelijk
constateren we ook dat we best veel hetzelfde blijven doen, ondanks dat we
onszelf toch behoorlijk bijzonder en anders dan anderen vinden.
Siësta
Wat voor ons ligt
En wat achter ons ligt
Is niets vergeleken met
Wat in ons ligt
Ralph Waldo Emerson
Je kunt een mens niet op zijn leeftijd beoordelen. De ene tienjarige doet, wil
en kan niet precies hetzelfde als de andere tienjarige. Hetzelfde geldt voor
twee vijftigers, twee tachtigers en twee peuters. Vanuit ons eigen perspectief,
dat van het individu, zijn we geneigd onszelf anders dan de ander te zien. En
willen we vaak ook de nadruk leggen op de verschillen. Hiermee maken we het
onszelf niet makkelijk, maar dat terzijde.
3. Leeftijd en levensfasen
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Ten aanzien van de inrichting van ons leven, leefstijl, tempo, etc. hebben we
verschillende behoeften en dit willen we graag uitdrukken. Om prettig te leven
is het raadzaam om rekening te houden met deze behoeften, want die zijn
bepalend voor ons welzijn. Daarbij moeten we natuurlijk zien dat ieder ander
individu dat ook heeft en als we met elkaar willen samenleven is het zeer
raadzaam ook daar naar te handelen. Ook dat komt ons welzijn ten goede.
Hoewel de ene dertiger niet doet als de andere dertiger en leeftijd geen
richtlijn op zich kan zijn, is het wel een hulpmiddel wanneer je een beeld
schetst van de verschillende levensfasen die mensen gemiddeld doormaken.
We gaan allemaal door het leven met eenzelfde soort neurofysiek lichaam en
dat bepaalt voor een deel onze energie en mogelijkheden. Daarmee doen we
ervaring op, ontwikkelen een visie, overtuigingen en een levenshouding. We
kiezen een stijl, een ritme en soortgenoten, met wie we dit leven delen.
Een westerse kijk op leeftijd
De Westerse (materialistische) kijk op leeftijd wordt weergegeven door de
Berlijnse gerontoloog Paul Baltes in onderstaande grafiek.
Ontwikkeling van cognitieve competenties tijdens de levensloop
op neuro-fysieke ontw ikkelingen gebaseerde taken ("hardw are")
op persoonlijke ontw ikkelingen en cultuur gebaseerde taken ("softw are")
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De dunne horizontale lijn in de grafiek toont onze neurofysieke ontwikkeling en
maakt zichtbaar dat die opwaarts gaat tot de leeftijd van iets over de 20 jaar.
Daarna gaat de lijn naar beneden en dat is aan ons uiterlijk te zien. Wij krijgen
rimpeltjes, buikjes, en gaan wat losser of juist strakker in ons vel hangen. De
springers (15-25 jaar) zijn zo ongeveer op de top van hun neuro-fysieke
mogelijkheden. Alle fasen die hierna komen wordt het neurofysiek minder. De
verticale lijnen laten zien dat je deze groei kunt beïnvloeden door de mate
waarin je voor jezelf zorgt. Dus als je sport en goede voeding tot je neemt
loopt de lijn hoger. Als je iedere avond met chips en bier op de bank voor de
buis ligt heb je een aanzienlijke kans dat de lijn wat lager op het grafiekje
loopt. Ziekte, ongeval en blijvend letsel hebben natuurlijk ook invloed op deze
ontwikkeling.
De dikke lijn toont een heel ander beeld. Dat is namelijk de lijn die de
persoonlijke ontwikkelingsgroei aangeeft, ofwel de ervaringslijn. Hier zie je de
loop van het leren door ervaring, cultuur, onderwijs, etc. Ook hier zijn verticale
lijnen die aangeven of je opleiding volgt, of je iets meemaakt, of je erop afgaat
of in je schulp kruipt. Je gedrag bepaalt ook hier of de lijn hoog of laag in het
schema zal lopen. Deze lijn loopt een groot deel van het leven omhoog en die
stijging gaat door tot op hoge leeftijd. Dat de lijn daar gaat dalen is een gevolg
van dat de leefomgeving kleiner wordt, dat de behoefte aan de buitenwereld
kleiner wordt en ook doordat er neuro-fysieke gebreken ontstaan, die effect
hebben op de ontwikkeling. Natuurlijk kan ook deze lijn ingrijpend wijzigen ten
gevolge van ziekte of handicap.
Rond het veertigste jaar zien we dat de twee lijnen elkaar kruisen. Op deze
leeftijd hebben we meestal geaccepteerd dat er een neuro-fysieke slijtage is,
maar we hebben ook gemerkt dat er van binnenuit groei en ontwikkeling is,
die vaak veel interessanter is.
In het Westen zijn we geneigd om vooral de dikke zwarte lijn te zien en te
benadrukken. Jong is mooi en is het ideaal. Kijk maar naar het reclamebeeld.
Dus als we gaan rimpelen komen de potjes crème als redmiddel, gaan we van
alles doen om er maar jong uit te blijven zien. Als het daar bij blijft, want
tegenwoordig kun je je overal laten strak trekken, wegritsen, etc. De waarde
van deze stippellijn is helaas iets minder aan de orde. De waarde van de
levensfase, waarin je verkeerd besef je meestal pas als je erin beland bent. ‘Je
gaat het pas zien als je het door hebt’ zegt Johan Cruijff.
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De reden dat ik dit schema toon en deze toelichting geef is dat ik van mening
ben dat door onze Westerse blik we veel oordelen en vooroordelen rondom
leeftijd en de daarbij horende vermogens in stand houden. Dat is jammer,
want dan beoordelen we elkaar op uiterlijk en op aannames, terwijl we het
eigenlijk niet weten. In niet-westerse culturen zien we meer waardering en
respect voor ouderdom. Daar veronderstelt men dat ouderdom gepaard gaat
met wijsheid. Ik bezocht met mijn Griekse vriend eens zijn grootmoeder. Ze
was inmiddels 94 jaar, doof en krom maar met zeer een heldere blik. Mijn
vriend zei: ‘Yiayia (oma) vertel ons nog eens een mooi verhaal.’ Eerst wimpelde
ze hem af, maar na nog een paar verzoeken vertelde ze, in alle rust en
eenvoud. En wij luisterden. Zij werd beschouwd als een orakel.
Vooroordelen zijn er net zo goed over jongeren en eigenlijk ten aanzien van
iedereen in iedere levensfase. Ik heb mensen vragenlijsten laten invullen met
wat je van verschillende leeftijden kan verwachten. Dat klopt voor een deel,
maar het onderscheid tussen oordeel en vooroordeel is vaak onduidelijk.
Jongeren denken de gekste dingen over ouderen. Dat begrijp ik, want dat heb
je nooit meegemaakt. Maar ook al heb je alle levensfasen zelf doorgemaakt wil
dat niet zeggen dat ‘ik ben ook jong geweest’ garantie is voor weten hoe het is
om NU jong te zijn.
Laten we ons niet laten leiden door wat we denken te weten over de ander op
grond van het uiterlijk. Laat ons proberen zonder oordeel te ander te
benaderen.
De indeling in levensfasen is altijd een punt van discussie geweest. Sommigen
vinden het überhaupt gekunsteld en zijn van mening dat de levensloop
geleidelijk verloopt. Toch kenden ook de Romeinen 5 levensfasen, te weten 015, 15-25, 25-40, 40-55 en vanaf 55 jaar. Psychologen en pedagogen hebben
ook veel met levensfasen gewerkt. Van R. Guardini verscheen in 1959 het boek
Tijdperken des levens, waarin hij schreef:
De mens karakteriseert zich steeds opnieuw, in alle fasen is het altijd
dezelfde mens die erin leeft, de persoon in kwestie, die zichzelf bewust is
en de betreffende levensfasen te verantwoorden heeft. Iedere fase heeft
haar eigen aard, die noch uit de voorafgaande, noch uit de volgende
kan worden afgeleid.
De waarden (in de mensen) vormen een beeld, een configuratie en wel
daardoor, dat ze bepaald worden door een dominerend
waardencentrum. Het kind is niet slechts op de wereld om volwassen te
worden, doch ook en wel allereerst om zelf een kind en als kind mens te
3. Leeftijd en levensfasen
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zijn. Want mens is wie leeft in iedere fase van zijn leven, zo is het
werkelijke kind niet minder mens dan de werkelijke volwassene.
Romano Guardini
Bij het beschrijven van de levensfasen trek ik een scheidslijn bij
leeftijdsgrenzen, waarmee ik niet beweer dat een ieder hieraan voldoet. Als je
levensfasebeleid wilt ontwikkelen is dit altijd in gesprek met iedere individuele
betrokkene. Het beeld dat ik geef van de levensfasen is slechts een handvat,
een richtlijn.
Ik maak een onderverdeling in blokken van 10 jaar en geef iedere groep voor
het gemak een bijnaam, gerelateerd aan looptempo. Ik begin bij de 15 jarige,
want daar ergens begint het denken aan werk en loopbaan.
Mensen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar noem ik de springers, want ze gaan
snel, maar meestal niet recht op het doel af. Het kan alle kanten op. Het is wel
vlot, veel en op en neer.
Mensen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar noem ik de hordelopers. Ze zijn overal
tegelijk. Ze wisselen wel eens van routen. Ze kunnen veel, willen alles goed
doen en niets missen.
Mensen in de leeftijd van 35 tot 45 jaar noem ik de renners. Ze gaan heel snel
en weten waar de finish is. Ze hebben weinig tijd en willen snel en veel binnen
halen.
Mensen in de leeftijd van 45 tot 55 jaar noem ik de lopers. Ze hebben gemerkt
dat je lopend ook een heel eind komt. Ze waarderen de tijd en zien meer van
de omgeving.
Mensen in de leeftijd van 55 tot 65 noem ik de wandelaars. Ze nemen de tijd
om wandelend een doel te bereiken. Ze beseffen dat de wandeling net zo
belangrijk is als het einddoel.
Mensen van boven de 65 noem ik de huppelaars. Ze hebben op deze leeftijd
alles gezien en zijn onafhankelijk van de mening van anderen. Dat geeft
vrijheid en blijheid en een huppeltje.

3. Leeftijd en levensfasen
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4. Springers
Het beeld van springers, 15 – 25 jaar
Springers bewegen in snel tempo. Er lijkt geen duidelijke richting. Ze gaan alle
kanten op: op en neer, links en rechts. Als stuiterballetjes, ongrijpbaar en
voortdurend in beweging. Springers worden ook wel angry young men of jonge
hondjes genoemd. In de puberteit is er veel kracht. Jongeren zijn nogal eens
boos op alles en iedereen en weten zelf niet altijd waarom, maar het kan een
fantastische brandstof voor de motor zijn. De hormonen spelen op. Er is een
groeispurt in alle opzichten.
Jonge springers willen veel en hebben tegelijk nergens zin in. Zo rond vijftien
jaar word je als jongere gevraagd een keuze te maken met betrekking tot het
beroep dat je wilt uitoefenen. Het eerste bijbaantje komt in beeld en we
ervaren de eerste stappen op de ‘arbeidsmarkt’. Maar wat weet je ervan als je
vijftien bent en hoe maak je een keuze? Weet je dan al wat je kunt en wat je
wilt? En al die adviezen en testen? Wat meten ze eigenlijk en hoe goed is dat?
Wat zegt het je en wat heb je eraan?
Een loopbaan wordt behalve door leeftijd natuurlijk ook bepaald door talent,
soort opleiding die je kiest, wilskracht, voorbeelden en stimulans in je
omgeving. Een loopbaan wordt ook bepaald door belemmeringen, zoals
verkeerde vrienden of een lastige thuissituatie. We zijn vaak makkelijk
beïnvloedbaar door de omgeving en dat kan positief en negatief uitpakken.
Elize (19 jaar)
Ik ben aan het studeren. Dat gaat best goed, ik studeert rechten, want dat is wel lekker
slim. Mensen hebben nu eenmaal altijd conflicten dus daar is altijd werk te doen.
Bovendien ook een goeie studie voor meiden. Er zijn meer vrouwelijke advocaten dan
mannen. Ik ben best populair en word gevraagd in allerlei commissies en besturen. Dat
doe ik, want daar leer ik toch ook van? Ja, en daar horen nu eenmaal ook feestjes bij. Je
bent maar één keer jong en daarom geniet ik ervan, zo lang als het kan. En dat is NU.

Afhankelijk van of je een praktische doener bent of na de middelbare school
eerst nog vervolgopleidingen doet start de loopbaan voor je twintigste of later.
Op welk niveau stap je op de arbeidsmarkt? En kun je dat zelf bepalen? Heb je
er zicht op? En wanneer je ouders of leraren je daarop wijzen, trek je je daar
iets van aan of weet je het zelf wel beter? Hoe reëel is het beeld dat je als
jongere hebt over werk?
4. Springers
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Ruben (16 jaar)
Mijn oom is aannemer en hij heeft me een vakantiebaantje geboden net toen het nodig
was, omdat ik een beetje had lopen rommelen. Ik ben al bij bureau HALT beland, dus ik
moet oppassen. Het was hard werken, maar wel leuk. Erg veel gelachen met de mannen
en lekker de hele dag buiten bezig. Het geld dat ik kreeg was ook niet verkeerd. Nu moet
ik op school weer mijn best doen, maar het is saai en ik houd niet zo van leren. Ik ben er
ook niet zo goed in, denk ik. Nou ja, ik begon op HAVO/VWO niveau, maar het boeit niet.
Dus nou wil ik gewoon maar stoppen met die school. Waarom zou ik me nog zo
uitsloven? Ik kan zo aan het werk als het moet. En nu hangt de stad vol met posters,
waarop een jongen als ik wordt afgebeeld en daarop staat dat je maar één dag naar
school hoeft. Daarnaast vier dagen werken. Ik weet genoeg. Dát is het helemaal voor mij.
Ongeacht wat ik leer. Who cares? Eén dag naar school is meer dan genoeg. Wat leer je
daar nou helemaal?

Relatief gezien is zo’n salaris best aantrekkelijk voor een jonge springer. Je ziet
dan meestal nog niet dat de groei er eerder uit is als je weinig groeit in je
werkzaamheden of functie. Dat besef komt later. Je wilt gewoon lekker met je
handen werken. Nou, misschien wil je eigenlijk helemaal niet zo nodig werken,
maar als het dan toch moet. En je wilt het ook NU. Hoezo later? Later is al lang
begonnen. Dat komt vanzelf en je kunt toch altijd nog veranderen?
Yildiz (20 jaar)
Ik wist helemaal niet wat ik wilde worden, maar ik wilde het huis uit, want thuis ging het
niet zo goed. Dus ik ben niet door gegaan naar de HAVO, maar heb een baantje
genomen. Drie maanden later was ik het huis uit en dat is een stuk beter. Eerst werkte ik
als office assistente, maar kantoor is niets voor mij. Eigenlijk wilde ik wel met mensen
werken, dus nu werk ik in een inrichting voor verstandelijk gehandicapten. Dat is zinnig
werk. Lekker onregelmatige diensten, dus hard werken en dan weer lang vrij. Heel
prettig. Ik doe nu parttime een MBO opleiding naast mijn werk. Dat is goed te doen.

Ook al ben je een wat oudere springer van rond de 25 is er heel veel energie,
ambitie, drang om te doen, om iets te bereiken. Je leert makkelijk, hoewel het
focussen op één ding niet echt lukt, zolang je doel niet helder is. Als je wel een
doel hebt, lukt werkelijk alles en kun je heel veel hebben, ook tegenslagen.
Loop vol vertrouwen je dromen tegemoet!
Leef het leven zoals je je dat had gedacht.
Als je je leven vereenvoudigt,
zullen ook de wetten van het universum eenvoudiger blijken.
Henri David Thoreau
4. Springers
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Sommigen hebben al heel jong een doel en dat staat ook vast. Dan kom je ver.
Als je jong je talent kent, helpt dat. Dat wat je het liefste doet doe je met het
grootste gemak, omdat je er plezier in hebt. Het is meestal niet zo, wat velen
denken, dat je vanzelf het allemaal zo goed kunt. Talent helpt, maar het is de
(zelf)discipline die je werkelijk daar brengt waar je wilt zijn. Dit staat los van
leeftijd. Als een jong talent bijvoorbeeld een instrument krijgt en op les mag,
zijn het de ouders die de discipline opbrengen en bijbrengen. Je bent dan
trouw aan je kind en aan de lessen van het kind. Je betaalt er voor met geld,
tijd en aandacht. Het kind zelf ervaart ook dat het er iets voor over moet
hebben.
Een beroemd violist vertelde dat hij vanaf zijn vierde jaar les moest volgen van
zijn moeder. Hij moest ook iedere dag studeren en vond het vreselijk dat zij
hem zo streng aanpakte. Nu was hij 29, had alle podia van de wereld bespeeld
en was zijn moeder dankbaar voor het herkennen van zijn talent en voor de
discipline die zij had opgebracht en bij hem had afgedwongen. Dit pakt
natuurlijk niet altijd goed uit. We kennen ook de verhalen van de Russische
turnsters en schaatsers, die vanaf hun jongste jaren geen leven hadden ten
behoeve van de sportprestaties. Matigheid in alles en vooral de menselijke
maat. Wonderkinderen bestaan, maar je kunt ook als niet-wonderkind zijnde
met discipline en toewijding heel ver komen. Van belang is dat op jonge
leeftijd niet van buitenaf gevormd wordt, maar dat een kind de ruimte krijgt
om contact te maken met hetgeen in hem of haar leeft. Vorming van creatieve
ontwikkeling is hier een erkend middel voor.
Het wiel draait rond (de fase van 14 tot 21 jaar)
Tegenstrijdigheden treden op de voorgrond. Innerlijke strijd. Strijd met
de omgeving. Het levenswiel draait rond en wat onder was komt boven.
Een algehele heroriëntatie. Hoofd vecht met hart. De denker wordt een
voeler, de voeler wordt een denker. Eigen normen en waarden ontstaan.
Er wordt afscheid genomen van de familie. Het levenslot neemt
zichtbare vorm aan in het contact met andere mensen. De seksualiteit
wordt vaardig. Hij gaat mensen zien als jongens en meisjes, mannen en
vrouwen. Hij speelt, ontdekt of deinst terug en sluit zich op. In deze periode wordt vaak de houding tot het eigen en andere geslacht bepaald
voor de rest van het leven. Als aan het eind van deze fase het wiel is
rondgedraaid, komt er een zekere ontspanning. Hij overziet de wereld
en zegt: 'Zo zit het dus!'
Hans Korteweg
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De kracht van springers
De interesse is breed. Het kan nog alle kanten op, maar er moet worden
gekozen. Al is het maar, omdat de omgeving dat vraagt. Springers hebben het
leven nog voor zich en ze hebben alle tijd. Ze barsten van de energie. Soms
gebeurt dat bijna letterlijk, want ze kunnen nog niet zo goed sturen. Ze gaan
dagen door of liggen voor Pampus. Dan willen ze niets en kunnen nog minder.
Ze zijn overtuigd van zichzelf. Sommigen noemen dit zelfs arrogant, maar daar
hebben zij geen boodschap aan. Zij gaan de wereld veroveren. Zij kunnen echt
nog alles worden. Is het niet nu dan is het zeker later. Zij zijn optimistisch.
Springers zijn fysiek op hun top. Zij hebben prachtige sterke goed
functionerende lijven. De hormonen zijn volop in ontwikkeling en gieren in het
rond. Dat geeft hen kracht. Ze kunnen snel denken, maar focussen en
concentratie is niet altijd hun sterkste punt. De hormonen zorgen ook voor
onrust, maar zij weten de oorzaak er niet van. Ze zijn enthousiast en gaan er
helemaal voor. En de volgende dag gaan ze helemaal voor iets anders. Want
kiezen doen ze niet altijd even duidelijk. En waarom zouden ze? Ze zijn toch
jong en wie kan hen wat maken? Zij zijn onbevangen en kennen geen cynisme.
Ze hebben idealen die reiken tot ver voorbij de randen van het universum. Zij
hebben uithoudingsvermogen van hier tot Tokyo. En terug. Hun
mogelijkheden reiken tot de hemel, dus zij kunnen oneindig lang door spelen,
sporten, feesten, drinken, slapen, plannen maken, verliefd zijn en in een dip
zitten. Het is eindeloos en grenzeloos.
Zij bepalen graag hun eigen weg. Ze willen liever geen bemoeienis van ouders
en andere bejaarden, die het allemaal al hebben mee gemaakt en denken het
beter te weten. Laat hen het maar even zelf uitzoeken. Ze lijken misschien
onverschillig en oppervlakkig. Dat zijn ze niet, maar ze sluiten zich af voor de
overkill aan informatie.
Rob Wijnberg (24 jaar), opinieredacteur van nrc.next, van de essays Boeiuh, Chilluh en
Pimpuh en filosofiestudent in een interview:
‘Het valt me op in de hedendaagse wereld dat onderlinge verhoudingen gedreven
worden door wantrouwen naar elkaar. We moeten ons vertrouwen van tevoren
bewijzen. We proberen ‘verkeerd doen’ uit te sluiten om de samenleving leefbaar te
houden. Ik voel me daardoor vaak gewantrouwd en daar word ik nogal kriegel van.’
‘Jongeren zijn in de basis natuurlijk wel altijd hetzelfde. Maar deze generatie is ook
fundamenteel anders dan die van twintig, tien jaar geleden omdat de maatschappij een
heel andere is. Dan wordt de houding ook anders. Er zijn de laatste jaren genoeg zaken
geweest om tegen te demonstreren. Neem de oorlog in Irak. Of maatregelen die het
terrorisme aan banden moeten leggen. Maar het zijn
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problemen waar geen oplossing voor is. Ze zijn paradoxaal. En daarom is ons antwoord
niet een van demonstreren, maar van ledigheid en zwijgen. En relativeren.’
‘Hoe meer je weet, hoe meer kanten je van iets beziet, hoe moeilijker het is om gelukkig
te zijn. Alles is zo veelzijdig dat je niet meer kunt kiezen. Die keuzedwang die ons wordt
opgelegd vind ik trouwens ook prangend. Deze generatie krijgt veel opties. Niet voor
niets zie je ze lopen met hun I-Pod op hun hoofd, afgesloten van de wereld. Er is wel
eens onderzocht dat je per dag 3.600 reclameboodschappen te verstouwen krijgt.
Daarbij komt die keuzedruk die je al heel vroeg opgelegd krijgt om iets van je leven te
maken. Dat zie je ook in het onderwijs. Je moet al heel vroeg een richting kiezen. Niet
omwille van het onderwijs, maar omwille van het resultaat.’
‘We zijn allemaal collectief onszelf. En daarin lijken we allemaal weer op elkaar trouwens.
De gemeenschapszin anno 2007 bestaat er in dat we vrij zijn om onze vrienden te kiezen.
Dat we niet omwille van de gemeenschap samen met anderen willen zijn. Relaties zijn nu
veel vrijzinniger. Jongeren berusten er ook in dat ze niet meer met iedereen om hoeven
kunnen gaan.’

De hindernissen van springers
Ze zijn jobhoppers, dus denk niet dat u ze kunt vasthouden. Daarvoor zijn ze te
nieuwsgierig. Ze willen zich niet aan u binden, want dan gaat u hen beperken.
En daar houden zij niet van. Zij kunnen niet focussen. En ze hebben weinig
overzicht. Ze hebben nog weinig of geen levenservaring. Ze hebben weinig
mensenkennis en weinig vakkennis. Ze zijn gericht op de groep en vertonen
groepsgedrag, al zijn er natuurlijk ook een paar solisten tussen. Die doen het
liever op eigen houtje. Ze willen erbij horen en zijn afhankelijk van wat hun
vriendenkring van hen vindt. Ze denken behoorlijk zwart-wit. Ze willen echt
niet betutteld worden, dan gaan de hakken in het zand. En ze willen geen
lesjes krijgen, maar de houding hierin is ambivalent, want soms is advies juist
weer zeer gewenst.
Wat kunt u in het bijzonder aan springers vragen?
Wij kunnen ons 100% in het werk te storten en dat doen we ook op korte
termijn. We hebben hiervoor de energie en de ruimte. We zijn ongebonden en
beschikbaar. Wij hebben geen gezin waar we rekening mee moeten houden en
kunnen nu bepalen dat we vanavond doorwerken. Als het wat oplevert? Wij
doen met groot gemak intensieve klussen die veel tijd en energie vragen. We
kunnen ook veel klusjes tussendoor doen. Kort of lang en alles tegelijk. Wij zijn
best gek en creatief en kennen geen grenzen. Daardoor zijn we zeer
innovatief. We kunnen goed meedenken. We kunnen veel overuren werken,
onregelmatig, tot laat. We hebben weinig slaap nodig. Dat gaat echt wel een
paar dagen achter elkaar goed. We halen het wel in. We denken dat we alles
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kunnen, dus vraag maar wat en hoe je het hebben wilt. Daag ons uit. Dat
vinden we heerlijk.
Wat kunt u springers beter niet vragen?
Wij zijn in het algemeen niet bijster geïnteresseerd in het maken van een
loopbaanplan. Niet morgen maar NU is belangrijk. Wij kunnen niet vroeg
beginnen. Nou, als het persé moet wel, maar we houden er niet zo van. Vraag
ons niet te coachen, want daar hebben wij geen kaas van gegeten. We kunnen
natuurlijk wel een groep jongere kinderen aansporen in sport, clubverband,
zomerkamp, naschoolse opvang, school of andere activiteiten. Dan geven wij
de instructies door en houden het een beetje in de gaten. Kinderen zien ons
voor een trainer aan en daar gedragen wij ons dan ook naar. We weten nog
niet helemaal wat we willen en eigenlijk ook niet wat we kunnen.
Toekomstplannen of verzekeringen, pensioen en zo boeit ons niet echt. Of
echt niet. Dus regel dat maar een beetje voor ons. Vraag ons niet op een
redelijke wijze onze grens aan te geven. Wij kunnen namelijk alles, behalve
dat, want die grens voelen we pas als we erover zijn. En dan soms nog niet.
Snap je? Wij ook niet.
Reeds verschillende malen is gesteld dat de mens door eigen activiteit
zijn biografie ter hand kan nemen. Hij kan onbewust of bewust de
vormgever van zijn lot zijn. Daarbij zijn enkele gezichtspunten van
belang.
Wie een bewuste persoonlijke ontwikkeling zoekt zal toch de wetten van
de ontwikkelingsfasen moeten volgen. Men moet niet willen 'bloeien'
voordat men voldoende blad gevormd heeft en 'blad vormen' is een
weinig spectaculaire bezigheid.
Wie een innerlijke ontwikkeling zoekt, die wordt een 'mer à boire' van
mogelijkheden, wegen en paradijzen aangeboden. Hij of zij zal een
keuze moeten doen. Liefst een keuze uit inzicht.
Bernard Lievegoed
Uitzonderingen op deze levensfase
Er zijn altijd uitzonderingen. Als je op jonge leeftijd je ouders verliest verandert
je visie, perspectief en levenshouding meestal grondig. Trauma’s van kinderen
in oorlogssituaties, waarvan er ten gevolge van asiel ook heel wat in Nederland
leven en werken, bepalen natuurlijk ook. Ook andere ingrijpende situaties als
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een disfunctioneel gezin, mishandeling, een scheiding, de dood, ernstige ziekte
of handicap in de nabije omgeving kleuren het leven. Of halen de kleur er juist
uit. Afhankelijk van de hulp aan en de kracht in zo’n kind is het tijdelijk
kleurloos, maar het beïnvloed altijd. De dood en angst voor de dood brengen
in een jong mensenleven een besef van grenzen en beperkingen. Dit besef van
eindigheid kan ook juist inspireren en daagt een mens nogal eens uit om echt
te gaan leven, maar als alles nog oneindig was is de dood voor een jongere
zeer schokkend.
Ook jongeren die met een handicap leven hebben natuurlijk en mede
daardoor bepaalde visie en levenshouding, die hen vaak wat ‘ouder’ doet
lijken. Ervaring bepaalt mede de levensfase waarin je zit.
Als je op jonge leeftijd zelf moeder of vader wordt vormt dat mede je
levenshouding en ervaar je het hebben van kinderen misschien als een
beperking voor je eigen ontwikkeling. Of juist als stimulans om te leren en te
werken en een goede positie in de maatschappij te veroveren. Het kan sterk
verantwoordelijkheidsbesef in je oproepen. Je hebt iemand om voor te zorgen.
Het hebben van kinderen zet je dan ook in een andere levensfase.
Wat zou u springers kunnen bieden?
In de adolescentie wordt de jonge mens wakker voor het raadsel van
zichzelf en van de wereld; de neiging zich geheel in idealen te storten is
groot, het geduld nog klein, de onderschatting van de weerstanden
ontstellend.
Toch kan reeds dan de zaadkorrel gelegd worden, die gedurende de
biografie tot een vollediger plant voert en waarvan de bloei misschien
pas veertig jaren later optreedt.
Bernard Lievegoed
Springers hebben kansen nodig om zich vaardigheden eigen te maken, ideeën
te ontwikkelen en te toetsen en willen dus veel, heel veel te oefenen.
Springers moeten de ruimte krijgen om uit te proberen en om fouten te
maken. Van fouten kun je leren. Met name als je begeleid wordt bij je
experimenten.
Een oudere coach is essentieel. Iemand die vakmanschap bijbrengt, maar die
ook als persoon helpt bij de vorming en ontwikkeling, zowel vaktechnisch als
sociaal. Dat kunnen ook verschillende mensen zijn. Zelfstandigheid en
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individuele expressiemogelijkheden kunt u aanmoedigen en ondersteunen.
Maar het ontwikkelen van teamgeest en een gezamenlijk product maken is
natuurlijk ook van belang.
Wat hierbij helpt is duidelijkheid en zijn kaders. Een functieomschrijving, de
regels en de gedragscodes binnen de organisatie. Wat wordt er van een
springer verwacht, wat zijn de werktijden of wat moet het eindproduct zijn?
Dit kan ruim of strak zijn, belangrijk is dat het bekend is.
Uitdagingen zijn onontbeerlijk. Springers willen zichzelf ontwikkelen. Geef hen
moeilijke opdrachten en laat hen zien tot waar ze kunnen komen. Zorg dat u
zelf weet wat u verwacht en zorg dat het verantwoord is. Geef ook ruimte aan
de springer om zelf de grens aan te geven.
Grenzen stellen, taakafbakening, maat houden en concentratie is voor
springers vaak nog zoeken en u kunt hen hierbij helpen. En natuurlijk zult u ze
scholingsmogelijkheden bieden.
Zorg dat u door middel van de open dialoog voortdurend op de hoogte bent
van wat er gaande is. Een eerlijke uitwisseling is noodzaak. Leer hem of haar de
regels van het spel, neem hen serieus en eis discipline en
verantwoordelijkheid. Dat is nodig voor de groei en ontwikkeling van de
springer, evenals voor de organisatie, waarin men werkt. Luister naar alle
mogelijkheden die u zelf nog niet bedacht heeft. Stem af op de behoefte van
de springer en vraag optimale prestaties aan hem of haar.
Gesprek met Cassandra Feith
Cassandra (21 jaar) is getrouwd met Michiel (22 jaar) en samen hebben zij een zoon
Lucas (1 jaar). Cassandra is zangdocent aan de Kinderkoor Academie Nederland (KAN) en
volgt daar ook de opleiding tot kinderkoordirigent en Michiel studeert Bio-informatica.
Wat is jouw talent?
‘Ik kan goed met kinderen omgaan. Ik kon me altijd goed in jongere kinderen inleven. Ik
vind het gewoon heel erg leuk om met kinderen te werken, mijn eigen enthousiasme op
hen over te dragen en hen te laten ervaren hoe leuk zingen is.’
Haar zangtalent is voor Cassandra zo vanzelfsprekend en blijkbaar niet haar voornaamste
doel dat ze het zelf niet noemt. Als ik specifiek vraag naar haar muzikaal talent, zegt ze:
‘Ja, waarschijnlijk heb ik dat wel. Ik weet het niet meer. Ik doe het al zo lang dat het er
ingeslepen is.’
Hoe heb je jouw talent ontdekt?
Cassandra heeft het altijd geweten en had altijd veel affiniteit met kinderen. Ze weet al
heel lang dat ze zangles aan kinderen wil geven en kinderkoordirigent wil worden.
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Wanneer wist je dat je dit beroep ging doen?
‘Tot mijn zesde had ik nergens van gehoord. Mijn moeder bracht me naar een
proefzangles bij Marijke. Ik weet nog precies hoe het ging. Ik kreeg een plastic bekertje
met druivensap en ik mocht een liedje voorzingen. Vanaf het moment dat ik wist dat ik in
een koor zou gaan zingen vond ik het al leuk, terwijl ik het koor gezien noch gehoord
had. Ik vond de vakanties verschrikkelijk, want dan kon ik niet zingen. Ik heb ook in het
Nationaal Kinderkoor gezongen, maar twee koren tegelijk bleek te druk.
Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
Zo vaak ze kon volgde Cassandra stage bij de KAN en keek mee bij de zanglessen en
koorrepetities. Ze hielp mee tijdens concerten achter de schermen sinds haar veertiende
en deed allerlei administratieve klusjes. Ze liet weten dat ze meer wilde helpen en vanaf
haar zestiende mocht ze mee als begeleidster op
koorreizen en studieweekends. Ze had naast school een bijbaantje aan de kassa van de
Konmar en ging hier na haar examen fulltime werken aan de informatiebalie. Ze deed
intussen audities voor toelating aan verschillende conservatoria, maar men vond haar
stem nog te jong en adviseerde haar om nog een jaar te wachten. Ze zingt graag nu en
dan een solo, maar ambieerde geen zangcarrière in de spotlights, dus vond het ook niet
zo erg.
Cassandra wilde verder en Pedagogiek studeren leek een goed alternatief om haar doel
te bereiken, maar net voor haar eerste studiejaar zou beginnen bleek ze zwanger te zijn.
Tijdens haar zwangerschap intensiveerde ze haar activiteiten op de KAN.
‘Wat vooral belangrijk is geweest is dat ik heb laten weten wat ik wilde. Het komt niet op
je afvliegen. Ik ben begonnen met brieven vouwen en heb allerlei klussen gedaan. Ik ging
er altijd met heel veel plezier heen.’
Wat is je grootste hulp geweest?
‘Mijn enthousiasme en zelfstandigheid zijn mijn grootste hulp. Ik ben altijd heel
zelfstandig geweest en had op mijn elfde al mijn eerste baantje. Marijke en Silvère (KAN)
hebben mij de kans gegeven en die heb ik met beide handen aangegrepen.’
Ook haar zoon Lucas is een grote hulp geweest. Door zijn komst is Cassandra veel eerder
in staat gesteld om dat te doen wat ze eigenlijk wilde. De omweg van een jarendurende
studie Pedagogiek of Conservatorium heeft ze nu overgeslagen.
Hoe ging je om met tegenslag?
‘Als het helpt verzet ik me. Als dat niet helpt aanvaard ik. Het viel op school al op dat ik
eigenlijk altijd vrolijk was, wat er ook gebeurde. Het viel veel mensen op dat ik altijd heel
positief in het leven stond. Vrienden zeiden Je krijgt een kind met een houding van: Oh,
dat doe ik er ook nog wel effe bij. Mensen het wel bijzonder aan mij dat ik niet meteen
de muren op me af zie komen en het gevoel heb dat mijn leven is opgehouden.
Ze kunnen zich niet voorstellen dat ze dat zelf zouden kunnen. Terwijl, als het je gebeurt,
denk ik dat iedereen wel weet hoe ermee om te gaan.’
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Wat heb je ervan geleerd?
‘Ik heb geen tegenslagen gekend in wat ik wilde bereiken. Verder ben ik, ondanks dat ik
wel tegenslagen heb gehad op ander terrein, mijn levensvreugde nooit verloren. Het
komt niet in me op om depressief te worden. Ik ben ook
altijd druk bezig geweest (met zingen). Dat heeft me ook geholpen. Je eigen geluk is niet
afhankelijk van anderen.’
Wat is je advies?
‘Doe dat wat je werkelijk wilt doen.’
Wat zou je weer zo doen?
‘Alles. Anderen zouden het op mijn leeftijd helemaal benauwd krijgen en denken aan wat
ze allemaal niet meer kunnen doen. Maar ik ben er blij mee. Ik wilde altijd al jong
kinderen. Michiel en ik hebben de hele zwangerschap samen een hele leuke tijd gehad.
En nu doen we het ook samen, want ik ben ’s avonds bijna nooit thuis. Hij studeert, sport
en doet al zijn eerdere activiteiten nog. En ik doe mijn werk en opleiding op de KAN.
Is dit de beste weg naar je doel geweest?
‘Ja. Ik wil niet zeggen dat het me allemaal komt aanwaaien, maar wat ik wil lukt meestal
wel. Op het moment dat je er zelf aan toe bent hoef je het alleen maar uit de lucht te
halen. Als je ergens klaar voor bent komt het vanzelf op je pad. Ik heb misschien ook
makkelijk praten, want wat ik wilde is voor mij altijd voorop blijven staan. Veel mensen
weten niet wat ze willen of willen heel veel. Wij hebben niet alle middelen. We weten
wat we hebben en we doen wat we willen, voor zover mogelijk. We zijn gelukkig met
elkaar en we hebben een kind. Wat wil je nog meer? De basis is gewoon goed en dan
gaan we van hieruit verder groeien. Heel veel mensen zeggen: daar ben ik niet klaar
voor. Als het zo is ga je het gewoon doen.’
Wat is typerend voor iemand in jouw levensfase?
‘Mijn kind is een belangrijk onderdeel in mijn leven. Daarnaast houd ik van mijn werk en
heb het ook nodig om af en toe even niet moeder te zijn. Je bent niet perse een betere
moeder als je altijd thuis bent. Ook onze eigen ontwikkeling is van belang voor de
toekomst en daar werken we aan.’
Wijkt jouw leefstijl af van die van je vrienden?
‘Niemand van mijn leeftijd in mijn vriendenkring heeft een kind. Mijn vrienden houden
van uitgaan. Ik houd daar helemaal niet van en heb daar nooit interesse voor gehad.
Maar ze houden wel van zingen en dat bindt ons. En als je elkaar leert kennen merk je
dat er nog meer gemene delers zijn. De meeste vrienden werken of zijn aan het studeren
en zich aan het voorbereiden op werk dat ze later misschien willen gaan doen, voor
zover ze het weten. Ik doe het al.’
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5. Hordelopers
Het beeld van hordelopers, 25 – 35 jaar
Hordelopers hebben een behoorlijk tempo. Zij willen snel naar hun doel, maar
hebben vaak veel doelen tegelijk. En welke kant ren je dan het eerste op?
Waar is de finish? Zij zien veel te nemen hordes op hun route. Daarvoor moet
je niet alleen snel en lenig zijn, maar ook overzicht hebben over de hele baan
en je energie zo verdelen dat je al springend de finish haalt. En wat is nu het
belangrijkst? Wat heeft de hoogste prioriteit?
In deze fase kan er hard gewerkt worden. Tot diep in de nacht. Als het maar
leuk is. Veel leren, want daar hebben ze zin in. De ambitie is groot en er is heel
veel mogelijk. Ze zijn op jacht, maar willen nog niet al te vast. Of toch wel?
Kinderen, ja graag. Of toch nog even niet? Hordelopers willen best veel. En ze
willen het heel goed doen! Dertig worden betekent toch echt wel het einde
van de jeugd. Hier en daar een kraaienpootje. Het wordt serieus. Ze gaan niet
meer ieder weekend op pad, maar zitten al wat vaker op de bank in hun zelf
gekochte huis. Of ze gaan gewoon een keertje vroeg naar bed.
Alleen en samen (de fase van 21 tot 28 jaar)
Hij neemt afscheid van de oude groep(en) waarvan hij deel uitmaakte.
Er komen diepere persoonlijke vriendschappen, liefdesverhoudingen en
verderstrekkende sociale contacten. Ook de relatie tot de eerste groep
waartoe hij behoorde - de familie - komt weer aan de orde.
Hij ontwikkelt zich verder en leert verder. Hij is iemand geworden,
iemand met een eigen mening en levensrichting. Hij experimenteert met
zijn talenten, doet hier wat, doet daar wat, maar zijn werkelijke vorm
heeft hij nog niet gevonden. Het is nog steeds leertijd. Aan het einde van
deze periode is de fase van de opbouw van de persoonlijkheid voorbij.
Hij is dan wat je noemt een volwassene.
Hans Korteweg
Onregelmatige diensten? Geen probleem. Overwerk? Het kan best, maar als
de kleine een paar nachten achter elkaar wakker is dan wordt het lastiger. En
hoe verdelen we de taken thuis? Hordelopers willen wel een gezin, maar willen
(of moeten?) ook alles wat ze daarvoor deden blijven doen. Dat gaat goed,
zolang er niets bijzonders gebeurt en iedereen nog past in het strak geplande
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schema. Als één van de kinderen ziek wordt (wat nogal eens voorkomt in de
periode dat ze voor het eerst naar school of opvang gaan) vallen er gaten in de
planning en wordt de druk hoger.
Babette (32 jaar):
Direct na mijn studie solliciteerde ik op een basisschool en was min of meer aangenomen
toen ik ontdekte dat ik zwanger was. De baan ging niet door.
Merel werd geboren en anderhalf jaar later kwam Leon. Toen Leon twee jaar oud was
startte ik als parttime leerkracht en mijn man ging een dag minder werken. Intussen
werd Lize geboren.
Op een gegeven moment ontstonden er problemen rond één van de kinderen. Dit gaf
nogal wat druk op het gezin. Intussen werd het wekelijks op de kinderen passen voor
mijn ouders te veel en Lize had moeite met de wisselende oppas. Ik zag geen andere
oplossing dan ontslag nemen en thuis te zijn voor mijn kinderen.

Ze richten zich volledig op de loopbaan en zijn bereid om hiervoor (’s avonds)
opleidingen te volgen. Ze krijgen inzicht in wat ze kunnen en wat hun
mogelijkheden zijn. Hordelopers zijn erop gericht om op alle fronten van hun
leven er uit te halen wat er in zit. Op het werk willen ze zich verder
ontwikkelen, maar de verplichtingen thuis kunnen tegelijk toenemen door de
komst van kinderen of door actieve deelname aan het verenigingsleven. Want
in de vrije tijd is er vaak ook nog een behoorlijk druk programma van sporten,
werken, contact onderhouden met vrienden, uitgaan en hobby’s.
De volgende fase, beginnend in het einde van de twintiger jaren en
lopend tot in het midden van de dertiger jaren, heeft een geheel andere
inslag dan de vorige fase. De 'jeugd' is voorbij, de ernst van het leven is
nu definitief begonnen.
Dit wordt op vele wijzen zichtbaar. De beroepswisselingen houden op,
het gaat er nu om door te stoten naar een vaste binding, met daarbinnen een opstijging of tenminste taakverruiming.
De instelling is intellectueler, de expansiviteit bestaat nog en wordt nog
steeds gedragen door een behoorlijke vitaliteit, maar het verstandelijke
aspect gaat overheersen.
Omstreeks 30 jaar heeft men zijn eerste evaluatie gehouden - men weet
wat men kan - waar men moeilijkheden mee heeft en wat wel
bereikbaar zal zijn. De twintiger jaren waren een vruchtbare testperiode
voor de eigen aspiraties, het komt er nu op aan een plan de campagne
te ontwikkelen.
Bernard Lievegoed
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De kracht van hordelopers
Hordelopers zijn zeer vitaal. Deze vitaliteit kan veel gerichter worden ingezet
dan bij de springers. Er is minder kans op energielekkage. Ze hebben veel tijd,
zolang er geen kinderen zijn. Ze hebben veel energie. Hordelopers zijn
vormbaar en leerbaar. Ze zijn innovatief en enthousiast. Ze kunnen veel
tegelijk. Dat zeggen ze niet alleen, dat kunnen ze echt. Zij hebben geleerd om
te gaan met een enorme hoeveelheid informatie en kunnen dat schiften. Ze
zijn ambitieus en leergierig. Ze durven risico’s te nemen. Ze hebben kennis
vergaard en zijn in veel gevallen al behoorlijk op weg naar specialisme. Zij zijn
doelbewust en hebben ook vaak geleerd doelen en plannen te maken. Ze zijn
in staat hun doelen te formuleren en hier een plan bij te maken. Ze hebben
verantwoordelijkheidsbesef en kunnen ook verantwoordelijkheid aan.
Ze kunnen volhouden en doorzetten. Ze zijn in staat tot enige vorm van
zelfreflectie en zelfkritiek.
Fysiotherapeut
Ik bespreek met mijn cliënten de kans op blijvende schade ten gevolge van Repetetive
Strain Injury (RSI) en zeg dat ze hun gedrag of houding moeten veranderen om dit te
voorkomen. Vaak hebben ze klachten als gevolg van te lang achtereen (aan de computer)
werken in dezelfde houding. Ze horen me wel, maar ik zie dat het niet werkelijk helpt wat
ik zeg. Ze denken dat ze onoverwinnelijk zijn, zelfs als ze al pijnklachten hebben.

De hindernissen van hordelopers
Ze overschatten zichzelf, want ze kennen hun grenzen niet. Ze zijn
perfectionistisch en dat leidt tot burnout. Ze weten dat ze te lang doorwerken
of doorsporten, maar beseffen niet dat ze dit zelf moeten stoppen. Er wordt
veel van hen verwacht en zij doen alles om daaraan te beantwoorden.
Ze hebben een hoge belasting en werkdruk, doordat ze veel werken en jonge
kinderen hebben. Hierin is soms het evenwicht zoek en ze kunnen dat niet
oplossen. Ze zijn minder loyaal aan hun werkgever, omdat ze net ouders zijn
geworden van hele mooie bijzondere kinderen, die het allerbeste van ze
verdienen. Het gezin stelt eisen aan hen, waardoor ze zich in hun
loopbaanperspectief belemmerd voelen.
Het werk stelt hoge eisen aan hen, waardoor ze hun gezin onvoldoende
aandacht kunnen geven. Ze moeten keuzes maken met betrekking tot werk en
gezin en dat lukt niet altijd.
Het gaat er immers om dat men voor zijn veertigste jaar zich ‘geplaatst’
heeft. Wie dan nog niet zichtbaar geworden is, wordt voor verdere promo5. Hordelopers
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ties overgeslagen, is de veel verspreide mening. De man van 35 staat op
het hoogtepunt van zijn werkvermogen, zeker kwantitatief gezien. Hij
heeft binnen zijn karakterologische structuur een grote zekerheid
opgebouwd. Hij heeft het leven in zijn zak. Hij weet wat hij kan en zal
bereiken en streeft daar consequent naar. Hij meent dat alle
moeilijkheden (ook menselijke) logisch-organisatorisch opgelost kunnen
worden. Het is de leeftijdsfase waarin hij, binnen zijn
persoonlijkheidsstructuur, het meeste materialist is.
En hoe staat het met de vrouw? Ook zij maakt duidelijk een verstandelijke
fase door. Voor haar was het 28ste - 29ste jaar een nog veel grotere
overgang en afscheid, dan voor de man. Ook van haar worden in de
dertiger jaren relatief hoge organisatorische prestaties verlangd. De
kinderen zijn al wat groter en bezoeken verschillende scholen met
verschillende schooltijden. Om ieder op tijd de deur uit te hebben met wat
elk nodig heeft, materieel en psychisch en dan het huis aan kant te hebben
tegen de tijd dat de eerste voor de middagpauze terugkomt, om dan fit te
zijn om ieder het zijne te geven en dan 's avonds ook nog aantrekkelijk en
gezellig te zijn, eist evenveel organisatorisch talent als het runnen van een
bedrijf door de man.
Bernard Lievegoed
Dit schreef Lievegoed dertig jaar geleden. Kun je na gaan wat er nu van
vrouwen wordt gevraagd. Naast al deze klussen in het gezin werken de meeste
hordelopende vrouwen tegenwoordig ook buitenshuis. Het zijn de beste
managers die je kunt wensen. (En dat pleit ervoor om herintreedsters in dienst
te nemen. Die zijn wat gewend.) Uiteindelijk kiezen toch nog de meeste
vrouwen voor het moederschap en daarnaast een parttime baan. Je kunt veel,
maar blijkbaar niet alles. In de emancipatiemonitor 2006 wordt een duidelijk
beeld van de huidige situatie geschetst.
Fysiek zijn mannelijke hordelopers tot veel in staat. Hetzelfde geldt voor
vrouwen in deze fase, maar wanneer zij kinderen krijgen worden zij natuurlijk
beïnvloed door de zwangerschap, wat een fysieke belasting is. Ook na de
bevalling is er sprake van een veranderende hormoonhuishouding, in ieder
geval zolang borstvoeding gegeven wordt en ook gedurende een periode
daarna. Er is één tot twee jaar nodig om weer helemaal de oude te worden en
dat is vaak net iets langer dan veel vrouwen zich realiseren, met name na de
komst van het eerste kind. Dit betekent niet dat er niet gewerkt kan worden,
want de wijze waarop een jonge moeder zich kan inzetten verschilt per vrouw
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en per beroep dat ze uitoefent. Uiteraard is dit ook sterk afhankelijk van de
regelingen met haar werkgever. De zorg voor jonge kinderen, terwijl het
lichaam nog herstellende is, vraagt de nodige energie en het is zaak opnieuw
balans te vinden in het gezin. In veel gevallen werkt dit langer door dan
wenselijk binnen de periode van het zwangerschaps- en ouderschapsverlof.
Babette (32 jaar):
Ik ben nu moeder en in de dagelijkse gang van kinderen naar school, huishouden, etc.
kun je jezelf verliezen. Ik wil alert blijven en er met veel bewustzijn in staan om een vrij
mens te blijven, sturing geven aan mijn eigen leven en vanuit mijn eigen kwaliteiten
leven. Ik neem deel aan een moedergroep. We houden elkaar scherp.
Mijn man werkt nu fulltime, reist veel, moet ’s avonds veel voorbereiden en ik zie dat dit
best zwaar is. Ons ideaal was om de taken binnen- en buitenshuis te verdelen. Dat is nu
niet het geval. Het zou fijn zijn als ik ook weer buitenshuis werkte.

Wat kunt u in het bijzonder aan hordelopers vragen?
Vraag ons een stapje extra te doen. Gebruik ons, want wij zeggen overal JA op,
omdat we ons erg graag bewijzen. Aan onszelf, onze ouders, onze vrienden,
partners, collega’s en aan u natuurlijk. Wij verstaan de taal en kunnen goed
meedenken. Vraag ons de laatste theorie aangaande whatever what. Vraag
ons de laatste IT kennis, software, internetinfo, want wij googlen ons dag en
nacht een slag in de rondte. Vraag ons drive en passie, we lopen er van over.
Geef ons uitdagingen. Vraag ons iets te doen wat nog nooit gelukt is. Of wat
nog nooit geprobeerd is. We zetten al onze kracht er in. En onze tanden, voor
zolang het ons boeit natuurlijk. Vraag ons iets op te bouwen. We doen het in
no time! Alles, want wij kunnen heel veel. Wij zijn multi inzetbaar. Wij kunnen
processen begeleiden en hebben oog voor verbeteringsmogelijkheden.
In de twintiger jaren kunnen bij begaafde mensen reeds topprestaties
liggen die zonder veel moeite bereikt worden. In het midden van de
dertiger jaren liggen de topprestaties in het werk dat doorzetten en
volhouden noodzakelijk maakt. Van Richard Wagner is bekend, dat hij
volgens zijn eigen zeggen al zijn muzikale inspiraties vóór zijn achtentwintigste jaar gehad had. Toch was er nog een lange arbeidstijd
nodig om de vele thema's zo te verwerken dat zij tot muziekwerken
werden omgebouwd. Voor wetenschappelijk werk ligt het niet anders en
ook het bedrijfsleven kent de onvoorstelbare arbeidskracht van de jonge
chefs die de zaak op gang houden.
Bernard Lievegoed
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Wat kunt u hordelopers beter niet vragen?
Wij zijn gek op nieuwe initiatieven en starten allerlei projecten. We vinden het
heerlijk om ze te leiden en verantwoordelijkheid te krijgen. Maar vraag ons
niet te evalueren en oprecht terug te kijken. Daar hebben wij geen tijd voor.
Misschien zijn we ook te ijdel? Wij weten wat kritiek is, maar het zonder
waardeoordeel geven, laat staan ontvangen is moeilijk.
De mens van de dertiger jaren is (alweer relatief) geneigd zich exclusief
op te stellen. Hier ik en daar de wereld die moet worden veroverd,
verzorgd, veranderd, bestreden of gevreesd. Elk machtsstreven gaat uit
van een exclusieve opstelling, met het gevaar van de zondebokpsychologie; de schuld ligt altijd bij de anderen, als die nu maar
geëlimineerd of weggeorganiseerd zijn, is het probleem opgelost. Het
gelijk krijgen is in deze leeftijdsfase belangrijker dan het gelijk hebben.
Bernard Lievegoed
Het gaat bij ons nog niet zo in de juiste proporties. We zijn ongenuanceerd.
Vraag ons niet onze grenzen te stellen. Die hebben we namelijk niet. Vraag ons
niet een planning te maken. We hebben geen idee van tijd, details en
zorgvuldigheid en daar we onszelf zwaar overschatten raakt onze planning
kant nog wel. Er zijn anderen (ouderen) die dat beter kunnen, maar dat weten
wij niet, dus wij zullen u zeggen dat wij dit natuurlijk ook kunnen. Maar dat kan
u dan wel eens een hoop geld gaan kosten, want we bakken er niets van.
Routinematig werk kunnen we niet. Nou ja, iedereen kan dat natuurlijk, maar
geef dat maar aan kinderen of bejaarden, want wij zijn daar te onrustig,
ongeduldig en misschien ook te arrogant voor. Pas op plaats houden? Nooit
van gehoord. Daar hebben we geen tijd voor. We zijn niet ziek hoor.
Wij hebben wat te vertellen en in te brengen. Wij kiezen niet. Noch zakelijk
noch privé. We kunnen het prima allemaal tegelijk doen, denken we. En nog
snel ook.
Uitzonderingen op deze levensfase
Er zijn altijd uitzonderingen. Als je partner overlijdt en je staat er alleen voor
met twee jonge kinderen verandert je perspectief en misschien ook wel je
ambitie. Als je ziek wordt of overspannen raakt of als je op weg naar de top
ontslagen wordt en ineens werkloos thuis zit. Of als je partner toch liever met
iemand anders verder gaat. Dergelijke situaties geven inzicht in de
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beperkingen van het leven en wijzigen soms de visie en het plan. Men gaat
ineens van dag tot dag leven.
Wat zou u hordelopers kunnen bieden?
Het is van belang dat u zich bewust bent van de ambities en de daarmee
samenhangende knelpunten van hordelopers. Zij moeten zich soms in
vreemde bochten wringen om werk en gezin op elkaar af te stemmen. Zij
beseffen dat dit de consequentie is van de keuze voor beide, maar het kan
flink wat ontspanning en dus beter functioneren opleveren als hier oog voor is.
Werktijden die aansluiten op de kinderopvangvoorzieningen bepalen hoe
iemand zijn of haar werkdag begint. Parttime werk biedt voor werkende
ouders met jonge kinderen meer ruimte en flexibiliteit. Voor jonge moeders is
het zwangerschapsverlof vaak te beperkt om op kracht te komen. De keuze om
met werken te stoppen wordt meestal mede bepaald door de thuissituatie of
als er met één van de kinderen iets aan de hand is. Deze situatie is altijd
tijdelijk en wellicht kan geopteerd worden dat iemand tijdelijk stopt en na een
periode herintreedt in de organisatie. Natuurlijk kan dit niet gegarandeerd
worden, maar als de wil er is blijkt er vaak meer mogelijk dan we in eerste
instantie denken.
Duidelijkheid en kaders zijn ook hier van groot belang. Open communicatie
over de kwaliteiten, mogelijkheden en de beperkingen van hordelopers kan de
situatie verbeteren. Stress is een hoge factor in deze levensfase. Omdat
hordelopers hoge eisen stellen aan zichzelf en hun leven, maar ook omdat de
omgeving van deze jonge krachten (te) veel verwacht. Burnout komt veel voor
en helaas zijn hordelopers niet in staat op de rem te gaan staan. Iedereen ziet
het aan komen, behalve hij of zij zelf. Een oudere coach-collega in de buurt kan
wellicht helpen de grenzen te zien en aan te geven.
Naast duidelijkheid, oprechte zorg en grensbewaking kunt u hordelopers
uitdagen en vragen het beste van zichzelf te geven. Laat hen fouten maken en
geeft de kaders aan. Neem risico, maar weet ook de verantwoording te
dragen.
Gesprek met Farida Bouras
Farida is 32 jaar en woont samen met haar dochters Ines (6 jaar) en Senna (2 jaar). Ze is
kostwinner en werkt vier dagen per week als docent vakleer: marketing, verkoop en
kassa op ROC Albeda, College voor de detailhandel.
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Wat is jouw talent?
‘Ik ben kritisch naar mezelf en naar anderen. Ik kan zaken bespreekbaar maken. Ik kan
het genuanceerd brengen. Hierin ben ik wel direct, maar laat ieder in zijn
waarde. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel en van daaruit ervaar ik de noodzaak
om zaken helder te benoemen.
Leerlingen hebben vrij snel in de gaten dat ze me niet in de maling kunnen nemen. Ik ben
scherp en laat ze uitleggen. Als ik een probleem heb vraag ik hulp aan mensen of zoek
informatie op internet. Ik ben in staat om toe te geven dat ik iets niet goed gedaan heb.’
Hoe heb je jouw talent ontdekt?
Farida weet goed wat haar mindere kanten zijn. Inmiddels is ze zich ook bewust van haar
kwaliteiten. Dat heeft ze geleerd in de PDA (Pedagogisch Didactische Aantekening)
opleiding, die ze onlangs gevolgd heeft. Ze heeft van huis uit mee gekregen dat je niet
over jezelf moet opscheppen. ‘Laat het geven van complimenten maar aan anderen
over.’
Wanneer wist je dat je dit beroep ging doen?
‘Dat wist ik eigenlijk nooit zo. Na de HBO Personeel en Arbeid ben ik op mijn
eenentwintigste gaan werken als intercedent bij uitzendbureau Start. Na een paar jaar
kwam ik bij het Centrum Vakopleiding als praktijkopleider en vandaar in het onderwijs. Ik
vond de schoolvakanties ook wel erg makkelijk, vanwege de kinderen.’
Leidinggevenden en collega’s willen Farida steeds richting coördinatie en management
sturen. Mensen zeggen haar ook regelmatig dat ze de politiek in moet. Maar ze wil
gewoon eerst vakkennis en ervaring opdoen. Daarom heeft ze recent gekozen voor het
docentschap. Het is duidelijk dat het lesgeven haar goed afgaat.
‘Ik vind het vak detailhandel heel leuk. Het is praktisch en leerlingen weten waarvoor ze
kiezen. Een winkel kent iedereen. Bij sommigen denk ik: waarom
kies je niet voor techniek? Maar vroeg opstaan hè? Dat kunnen ze niet. Het is een leuke
doelgroep en we doen ook hele leuke dingen.’
Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
‘Ik heb mijn werk altijd heel serieus genomen. Ik meld me niet snel ziek. Ik ga ervoor.’
Wat is voor jou het meest schokkende geweest op je weg?
‘Dat mensen zo achterbaks kunnen zijn en dat ze zo kunnen liegen. Ook leerlingen, die
pathologische leugenaars zijn.
In mijn vorige relatie kon ik niets goed doen. Ik kreeg alleen maar kritiek. Het was
gewoon afgunst. Ik had een hoger diploma en verdiende beter. Mensen konden me een
minderwaardigheidsgevoel aanpraten. Ik ging aan mezelf twijfelen.
Wat is je grootste hulp geweest?
‘Ik heb veel geleerd van collega’s. Ik heb ook veel gelezen in boeken en op internet. Mijn
kinderen zijn mijn redding geweest. Door mijn kinderen heb ik het altijd druk en heb ik
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een heel ander leven. Vroeger was ik wel eens depressief, maar sinds ik moeder ben heb
ik dat nooit meer gehad. Ik ben geholpen door met mensen te praten. Door te kijken hoe
anderen het doen.’
Wat is je tegen gevallen?
‘Het valt me tegen dat slecht functionerende collega’s niet worden weggestuurd. Er zijn
verschillende maatstaven. Als je een slachtofferrol kiest word je ontzien. Ik word anders
behandeld, omdat ik gewoon mijn werk doe en zaken aanpak. Van mij wordt meer
verwacht dan van de half werkende collega, die weg komt door een zielig verhaal te
vertellen. Ik zeur er niet over, maar vind het wel onrechtvaardig.’
Hoe ging je om met tegenslag?
‘Eerst bleef het knagen en ik bleef eraan denken en was teleurgesteld. Ik heb geleerd te
relativeren. Eerst nam ik de stress mee naar huis en was dan ongeduldig naar de
kinderen. Ik heb aan de kinderen te danken dat ik besef dat er meer is in het leven. Als je
problemen op het werk hebt, moet je toch gewoon naar huis, eten koken, rustig worden
om een verhaaltje voor te lezen.’
Wat heb je ervan geleerd?
‘Ik heb afgeleerd om aan mezelf te gaan twijfelen door kritiek van anderen. Nu accepteer
ik de ander zoals die is en doe niet meer mijn best om de ander te veranderen. Mensen
zijn soms gestoord. Ervaren collega’s weten soms ook geen raad met zo’n type en het is
dus niet altijd aan mij persoonlijk gericht. Ik moet eerst aan mezelf denken wil ik iemand
anders, mijn kinderen, mijn partner, anderen, gelukkig kunnen maken. Voorheen dacht
ik: als ik goed zorg voor de kinderen, genoeg inkomen, huis met een tuintje, dan
vermaken ze zich wel. Zo werkt het niet.
Toen het niet goed ging ben ik gaan zoeken in opvoedingsboeken en ik ben naar een
pedagoog gegaan. Kinderen moeten ook leren zichzelf te vermaken. Dat ben ik ze nu aan
het leren. Een andere aanpak, maar het werkt beter.’
Wat is je motto?
‘Zorg eerst dat je zelf gelukkig bent. Dan pas kun je ook voor anderen zorgen.’
Wat is je advies?
‘Probeer open en eerlijk te communiceren. Accepteer een persoon zoals hij is en probeer
anderen niet te veranderen. Doe je werk goed. Je moet je niet te druk maken en het af
en toe met een korreltje zout nemen.’
Wat zou je anders doen?
‘Ik zou minder direct willen zijn en niet overal op reageren. Dit roept frustraties op. Ik
loop er zelf op leeg. Mijn kinderen moet ik goed opvoeden, volwassenen (op mijn werk)
kan ik niet meer gaan opvoeden. Dat is mijn taak niet.’

Wat zou je weer zo doen?
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‘Ik zou weer kiezen voor het onderwijs, want daar heb ik geen moment spijt van. Midden
in het schooljaar ben ik impulsief overgestapt naar de kleinere locatie, waar ik nu werk.
Dat is tegen mijn principes, want ik maak dingen graag af, maar ik zat tegen
overspannenheid aan en het is dus een goede stap geweest. En ik zou weer kiezen voor
de kinderen.’
Is dit de beste weg naar je doel geweest?
‘Achteraf zie ik dat er misbruik gemaakt werd van mijn grote inzet. Niemand zei: goh, je
doet nu twee banen. Is dat niet te veel? Ik ben er zelf mee gestopt. Soms beslis je
impulsief en ik was nooit zo doelbewust, maar op de één of andere manier kies je toch
wel de juiste weg.’
Waar zouden leidinggevenden rekening mee moeten houden?
‘Geef een persoon verantwoordelijkheid en vrijheid. Dan komt het wel goed. Wees
flexibel. Als je star bent, roep je weerstand op en dat deed mijn vorige baas. Nu heb ik
een eigenzinnige teamleider, die al jaren op deze locatie werkt
en het naar zijn zin heeft. Hij is heel soepel en zoekt samen naar oplossingen. Toen ik
hier solliciteerde zei ik hem dat het lastig was om 8.30 uur te beginnen en dat ik dan
voorschoolse opvang moest gaan regelen. Hij zei: Maak je geen zorgen, begin maar wat
later. Er zijn meer moeders, dus dat gaan we volgend schooljaar voor meer mensen
regelen. Dan beginnen we gewoon om 9.15 uur met de eerste les. Het is fijn als iemand
betrokkenheid toont, rekening houdt met dat we niet te laat vergaderen en af en toe
eens vraagt hoe het met de kids gaat. Dat hoeft niet uitgebreid, maar het gaat om die
kleine dingen. Dat doet echt wonderen. Dan zal ik heel loyaal zijn. Hij zorgt voor een
goede sfeer en als er aanpassingen in het rooster zijn gaat iedereen akkoord, omdat we
hem vertrouwen. Mijn teamleider stelde me onlangs voor een seminar te bezoeken, wat
hem goed leek voor mijn groeikansen. Hij controleert niet, maar geeft vertrouwen. Zijn
kantoor staat altijd open. Er zijn extra werkplekken op zijn kantoor en er is altijd overleg
mogelijk.’
Farida vindt dat mensen, die niet goed functioneren, zouden moeten worden
aangesproken. ‘Dat wordt in het onderwijs te weinig aangepakt. Soms gaat het ten koste
van leerlingen. Dat knaagt aan mijn gevoel voor rechtvaardigheid.’
Wat is typerend voor iemand in jouw levensfase?
‘Kinderen zijn belangrijk in deze fase. Mijn teamleider geeft vrijheid en
verantwoordelijkheid. Daar maak ik nooit misbruik van en ik ben ook bereid om op mijn
vrije dag te werken als dat eens nodig is. Iemand neemt wel eens een kind mee en daar
wordt niet moeilijk over gedaan. We weten zelf heel goed of het kan.’

Gesprek met Vincent en Dionne Mooij
Vincent (37 jaar) en Dionne (32 jaar) zijn getrouwd en hebben een dochter Laura (2 jaar).
Zij hebben samen een onderneming, La Divina.
Wat is jullie talent?
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Dionne: ‘Vincent doet wat hij doet heel erg goed. Het duurt even voor hij in beweging
komt, maar als hij dat doet gaat hij er helemaal voor en is maar moeilijk tevreden met
het resultaat.’
Vincent: ‘Ik ben een streber. Ik kan goed analyseren en ver vooruit denken. Ik denk vaak
vier stappen verder dan anderen. Dat is voor mij soms lastig maar dat kan ook voor
anderen vervelend zijn.’
Dionne: ‘Ik kan me ergens honderdduizend procent ingooien. Met heel veel overgave. Ik
heb heel veel talenten en ontdek ze nu steeds meer. Onder druk van onze eigen
onderneming komen er steeds meer bovendrijven, erg leuk’.
Hoe heb je dat ontdekt?
Dionne: ‘Door te doen. Ik ben veel minder onzeker geworden door te gaan doen wat ik
doodeng vond. Door deze stap te zetten en ondernemer te worden.’
Vincent: ‘Ik ben calvinistisch en erg kritisch. Mijn vader vertelde wel aan anderen hoe
trots hij was op mij en mijn broer, maar hij zei het nooit tegen ons. Dit heeft me
waarschijnlijk geïnspireerd om toch de beste te willen zijn. Ik kijk eerder naar wat fout
gaat dan naar wat goed gaat en probeer dat dan te verbeteren. Dat brengt mij tot grote
hoogte.’
Wanneer wist je dat je dit ging doen?
Twee en een half jaar geleden werkte Vincent als manager product ontwikkeling en sales
en Dionne als ICT-er in de Telecom sector. Dionne was hoogzwanger toen Vincent eind
2004 ziek werd. Er werd kanker geconstateerd en hij moest bestraald worden.
Vervolgens kreeg hij TBC. Hij wilde snel weer aan het werk en maakte meteen veel uren
met een nog niet hersteld lichaam. Ten gevolge daarvan raakte hij overspannen en kwam
thuis te zitten. Vanuit de werkgever was hier weinig begrip voor en een vervelende
ontslagprocedure volgde. Tijdens Dionne’s zwangerschapsverlof werd het bedrijf waar zij
werkte ontbonden en dit had voor haar ontslag tot gevolg. Intussen was Laura geboren,
sensitief als iedere baby en gezond reagerend met veel huilen.
Dionne hield het gezin overeind, maar toen Vincent eenmaal hersteld was, klapte ze in
elkaar. Na enkele gesprekken met een psychologe kreeg zij weer grip op haar leven en
veranderde ze de instelling, die haar gewoon was, drastisch.
Het ontslag en de nasleep hiervan waren voor beiden onprettig, maar had het voordeel
dat ze er financieel iets aan over hielden. Door de ziekte van Vincent, de zwangerschap,
het krijgen van een kind en ontslagen te zijn waren beiden in korte tijd ‘ouder’ en wijzer
geworden.
‘Wat gaan we nu doen?’ was voor beiden de vraag. Dionne houdt niet van kleding kopen,
Vincent wel. Op een dag deed Dionne een poging om een blouse te kopen, maar bij de
meeste blouses klopte de pasvorm niet. Ze zei: ‘Eigenlijk zouden we zelf blouses moeten
laten maken.’ ‘Dan doen we dat!’ was de reactie van Vincent.
Met het geld van de ontslagprocedure hebben zij La Divina opgericht. Zij leveren aan de
betere dameswinkels op maat gemaakte blouses. Beiden worden niet gehinderd door
enige kennis van de modebranche.
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Vincent: ‘In december 2005 wist ik het. De ervaring van het ziek zijn heeft me over de
streep getrokken om onze eigen onderneming te starten. Met alle risico’s van dien, zoals
minder inkomen en het huis moeten verkopen. Er word je zoveel meegegeven over
zekerheid. Ik heb ontdekt dat de zekerheid, waarmee ik was groot gebracht, schijn is. Als
je geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte weet je wat zekerheid
werkelijk voorstelt.’
Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
Dionne: ‘Alle angsten heb ik genegeerd. Zowel van mezelf als van anderen.’
Wat is voor jullie het meest schokkende geweest op je weg naar dit doel?
Vincent: ‘Ik vond het vooral een schokkend idee toen ik me realiseerde dat het echt zou
kunnen lukken.’
Wat is je grootste hulp geweest?
Dionne: ‘De gesprekken met de psychologe hebben me goed op gang geholpen. En ik
keek iedere dag naar de spreuk van Nelson Mandela, die ik boven aan de muur heb
hangen.’ Vincent: ‘Dionne is mijn grootste hulp geweest. Ze heeft me zo gesteund in
moeilijke tijden en ze is over haar eigen angsten gestapt.’
Hoe zijn jullie geholpen?
Vincent: ‘Mensen hebben ruimhartig hun kennis en ervaring met ons gedeeld.’
Hoe ging je om met tegenslagen?
Vincent: ‘Ik weet nu dat we door gaan, hoe dan ook en zo ga ik om met de tegenslagen.
Mijn eigen doelen zijn helder. We houden nog steeds rekening met de optie dat we er
naast moeten werken in een andere baan. Maar we geloven in het concept. Het zal er
komen, hetzij via de snelle route, hetzij iets langzamer.’
Dionne: ‘Onze samenwerking viel me in het begin erg tegen. Op dat terrein kenden we
elkaar niet en we ontdekten de verschillen. We hebben hier hard aan gewerkt. Zo
hebben we een zeer scherpe taakverdeling gemaakt en we tellen iets vaker tot tien. We
zijn en werken heel verschillend en dat leren we van elkaar te accepteren.’
Wat is jullie advies?
Dionne: ‘Luister naar jezelf en doe wat met je talent.’
Vincent: ‘Zoals Nike zegt: Just do it.’
Wat is jullie doel?
Onafhankelijkheid in denken en doen is voor beiden het voornaamste doel. Als je daar
ook goed van kunt leven is dat mooi meegenomen.
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Is dit de beste weg naar je doel geweest?
Vincent: ‘Ik vond het best een pijnlijke weg. Te abrupt. Ik had het liever geleidelijk
gedaan. Het is de vraag of het dan ook gelukt zou zijn.’
Dionne: ‘Ik had het schijnbaar nodig. In theorie zou ik het anders willen, maar dit is wel
mijn weg.’
Waar zouden leidinggevenden rekening mee moeten houden?
Vincent: ‘In veel advertenties lees je dat een manager geen van-negen-tot-vijfmentaliteit mag hebben, maar wat is er mis mee? Door kinderen verandert je
levenshouding en het is leuk als je ’s avonds met je kind kunt eten en het naar bed kunt
brengen.
Specifiek bij ziekte, zou er meer samenspel moeten zijn tussen personeelszaken, de
bedrijfsarts en de manager. De werkgever zit natuurlijk met de zorg hoe de functie
vervuld moet worden. Dat begrijpt iedereen, maar die zorg moet niet bij de zieke
werknemer blijven. Ik gaf mijn grenzen niet aan. En iedereen om me heen liet dat
gebeuren. Men zag de overspannenheid aankomen, maar zei er niets van. Dat stuk
bescherming heb ik wel gemist.’
Wat is typerend voor iemand in jullie levensfase?
Dionne: ‘Vrouwen die moeder worden lijken een probleem te hebben. Ik wilde heel
graag voor mijn kind zorgen en dat maakte mij heel gelukkig, maar dat betekent niet dat
ik verder tot niets anders meer in staat ben. Ik kan daarnaast ook nog heel goed
functioneren. Voor veel vrouwen lijkt een gat in de loopbaan een onoverkomelijk punt
van zorg. Maar tijd en aandacht aan je kind besteden kan ook voor de moeder goed zijn.
Waardoor je daarna weer in volle vaart met alle energie in je carrière kan stappen.
Bovendien is het goed voor de relatie met en de ontwikkeling van je kind. Hierdoor lever
je ook in maatschappelijk opzicht een zinnige bijdrage die vaak wordt onderschat. Je
moet niet bang zijn voor die paar jaar minder of niet werken. Laat je niet door angst
leiden. Beter een periode parttime of niet werken en 100% voor je kind zorgen dan altijd
te moe zijn en op geen enkel terrein (noch thuis noch op het werk) goed presteren. Ik
vind wel dat als je wel wilt werken je daar ook niet op aangekeken moet worden.
Mensen staan zo snel klaar met hun oordeel. De beslissing om kinderen te krijgen is al
groot genoeg. Moet je dan ook nog eens je invullingkeuze verantwoorden?’

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen ons af: ‘Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol,
fantastisch?’
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld
geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken, opdat anderen zich bij jou niet
onzeker voelen.
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We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen
toestemming hetzelfde te doen.
Als we van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid
vanzelf anderen.
Nelson Mandela sprak deze tekst van Marianne Williamson uit bij zijn
beëdiging tot president van Zuid Afrika in 1994
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6. Renners
Het beeld van renners, 35 – 45 jaar
Renners hebben een stevig tempo en nemen de kortste weg, bij voorkeur de
rechte lijn, naar hun einddoel. In deze fase gaat men genieten van de ervaring
van het rennen, maar is de beste eindtijd halen nog wel het eerste doel. Tot de
renner een keer struikelt. Dan ligt hij lachend om zichzelf op de grond en ziet
ineens hoe helder blauw de lucht is. Vanaf dat moment is het rennen om het
rennen en een goede eindtijd is mooi meegenomen.
Zo rond de veertig beseffen renners wat ze weten en vormt zich ook de route.
Dit gaat niet vanzelf en ook meestal niet makkelijk. Ze komen op de helft van
hun leven en dat beseffen ze. Er is meer ervaring en vaak ook al wat pijn
geweest. Op deze leeftijd ben je meestal toch wel minstens één dierbare
verloren, dus de dood is bekend. Er zijn kinderen en dus is er angst voor
verlies, voor wat hen allemaal kan overkomen.
Renners zijn wel een keer teleurgesteld in de liefde, in de samenwerking of in
vriendschap. Maar ze zijn opgestaan en verder gegaan, ouder en wijzer. Soms
wat verbitterd, soms gedesillusioneerd, soms wat rijker. In deze fase gaat het
wringen, omdat de roep van binnenuit sterker wordt. Samen met kennis komt
ervaring en er ontstaat een beeld van wat de bedoeling is. Kritische
zelfbeschouwing: is dit wat ik wil? En zijn dit de mensen met wie ik het wil?
Passen we nog bij elkaar? Als aan deze roep gehoor wordt gegeven krijgt het
vanzelf vorm. Zo niet, dan is er een crisis nodig.
In China gebruikt men voor het begrip crisis hetzelfde teken als voor het begrip
kans. Of men zet de stap of men krijgt een duw. In deze fase komen veel
scheidingen voor, zowel privé als in werksituaties.
De tijd tot in het begin van de veertiger jaren, is voor de meeste mensen
een voortzetting van de levenshoudingen en de zekerheden die in de
eerste helft van de dertiger jaren veroverd werden. In vele persoonlijke
gesprekken, maar ook in groepsgesprekken, komt tot uitdrukking: ‘Ik
weet wat er te koop is, ik heb afgedaan met de romantiek van de
twintiger jaren, ik ben realist geworden, in deze wereld geldt alleen wat
je kan en of je de positie hebt om dat wat je kan en weet ook door te
drukken’ – ‘Ik heb mijn weg uitgestippeld, nog drie jaar op deze plaats
en dan wegwezen, dan ga ik naar een hogere plaats in een kleinere
organisatie.’
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En dan gebeurt het onbegrijpelijke: midden in deze wereld van zekerheid
en planning komt de twijfel, ‘als een dief in de nacht’. Ja, meestal in de
nacht: men wordt wakker en kan niet slapen, de gebeurtenissen van het
dagelijks leven gaan door het hoofd, kleine ergernissen, tegenstanden
woelen de gevoelens op, men besluit die of die eens flink de waarheid te
zeggen, dan komt de halfslaap en plotseling staat voor de mens de
obsessie:
'Ik ben nu bijna veertig, ik heb nog 25 jaren voor de boeg tot mijn
pensioen - mijn hemel - nog vijfentwintig jaren altijd maar weer dit
zelfde! Want ik weet dat er in wezen niets nieuws meer te verwachten is,
hoogstens andere decors voor dezelfde problemen.
Vijf - en - twintig - jaar!’
Bernard Lievegoed
Renners zijn vaak regiogebonden door schoolgaande kinderen. Dat houdt ze
op hun plek en dat zorgt voor enige rust en structuur. Naast de zorg voor het
gezin ontstaan er ook meer mantelzorgverplichtingen. (Groot)ouders waren
misschien een periode geschikt als extra opvang voor de kinderen. Nu is vaker
de zorg andersom nodig.
Doordat vrouwen in Nederland relatief laat kinderen krijgen hebben renners
vaak nog vrij jonge kinderen. In combinatie met mantelzorg kan dit best druk
geven op het gezin. Net als bij de hordelopers is er wat dit betreft vaak een
zekere gejaagdheid in het dagelijks leven. De volwassenen hebben een baan
en vaak ook avondactiviteiten, de kinderen hebben school of kinderopvang en
vaak clubs, lessen, sport, etc. waar ze naar toe moeten (worden gebracht). Zie
de agenda’s maar af te stemmen op elkaar. Dat is een hele uitdaging. En hoe
verdelen we het werk evenredig?
Renners hebben behoefte aan overdenking en vragen aandacht voor de
zingevingkant van het werk. Binnen en buiten moet, voor zover het dat nog
niet is, in overeenstemming met elkaar worden gebracht.
Erica startte op haar 43e een onderneming:
Al vijftien jaar geleden had ik plannen voor een eigen bedrijf. Dat wilde ik toen vooral ook
in een warm land doen en ik had nogal wilde plannen. Daarna ben ik eerst omgeschoold
en heb ik nog een paar banen gehad. En uiteindelijk toch dit bedrijf. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Heel anders dan mijn plannen van toen. Rustiger, kleinschaliger,
beter doordacht, beter passend bij wat ik echt wil en met meer kans op succes.
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De kracht van renners
Renners hebben al heel wat werk- en levenservaring, waardoor ze niet zo snel
van slag zijn. Ze hebben kennis vergaard en zijn in veel gevallen al behoorlijk
op weg naar specialisme.
Zij zorgen voor continuïteit. Zij zijn doelbewust. Ze zijn in staat hun doelen te
formuleren en hier een plan bij te maken. Ze hebben
verantwoordelijkheidsbesef en kunnen ook verantwoordelijkheid aan. Ze
kunnen volhouden en doorzetten. Ze hebben veel energie. Ze zijn in staat tot
enige vorm van zelfreflectie en zelfkritiek. Ze vinden het interessant om hun
werk te verbeteren, dus gaan serieus om met evaluatie en feedback. Ze
hebben een vorm van balans gevonden in werk- en privéleven.
Overzien wij het geheel van de ‘middenfase van het leven’ nog een keer,
de tijd van - schematisch gezegd - 21 tot 42 jaar, dan vallen daarin drie
hoofdperioden te onderscheiden, elk met een eigen dominantie:
1.

2.

3.

de ontwikkeling van de gewaarwordingsziel met zijn stuwende
kracht in de vitaal-psychische strevingen; het is de tijd van
himmelhoch jauchzend - zum Tode betrübt. Het is de periode
van expansiviteit en van het zichzelf onderzoeken, van het
vestigen van een gezin en van wisselingen in het werk.
de ontwikkeling van de verstandsziel, de periode van het
overheersen van de ‘zakelijke strevingen’, de tijd van grote
activiteit en hoge prestaties in een zakelijk waardenstelsel.
de ontwikkeling van de bewustzijnsziel, de tijd van het
beginnende doorbreken van de ‘geestelijk-psychische
strevingen’, een periode die de zekerheden van de vorige
zakelijke periode weer aan het wankelen brengt en die de weg
opent om met vrucht een geheel nieuwe, grote levensfase
binnen te treden:

De derde grote levensfase van de volle wasdom van het volledig ontplooide menszijn.
Bernard Lievegoed
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De hindernissen van renners
Renners zijn gebonden aan verantwoordelijkheid voor werk en gezin. Aan hun
werkgever zijn ze nogal eens met ‘gouden kettingen’ gebonden. Ze hebben
wat opgebouwd, wat ze niet zo maar opgeven. Als ze dan niet meer goed in
hun werkvel zitten zijn ze moe en komt er van creativiteit helemaal niets te
voorschijn.
Daarnaast stelt het gezin eisen aan renners hebben ze vrije tijdsfuncties (in
besturen, verenigingen, etc.) en vaak ook nog mantelzorg. Als ze onvoldoende
hebben vorm gegeven aan talenten of als het niet strookt met hun innerlijke
drijfveren komen renners in de ‘midlife’ crisis en weten ze het soms even
helemaal niet meer. Dit kan vroeg in de rennerstijd zijn, dus al voor de
veertigste verjaardag. Dan kan het alle kanten opgaan, van wilde ideeën en
grote dromen, tot diep in de put. Het is afhankelijk van het type renner.
Cynisme ligt op de loer als men niet in zichzelf geloof en niet zijn hart volgt.
Opbouw van het kristal (de fase van 35 tot 42 jaar)
Deze fase biedt de mogelijkheid om hart en hoofd én handengevoelens,
gedachten en daden - met elkaar te verbinden. Zodat voelen en denken
het met elkaar eens zijn. Men stemt zijn handelen af op wat men
werkelijk vindt of men wordt in morele zin corrupt.
De volle vorm wordt bereikt. Alles wat is geleerd en ervaren, kristalliseert
zich uit tot een bepaald product. Dit product wordt met de grootst
mogelijke zekerheid aangeboden aan de samenleving. Zo dient men de
continuïteit.
Op het kruispunt van de door de samenleving gewaardeerde continuïteit
en de voor de mens levensnoodzakelijke discontinuïteit ontstaat de 'midlife crisis'.
Hans Korteweg
Wat kunt u in het bijzonder aan renners vragen?
Wij kunnen heel veel en wij hebben overzicht. Wij zijn goed in staat om onze
kennis en zelfs ervaring over te dragen. Wij kunnen processen begeleiden en
hebben oog voor verbeteringsmogelijkheden. Wij kunnen terug kijken,
evalueren, feedback geven en ontvangen, wij kunnen ervan leren. Wij weten
wat we willen en bovendien krijgen we ook meer en meer inzicht in wat we
níet willen en dat is minstens zo belangrijk. Wij zijn geschikt om anderen te
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coachen, omdat wij al wat ervaring hebben en met enige afstand onszelf
beschouwen.
Wat kunt u renners beter niet vragen?
Laat ons geen tijd verspillen aan zaken waar wij eigenlijk te goed voor zijn.
Vraag ons niet te kiezen. Noch zakelijk noch privé. We kunnen het prima
allemaal tegelijk doen, tenminste: dat willen wij blijven geloven. Bovendien zijn
we behoorlijk snel.
U kunt ons routinewerk laten doen, daar draaien we onze hand niet voor om,
maar juist nu is afwisseling en voortgang van onze ontwikkeling van belang,
zowel voor ons als voor uw bedrijf. We moeten dit natuurlijk wel zelf
aangeven, maar de mens is gemakzuchtig en wij dus ook. Maak het ons niet te
makkelijk, want dan stopt onze carrièregroei en worden we minder waardevol
voor u en voor onszelf. Daag ons uit! Wij hebben wat te vertellen en in te
brengen, dus doe er wat mee.
Uitzonderingen op deze levensfase
Het gaat individueel uiteenlopen hoe men het leven waardeert en hoe men
daarnaar handelt. Neem je verantwoordelijkheid of blijf je levenslang
slachtoffer? Aan de ene kant zijn de verschillen minder groot, aan de andere
kant verharden de verschillen wel. Hoe ouder men wordt hoe strakker in de
leer, welke dat dan ook is.
Vrijheid vind je door grote risico’s te nemen.
Als je werkelijk vrij wilt zijn, moet je ervoor zorgen dat je je leven met
het grootst mogelijke risico leeft.
Je moet ervoor zorgen dat je echte kwetsbaarheid zoekt en vindt.
Als je deze kwetsbaarheid eenmaal hebt gevonden, moet je je leven
zodanig leven dat je dit nooit meer verliest.
Die kwetsbaarheid vind je door je nek voortdurend uit te steken. In dit
risico zul je echt vrede, diep vertrouwen en een natuurlijke onthechting
vinden.
Andrew Cohen
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Wat zou u renners kunnen bieden?
Renners hebben behoefte aan overdenking en reflectie op hun leven en hun
loopbaan.
Training en individuele coaching kunnen hier bij helpen.
Een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en een Plan van Aanpak (PAP) zijn
instrumenten, waarvan de renner samen met zijn of haar leidinggevende één
en ander helder kan maken. Ook hier geldt natuurlijk weer dat een open
dialoog vereist is. Een scholingstraject kan hieruit voortvloeien of een ander
soort leertraject, waardoor de medewerker nieuwe uitdagingen ziet en
mogelijkheden tot ontplooiing.
Gaby (45 jaar):
Aanvankelijk ben ik geholpen door de goede relatie met mijn laatste werkgever. Dat
werd mijn eerste klant en mijn eerste kans om redelijk omzet te maken. Ik moest het
natuurlijk wel zelf doen en bewijzen dat ik het kon.

Evenwel kan gekozen worden tot een periode van (onbetaald) verlof om te
bezinnen. Vaak kan dit naast het hectische leven van alle dag. Soms is afstand
(afzondering) van iets dat men al vele jaren zo doet, nodig zijn om enige
objectiviteit te creëren, van waaruit men met een frisse blik keuzes kan maken.
Renners zijn groeiende en kunnen veel tegelijk. Ze hebben voldoende energie,
maar beperkte tijd voor studie en verdere ontwikkeling. Stimuleer hen voor
een leven lang te leren. Ondanks dat de verleiding groot is, kunt u een renner
beter niet te lang op één functie houden. Beweging en doorstroming zijn nodig
voor verdere groei en voor brede kansen in de toekomst. Dit is beter voor de
renner en voorkomt dat u als organisatie belast raakt met inflexibele
werknemers en minder doorstroomopties ten tijde van reorganisatie.
In fysiek belastende beroepen dient u renners gelegenheid te bieden zich ook
breed te oriënteren, zodat ernstige slijtage en vroegtijdige uitval voorkomen
worden. De mens als eerste factor en niet het product. Als u
verantwoordelijkheid neemt voor de mens in het bedrijf (duurzaamheid) en
voorwaarden schept waardoor mensen langer gezond kunnen blijven werken
is dat een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook in
beroepen die aansluiten op het Lager en Middelbaar beroepsonderwijs zou
een levenlang leren vanzelfsprekend moeten zijn. Diversiteit in de ontwikkeling
is een voorwaarde voor langdurig en optimaal functioneren. Ook hier is het
van belang medewerkers te stimuleren en uit te nodigen het beste van zichzelf
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te geven. Dat kan fysieke kracht betekenen, maar een lichaam slijt en aan het
gebruik ervan zijn duidelijke grenzen. Laat de medewerker meerdere talenten
ontplooien. Dit vraagt een andere kijk dan men tot nu toe gewend is. Hier zal
investering in nodig zijn. Investering in mensen betaalt zich uiteindelijk altijd
terug, op welke manier dan ook.
Gesprek met Erik van Nieuwpoort
Erik (42 jaar) is getrouwd met Linda (40 jaar). Samen hebben zij twee dochters, Julia
Carlijn (8 jaar) en Lisa Renee (6 jaar). Erik is trainer bij FranklinCovey Benelux en werkt
fulltime. Linda werkt bijna fulltime als marketing manager voor Shell.
Wat is jouw talent?
Erik heeft het talent om mensen in beweging te brengen en om mensen te raken.
‘Ik ben open. Mensen praten makkelijk met mij. Mijn talent is contact maken met mezelf
en met anderen. En ik ben sportief.’
Hoe heb je dat ontdekt?
‘Ik heb het altijd geweten. Het werd expliciet toen ik op mijn 37e het roer heb
omgegooid.’
Erik werkte in de Telecom, vooral in de callcenter branche, zat daarna bij UPC als
programmamanager en was daar ongelukkig. Toen werd hem de vraag gesteld Waar
word je dan wel gelukkig van? Dat wist hij niet.
‘Ik heb me laten ontslaan en een klein jaartje sabbatical genomen om het antwoord op
die vraag te vinden. Negen maanden heb ik nagedacht over mezelf. Ik kwam tot andere
inzichten. Ik ben op een andere manier naar mezelf
gaan kijken. Op basis van zien-doen-krijgen. De basis voor verandering. Als je het anders
gaat zien, ga je het anders doen en krijg je ander resultaat.
Achteraf terugkijkend kan ik het op deze manier wel makkelijk beredeneren. Het was een
moeilijke, maar tegelijk ook een bijzondere periode.’
En op een gegeven moment viel het kwartje?
‘Ja, dat viel letterlijk bij mij in de bus. In een bijlage van Elzeviers magazine las ik De
factor mens bepaalt het succes. Toen ben ik gaan lezen en donderde alles in elkaar. Ik
las: Mensen zijn op een bepaalde plek beland in hun leven. Zijn ze daar gekomen op basis
van door henzelf gemaakte keuzes of door de keuzes van anderen?’
Ik constateerde dat in mijn geval de keuzes niet door mijzelf gemaakt waren en dacht:
Dat is niet goed. Ik moet toch zelf kunnen kiezen? Dat inzicht deed pijn. In dat artikel
stond de website van Franklin Covey, die net in Nederland geopend was. Op de website
zag ik dat er dezelfde avond open huis was. Dat was wel heel toevallig… Vanaf dat
moment is de trein gaan rijden en die is nooit meer tot stilstand gekomen. Van een
boemeltje tot een TGV.’
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Wanneer wist je dat je dit ging doen?
‘Vanaf die eerste open huis avond. Ik werd medeoprichter van Franklin Covey Benelux.
Dat betekende risico nemen, er geld in stoppen, etc. Het is jammer dat mensen
essentiële keuzes zo lang uitstellen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Dat is ook een reden
waarom wij als organisatie een onderwijstak hebben opgericht. Je hoeft op jonge leeftijd
niet te weten wat je wilt, maar wel een richting gaan bepalen. Zodat je daaraan kan
vasthouden en dat vormt je.’
Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
‘Ik had geen enkele opleiding of ervaring als trainer. Ik moest wel een flinke drempel over
om dat te gaan doen. Ik vond het moeilijk dat aan vrienden te vertellen, maar die zeiden:
Ja natuurlijk, dat past helemaal bij je. Moet je doen. Ik heb bewuste keuzes gemaakt.
Geld, tijd en energie gestoken in wat ik wilde
bereiken. Ik was gewend in een leaseauto te rijden en moest nu letterlijk door weer en
wind op de fiets. Ik heb wel moeten slikken, maar ben meer gaan genieten. Ik heb
geïnvesteerd in mijn toekomst, in het trainingsvak en heb me laten certificeren. Het
bleek helemaal geen makkelijk beroep te zijn dus dat was flink werken. Maar het past me
goed en ik krijg er iedere dag energie van.’
Wat is het meest schokkende geweest op je weg naar dit doel?
‘Het klinkt gek, maar ik vind het best schokkend om zo’n succes te hebben. We zijn in
2002 begonnen in een economisch lastige tijd, tegen de wind in. Het gaat heel goed.
Alles valt op zijn plaats. Het is heerlijk werk en ik kom zulke leuke mensen tegen en
iedere keer denk ik: Hoe is het mogelijk dat ik dit mag mee maken.’
Wat is je grootste hulp geweest?
Erik’s vader is een grote steun geweest, want hij heeft geholpen met de financiering van
het één en ander. Erik bleef er zelf altijd in geloven. Zijn houding en
doorzettingsvermogen hebben hem voortgedreven.
‘En natuurlijk de steun van thuis, van Linda, die mij altijd volledig support geeft. Ze
bevraagt mij wel kritisch op of ik nu echt gelukkig ben en dit werkelijk is wat ik wil en dan
steunt ze me onvoorwaardelijk.’
Wat is je tegen gevallen?
‘We zijn een fors groeiende organisatie, met steeds meer mensen en we hebben net een
nieuw pand. Omdat je succesvol bent en groeit moet je meer structuur in je organisatie
brengen. Dat moet, maar ik vind het jammer, want ik houd niet zo van structuur. Ik houd
meer van lekker bezig zijn en ervoor gaan. Maar we moeten ons wel aan onze
(zelfgemaakte) regeltjes gaan houden.’
En Erik heeft een broertje dood aan de administratieve rompslomp, die er ook bij hoort.
‘Ik ben redelijk chaotisch. Vooral door toe te passen wat we deelnemers tijdens de
training leren, ben ik veel gestructureerder gaan werken. Dat betekent niet dat ik het nu
ineens allemaal leuk vind en allemaal perfect plan, maar het geeft nu wel rust in de kop!’
Hoe ging je om met tegenslagen?
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Erik is altijd een optimistisch en opportunistisch persoon geweest. Hij heeft geen nare
dingen meegemaakt, heeft een makkelijke opvoeding gehad en hij is enthousiast.
‘Ik heb nooit echt in de put gezeten. Ook toen ik in mijn werk niet gelukkig was ging ik
wel leuke dingen doen. Maar dat waren dan wel the moments.’
Wat heb je ervan geleerd?
‘Het heeft niet zo veel zin om je te laten leiden door negatieve dingen.’
Wat is je motto?
‘Togett(h)er: together, to get there.’
Wat is je advies?
‘Luister naar het stemmetje ergens in je. Maakt niet uit hoe je het noemt: je innerlijke
stem, God, je ouders, je geweten. We horen het allemaal wel, maar we luisteren er
meestal niet naar. Daar moet je voor open staan. Het is er altijd.’
Wat zou je anders doen?
‘Ik heb nogal eens voor de makkelijkste weg gekozen. Ik zou eerder voor de moeilijke
weg kiezen en bewuste keuzes maken. En ik zou mezelf eerder de vraag waar word jij
gelukkig van? stellen.’
Wat zou je weer zo doen?
‘De vrijheid van het ondernemerschap kiezen.’
Is dit de beste weg naar je doel geweest?
‘Ik ben blij dat ik het zo gedaan heb, maar het zou ook wel via een andere route kunnen.’
Waar zouden leidinggevenden rekening mee moeten houden?
‘Elke werkgever moet op de hoogte zijn van de achtergrond van een werknemer en van
de situatie thuis. Je moet contact hebben over de dingen die er toe doen. Wat voor
vangnet heeft hij of zij. De vragen die jij nu stelt zijn eigenlijk heel wezenlijk. Waar ligt je
ambitie? Wat is je passie? Wat wil je nou eigenlijk echt? En hoe ga je hier mee om? Wat
doe je zelf? En kom nou niet aan met dat je wilt leiding geven, want dat wil je helemaal
niet. Je kunt mensen alleen maar leiden
door mensen zichzelf te laten leiden. Een leidinggevende moet zoeken naar het
ambitieniveau met de menselijke maat. Dus vraag aan je medewerkers: Waar word je
gelukkig van? Dan kun je op mentaal, sociaal en spiritueel vlak alles eruit halen wat er in
iemand zit.
Het zou zo moeten zijn dat medewerkers investeringen zijn en stoelen kostenposten. Nu
is het andersom en wordt een medewerker gezien als een kostenpost, maar een tafel is
een kostenpost. Die schrijf je af.
Mensen zijn grote investeringen. Als je op die manier naar je medewerkers kijkt ga je
andere dingen doen en krijg je andere resultaten. Het is van belang dat je bedenkt hoe je
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medewerkers kunt binden en boeien. Het gaat er om dat mensen zelf kunnen bepalen
welke bijdrage ze gaan leveren. Mensen willen dat ook. Maar om te weten wat die
bijdrage is moet je ze wel kennen. Als je dan kunt bepalen wat hun bijdrage kan zijn gaan
mensen volledig door het vuur. Dat heeft met zingeving te maken.’
Wat is typerend voor iemand in jouw levensfase?
‘Het vinden van rust en de balans met je zelf. Het onderscheid maken tussen belangrijk
en urgent. Desnoods, als het niet anders lukt, plan je rust in door het in je agenda te
zetten. Het is van belang om tijd te nemen voor thuis, voor vrouw en kinderen. Liefde is
een werkwoord. Het gaat niet vanzelf. In deze periode van je leven kun je erg succesvol
zijn en flink veel binnenharken. Maar het is ook een fase van bewust zijn.’

Gesprek met Karola Rentenaar
Karola (44 jaar) is getrouwd met Peter (47 jaar). Zij is kostwinner en werkt fulltime bij de
Algemene Rekenkamer. Zij is verantwoordelijk voor de controle van het jaarverslag van
het Ministerie van Defensie. Peter is ruim 20 jaar (chef)kok geweest, heeft een paar jaar
in de ICT gewerkt en is nu huisman. Hij doet daarnaast veel vrijwilligerswerk, waaronder
computerles geven aan ouderen. Ook Karola doet naast haar baan vrijwilligerswerk en is
voorzitter van het Haags Vrouwen Netwerk.
Wat is jouw talent?
‘Nou, ik ben lui. Daardoor kan ik heel efficiënt organiseren en heb ik geleerd hoe ik met
weinig inspanning veel kan bereiken. Ik heb recent een EQ test gedaan. Ik scoorde goed
op probleemoplossing en dat heeft daarmee te maken.
Ik ben ook besluitvaardig. Ik ben een goede netwerker en ik communiceer makkelijk. Ik
geef mensen vrijheid, want als ze het eenmaal verdient hebben moet je ze
vertrouwen. We moeten niet bang zijn om jong talent in te zetten en mensen de ruimte
te geven om ook fouten te maken. Ik heb twee medewerkers die er het laatst
bijgekomen waren, samen naar een VIP bijeenkomst gestuurd, waar zij ons prima
vertegenwoordigd hebben. Dat is een mooie ervaring, goed voor hun zelfvertrouwen en
bovendien hoef ik het dan niet allemaal zelf te doen. We hebben hier een klein hecht
team van serieuze harde werkers, ik ben projectleider, maar we doen echt alles samen.
Een rapport schrijf ik niet zelf, want ik ben accountant en er is iemand hier die dat veel
beter kan schrijven dan ik. We lezen het tenslotte met zijn allen, maar ieder doet waar hij
goed in is en ieder vanuit de eigen invalshoek. Alles ten behoeve van de kwaliteit van het
geheel.’
Hoe heb je jouw talent ontdekt?
‘Door de praktijk en door feedback te krijgen. Al doende leert men.’
Wanneer wist je dat je dit beroep ging doen?
‘Dat wist ik helemaal nooit. Mijn carrière is een aaneenschakeling van toevalligheden.
Geen bewuste planning. Pas op achtendertigjarige leeftijd deed ik mijn eerste bewuste
sollicitatie.’ Karola volgde de lagere detailhandelschool en ging daarna naar de MEAO,
maar maakte die niet af.
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‘Ik ben van school getrapt, want ik zat liever in de kroeg. Werken, geld verdienen,
uitgaan, jongens, dat vond ik allemaal interessanter en spannender dan school. Ik had
het geluk dat mijn moeder een meubelzaak had en daar ging ik werken, evenals mijn
broer.’
Na twee jaar deed ze alles van inkoop tot en met de etalage opmaak en verkoop. Door
de opkomst van zaken als Blokker verdween de klandizie. Karola ging bij Etos vakken
vullen. Ze ging naar de avondschool en behaalde MEAO en HEAO. Ze werkte in de
financiële administratie en op een accountantskantoor. Min of meer voor de lol ging ze
met een paar HEAO studiegenoten mee naar de belastingdienst om sollicitatie-ervaring
op te doen.
‘Ze zochten 24 nieuwe medewerkers en wij werden met ca.1200 mensen ontvangen in
de veehallen. Ik was niet serieus op zoek naar die baan en vond het allemaal erg grappig.
Misschien mede dankzij mijn ontspannen houding werd ik aangenomen voor die baan.
Naast de interne opleiding startte ik meteen met de NIVRA (Nederlands Instituut Van
Registeraccountants).’
Karola bleef elf jaar bij de belastingdienst, ze behaalde de NIVRA opleiding en bekleedde
diverse functies. Ze koos vervolgens voor de rekenkamer, want ze
wilde geen typisch accountantswerk doen, maar generalistisch en maatschappelijk
verantwoord bezig zijn.
‘Werkend voor de belastingdienst heb ik veel belastinggeld binnen gehaald.
De Rekenkamer is de waakhond hiervan en nu heb ik als taak te controleren wat er
gebeurt met al dat geld bij de rijksoverheid.’
Ook in deze baan zijn er volop groeikansen en opleiding. Karola volgt nu de
Interdepartementale Management Leergang voor overheidmanagers en ze heeft een
persoonlijke coach.
‘Nu ben ik als projectleider eerder meewerkend voorman en dat vind ik prettig. Ik weet
nog niet of ik echt manager wil zijn en of ik er geschikt voor ben, maar ik grijp de kans om
deze opleiding te doen, want het is goed voor mijn ontwikkeling.’
Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
‘Ik heb me blauw gestudeerd en ik ben zeven jaar lang drie tot vier avonden per week
naar school geweest en studeerde veel naast fulltime banen. Wat ik doe wil ik ook goed
doen. Ik ben wel een strebertje. Ik wilde altijd een tien halen en heb alles binnen de tijd
gehaald. Ik ben erg competitief en ik wil de beste zijn. Ik zit dan ook in het PE Panel, dat
regelt de Permanente Educatie voor accountants. Ook zit ik in de werkgroep Digitaal
dossier. Als je iets wilt moet je er voor gaan. Niet alleen schreeuwen vanaf de zijlijn.’
Wat is voor jou het meest schokkende geweest op je weg?
‘Bij de belastingdienst bleven ze reorganiseren, ook tegen alle adviezen van de werkvloer
in. Ik zou naar een nieuwe functie gaan, maar die werd ineens lager ingeschaald. Het was
bekend dat ik die baan zou gaan doen. Er werd volgens mij gekonkeld, gemanipuleerd en
er werden politieke spelletjes gespeeld. Ook de manager met wie ik al jaren werkte, deed
hieraan mee. Ik zou ineens een schaal omlaag gaan en men verwachtte dat ik wel
akkoord zou gaan. Hier was ik het principieel niet mee eens en dan moet je consequent
zijn en weggaan. Anders ga je verzuren en word je ongelukkig. Ik keek goed rond, keek
op internet en bezocht carrièrebeurzen. Binnen een paar maanden had ik een baan bij
de rekenkamer, waar ik nu werk.’
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Wat is je grootste hulp geweest?
‘Ik heb het karakter van een doorbijtertje. Mijn vader heeft ons, vooral de
meisjes, geïndoctrineerd met: zorg dat je goed voor jezelf zorgt.
Hij heeft mijn moeder altijd gesteund in haar eigen zaak. Mijn ouders hadden een zeer
gelijkwaardig partnerschap. Een inspirerend voorbeeld voor mij was ook mijn mentor
Joop, een vriend van mijn ouders. Hij was twintig jaar Jezuïet
geweest, was op zijn veertigste uitgetreden, had een gezin gesticht en was accountant
geworden. Een integere en prettige man. Dat was mijn beeld van accountants en
stimulans om ook dat beroep te kiezen.’
Na al die jaren fulltime werken, avondstudie, vrijwilligerswerk en huishouden en bovenal
perfectionist zijn, dus het moest ook allemaal nog meer dan goed, raakte Karola in 1998
overspannen. Ze was acht maanden thuis en ontdekte dat de belastingdienst ook zonder
haar functioneerde. Dat relativeerde en ze leerde dat ze ook gemist kon worden. Die
ervaring heeft haar geholpen.
Ook haar man Peter is een grote hulp. In die periode was hij er helemaal voor haar en
bleef overeind ondanks haar nukkige en irrationele gedrag. Peter gaf zijn banen op en
verhuisde mee ten gunste van de loopbaan van Karola. Na haar overspannen zijn heeft
hij de taak van de huishouding op zich genomen en na de laatste verhuizing is hij
huisman geworden.
Wat is je tegen gevallen?
‘Het ratachtig gedrag van mensen. Dat is één van de ergste dingen die je kan gebeuren.
Ik kan daar slecht tegen. Je wilt toch ook blijven geloven in mensen, want ik ben positief
ingesteld. Ik kan ook wel eens even lekker mopperen of cynisch zijn. Dat moet soms
even. Verder heb ik niet zulke ernstige tegenvallers gehad.’
Hoe ging je om met tegenslag?
‘Als je het goed doet dan leer je ervan. Het overspannen zijn was een zware tegenslag.
Toen ik weer aan het werk ging, bleek tot mijn verbazing het gebouw van de
belastingdienst er nog te staan. Sindsdien ben ik een stuk relaxter. Soms sta ik voor de
spiegel en zeg: Hé trut, wat ben jij nou aan het doen? En ik luister nu naar mijn lichaam.
Als ik een zere schouder krijg is dat een signaal. Dan neem ik vrij en ga een dag in de
sauna zitten met een boek. Dat moet je gewoon meteen doen.’
Wat heb je ervan geleerd?
‘Vaak doe je het jezelf aan. Bij de belastingdienst was een prikklok. Je kon om 10 uur
beginnen, dat was geen probleem. Als je maar je uren draaide, wanneer je dat deed
mocht je zelf bepalen. Maar ik vond dat ik er iedere dag om 8 uur moest zijn. Belachelijk!
Ik doe vaak meer dan nodig is. Ik heb destijds hulp gezocht bij het
bedrijfsmaatschappelijk werk en ik heb veel aan die gesprekken gehad.’
Wat is je motto?
‘Niet halen, maar ook brengen. Niet zeuren, maar ook bijdragen.’
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Wat is je advies?
‘Blijf leren, blijf je ontwikkelen. Vooral vrouwen moeten dat blijven doen. Kennis en
vooral zelfkennis is belangrijk. Je moet die zelfkennis niet overdrijven en gaan
navelstaren. Niet anderen de schuld geven van jouw leven. Daar kom je niet verder mee.’
Wat zou je anders doen?
‘Misschien niet zo heel veel. Ik had kunnen voorkomen dat … Nou ja … Ik heb nu twee
titels, maar ik ben geen theoreticus. Dit was mijn weg. Van onderaf heb ik alles gedaan.
En het was niet zo’n gekke weg. Ik ben ook eigenwijs. En ik heb best een leuke tijd
gehad.’
Wat zou je weer zo doen?
‘Ik heb geen spijt. Dus ik zou het weer zo doen.’
Is dit de beste weg naar je doel geweest?
‘Zij het dat ik niet wist wat mijn doel was. Ik weet het nog steeds niet. En dat vind ik wel
lekker spannend.
Waar zouden leidinggevenden rekening mee moeten houden?
‘Een stukje meer achtergrond dan wat op je CV staat. Iets over je persoonlijk leven,
bijvoorbeeld hoe je man heet. Of dat je overspannen bent geweest. En wat jou drijft. Als
je dat niet weet kun je een ander niet aan het werk krijgen.
Ook in de organisatie moet het kloppen, zodat degene die jou beoordeeld ook degene is
die werkelijk inzicht heeft in hetgeen je doet en hoe je het doet.
Men zou meer moeten letten op continuïteit en opbouw in teams, met name in een
projectorganisatie als deze. In het ergste geval moet je een nieuw project
doen met een nieuw team en zo blijf je inwerken. Het werkt gewoon beter als vier van de
zes al weten hoe het werkt want dan neem je die twee nieuwe mensen makkelijk mee.’
Wat is typerend voor iemand in jouw levensfase?
‘Eindelijk krijg je er een beetje grip op en begin je het te snappen. Je hebt leeftijd nodig
om ervaring op te bouwen. Maar ik heb ook veel ervaring opgedaan door te doen, te
leren en er op af te gaan.’
Wijkt jouw leefstijl af van die van je vrienden?
‘Ja, dat geloof ik wel. De meesten hebben een traditionele rolverdeling; fulltime
werkende man, kinderen en de vrouw een parttime baan. Ik ga volgende week naar
Indonesië i.v.m. het tsunami project. Interessant, zinvol werk, leerzaam en ook erg leuk.
Ik kan zo een week weg. Dat is misschien anders als je een gezin hebt.’
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Gesprek met Rob Hoogendoorn
Rob (44 jaar) is getrouwd met Margot (44 jaar) en zij hebben samen drie zonen: Bas (16
jaar), Jeroen (13 jaar) en Gijs (10 jaar). Rob is directeur van bouw- en aannemersbedrijf
Hoogendoorn & Zn. BV, een familiebedrijf in Den Haag.
Wat is jouw talent?
‘Ik kan goed communiceren. In mijn dagelijks werk ben ik de hele dag aan het
communiceren naar medewerkers, naar klanten, naar onderaannemers, zowel op schrift
als in gesprek. Het is mensenwerk. Ik moet ervoor zorgen dat mensen samen een
product maken. Wij zijn voornamelijk gericht op particulieren en moeten dus goed
luisteren naar de wensen van onze klanten.’
Rob denkt dat hij ook wel enigszins charisma heeft.
‘Dat zit een beetje in de genen. Ik heb al jong geleerd een bedrijf te leiden. Ik heb er ook
helemaal geen problemen mee om mijn ongelijk toe te geven. Als ik vind dat ik iets goed
doe vind ik het moeilijk om dat te delegeren. Ze zeggen wel
eens het ondernemerschap is een roeping. Als directeur van een MKB bedrijf moet je er
bovenop zitten en eigenlijk ben je nooit klaar. Je moet wel een beetje een avonturier zijn.
Ik houd wel van die spanning.’
Hoe heb je jouw talent ontdekt?
Binnen het bedrijf is het voor iedereen een feit dat commerciële activiteiten zijn
taak zijn. Daar is Rob goed in. Hij is jong in het bedrijf gestapt, straalt ervaring uit en is
vriendelijk. Hij wordt regelmatig gevraagd voor bestuurstaken en dergelijke. Mensen
vragen dat niet voor niets. Het is zo vanzelfsprekend dat Rob er nauwelijks mee bezig is.
Wanneer wist je dat je dit beroep ging doen?
‘In mei deed ik VWO examen en in november van dat jaar moest ik in militaire dienst.
Mijn vader vroeg of ik voor die paar maanden wilde helpen in het bedrijf. Gedurende die
periode heeft het aannemersvak mij gepakt. In dienst heb ik wiskunde bijgespijkerd,
want dat had ik laten vallen. Na de diensttijd begon ik op tweeëntwintigjarige leeftijd in
het bedrijf. Naast mijn werk deed ik de avondschool. Eerst vier jaar de kader
ondernemersopleiding voor de bouw en daarna vier jaar Installatietechniek. Later is ook
mijn broer in het bedrijf gekomen en hij is de financiën gaan doen. Nu voeren we samen
de directie. Mijn vader is 70 jaar en is inmiddels gestopt, maar hij heeft nog steeds een
kantoor op de zaak. Ook mijn grootmoeder, inmiddels bijna 94, komt nog dagelijks langs,
want ze woont boven het bedrijf. Die kneuterigheid van zo’n familiebedrijf, heeft ook z’n
charmes.’
Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
‘Gewoon keihard gewerkt. Ik ben gedreven en ambitieus, maar ik hoef geen bedrijf met
tweehonderd man te hebben. We hebben nu vijftig man personeel en dat is prima. Ik wil
graag in goede harmonie het bedrijf leiden. Dat heb ik bereikt door vooral een
mensenmens te zijn. Ik heb fouten gemaakt en veel geleerd. Dat doe ik nog iedere dag.
En ik vind het ontzettend leuk om dit te doen.’
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Wat is voor jou het meest schokkende geweest op je weg?
‘Klanten die niet willen betalen, terwijl je je stinkende best hebt gedaan. Vroeger zette je
de afspraken achter op een sigarenkistje. Nu moet je
contracten maken voor alles, inclusief boeteclausules. Er is wel verharding en je moet er
bovenop zitten. Personeel dat je belazerd vind ik ook teleurstellend. Ik ben hier wel wat
harder door geworden en dat was nodig.’
Wat is je grootste hulp geweest?
‘Mijn grootste hulp in mijn leven is mijn vrouw. Zij stelt mij in staat om zo te werken en te
leven. Zij stimuleert, maar geeft ook flink tegengas als de weegschaal van zaak naar privé
teveel naar één kant doorschiet.’
Wat is je tegen gevallen?
‘De arbeidsmoraal en de mentaliteit van werknemers. Soms moet ik als een politieman
rond lopen om te voorkomen dat volwassen kerels hun werk niet doen of een uur te
vroeg naar huis gaan. Ik heb gelukkig ook hele goede werkers. Ik ben verkeerde
opdrachtgevers tegengekomen die probeerden me een poot uit te draaien en
onderaannemers die geen goede kwaliteit leverden. Die gemakzucht en dat egoïsme
vallen me tegen. Als ondernemer zijn de risico’s groot, ook al heb je de zaken, zoals
Arbodiensten goed geregeld. Als een werknemer door zijn ongezonde leefstijl wat gaat
mankeren, heeft dat niets met het werk te maken. Maar als het tegen zit moet je als
werkgever wel twee jaar salaris doorbetalen. De bouw is niet sexy en dus blijkbaar niet
aantrekkelijk genoeg en hierdoor is het om goede mensen in de bouw aan te trekken.
Mensen hebben soms een heel kort lontje en staan snel met een oordeel klaar.’
Hoe ging je om met tegenslag?
‘Ach, ik denk niet te lang na. Gedane zaken nemen geen keer. Ik heb geleerd betere
afspraken en betere contracten te maken en meer op papier te zetten. Ik kan
teleurstellingen beter verwerken. Als ondernemer loop je risico, it’s all in the game.’
Wat heb je ervan geleerd?
‘Tegenslag is heel betrekkelijk.’
Wat is je motto?
‘Het leven is één groot feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen.’
Wat is je advies?
‘Voer je werk uit met plezier. Je moet er zelf wat van maken. Initiatieven nemen. Je moet
niet je leven van anderen afhankelijk laten zijn. Zoals gezegd: je moet zelf de slingers
ophangen.’
Wat zou je anders doen?
‘Ik heb het nog steeds naar mijn zin. Ik zou hetzelfde kiezen, maar dat neemt niet weg
dat ik bijvoorbeeld het beroep van orthopedisch chirurg best interessant zou vinden. Iets
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heel anders. Alhoewel je dan ook de hele dag binnen staat in een steriele kamer. Ik ben
toch ook graag buiten en onderweg.’
Wat zou je weer zo doen?
‘Ik heb wel een dynamisch vak gekozen. Mijn lichaam is wel een beetje verslaafd aan de
dagelijkse adrenalinestoot en ik geloof dat als het in de geest goed zit, het lichaam ook
gezond blijft. Ik zoek wel naar uitdaging en spanning iedere dag, dus dit werk past me
goed.’
Is dit de beste weg naar je doel geweest?
‘Ik heb geen doel. Je moet een beetje bij de dag leven. Ik probeer een goede vader en
echtgenoot te zijn. Je moet af en toe vrij nemen en met je gezin op pad gaan. Ik houd van
mijn werk en ik heb meer de balans gevonden tussen werk en privé.’
Wat vind je als werkgever belangrijk om rekening mee te houden?
‘Als je doet wat je het liefste doet en het beste kan, functioneer je goed. Ik probeer
ervoor te zorgen dat ik de juiste mensen op het juiste werk zet. Ik ga niet iemand van 54
jaar op tweehoog plafonds laten maken. Dan weet ik dat hij na drie dagen helemaal de
trap niet meer op komt, omdat hij dan last van zijn knieën krijgt. Daar kun je rekening
mee houden in je personeelsplanning. Dan hebben de mensen meer werkvreugde. Als ik
een calculatie ga maken weet ik al wie welk werk moet doen, want ik ken ons personeel.
Dat is het fijne in een klein bedrijf. Lastige zaken moet je niet uit de weg gaan. Gewoon
aanpakken en oplossen. Ik zie er soms ook tegenop, maar doe het toch.
Wij hebben onlangs iemand van 49 jaar en iemand van 58 jaar aangenomen. Het gaat
om vakkennis en niet om leeftijd. We willen kwaliteit maken en daarom nemen we
kundige mensen in dienst. Wij hebben onlangs vijf mensen benoemd als meewerkende
voorman, met meer verantwoordelijkheid en een passende
salarisverhoging. Zij letten op kwaliteit en zijn in staat hun vakmanschap over te dragen
op anderen. Een projectleider is bij ons verantwoordelijk voor het hele traject. De
uitvoering van alle werkzaamheden van een project wordt door één en dezelfde
projectleider geregeld. Van het doorspreken van wensen van de klant en het
opnemen van de werkzaamheden tot en met de oplevering van het werk. Dat is boeiend
voor de projectleider. Hij krijgt de klachten, moet ze oplossen, maar krijgt ook de eer als
het goed gaat. Men is verantwoordelijk voor het geheel, wordt overal in betrokken en
moet als een team werken. Hij is het hele project in gesprek met de klant en dat geeft
maximale werkvreugde. Een werkgever moet zich toch een beetje kunnen verplaatsen in
zijn werknemers. In de mens, want het is mensenwerk.’
Wat is typerend voor iemand in jouw levensfase?
‘Ik ben halverwege, heb inmiddels veel ervaring, maar heb nog veel te doen en veel te
leren. Ik heb de opbouw van dit bedrijf meegemaakt en ook de professionalisering van
personeelszaken. Ik heb hier veel van geleerd. Ik zou het wel eens leuk vinden om te
adviseren aan grote bedrijven. Ze zouden best van ons kunnen leren hoe wij dit binnen
een klein bedrijf organiseren. Ik zou heel wat tips kunnen geven, zodat mensen in grote
bedrijven weer wat meer werkvreugde krijgen. Eckhart Wintzen heeft het over kleinere
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cellen vormen in grote bedrijven. Dat doen wij al jaren zo. Ik kan daar wel wat over
vertellen aan anderen.’
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7. Lopers
Het beeld van lopers, 45 – 55 jaar
Lopers weten dat je lopend ook bij je bestemming komt. Lopen gaat vlot
genoeg. Gewoon recht op het doel af, maar zonder haast. Onderweg kan nog
van alles gebeuren en wellicht is het wel eens goed om van de route af te
wijken. Het hoeft niet altijd in enorm tempo en je hoeft ook niet alles te
bereiken. Een specialisme is goed en liefst iets dat helemaal in lijn is met je
innerlijke stroom, met je droom en je talenten. Als dit nog niet gevonden is
gaat de loper hiernaar op zoek. Soms rechtstreeks, maar vaak ook via een
pijnlijke omweg. De loper wordt keihard geconfronteerd met de eigen drang,
die niet meer weg wil.
Niet meer maakt een ander uit wat geestelijk goed voor mij is, maar
ikzelf zoek een leermeester in de literatuur of in den lijve, die ik als mijn
geestelijke leraar wil erkennen, waarvan ik wil leren totdat ik weer
verder schrijd.
Dat daarbij oude inhouden weer nieuwe realiteit kunnen krijgen, is een
ontdekking die velen zullen doen.
Nieuwe te vinden waarden zijn existentiële waarden. Dat wil zeggen dat
men ze niet alleen als theorie aanvaardt of 'aanhangt', maar dat men
ze 'is'. Zodra men op zoek gaat naar zijn hoger Zelf komt men in een
wereld van geestelijke realiteiten en wordt elke psychische kwaliteit een
kracht waarmee men moet strijden om deze te veroveren of te
overwinnen. Elke geestelijke stap wordt dan een binnen treden in een
nieuw landschap, zoals de fenomenologen dat noemen, met nieuwe
ontmoetingen die, vooral aanvankelijk, niet alleen maar vriendelijk
behoeven te zijn.
Bernard Lievegoed
De loper ervaart dat alles wat hij tot nu toe heeft kunnen omzeilen nu in een
grote onrust omhoog komt. De loper beseft dat hij in een niet passende
omgeving zal sterven. Niet altijd letterlijk, maar zo angstig kan het wel
aanvoelen. In deze fase worden er stappen gezet. Het is nu of nooit, zo ervaart
de loper het. Toneel spelen of anderszins de schijn ophouden is geen optie
meer.
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Rond de vijftigjarige leeftijd ziet men enerzijds grote passiviteit en futloosheid,
vaak ingegeven door angst, en anderzijds grote carrièrestappen. Men zegt: als
ik nu niet ga dan heb ik er straks geen zin meer in. Ik wil en kan nog wel, maar
straks vindt men mij te oud?
Frank, 51 jaar, heeft net een nieuwe baan:
Nu ik de 50 gepasseerd was wilde ik nog minstens één sprong maken. Ik moest er niet
aan denken om mogelijk tot mijn pensioen op de functie te blijven waar
ik zat. Dat zou te lang duren. Het werd tijd om op te stappen en eigenlijk viel het reuze
mee. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb en heb voorlopig weer een paar jaar nieuwe
dingen te leren en te doen.

Als de loper geluisterd heeft naar zijn innerlijke stem en zijn hart gevolgd heeft
wordt het alleen maar prettiger. Lopers beschikken over veel werk- en
levenservaring en zijn vitaal genoeg om veel te doen. Ze kunnen ook veel
betekenen voor de organisatie. De verplichtingen thuis zijn minder groot,
hoewel dit sterk afhankelijk is van de leeftijd van de kinderen. Lopers hebben
geleerd en bepaald op welke wijze zij met zichzelf, hun wensen en
verplichtingen om willen gaan. Zij zijn redelijk in balans en weten waar ze naar
toe willen. De mantelzorgverplichtingen nemen toe, doordat de vriendenkring
en familie ouder worden.
Door het labyrint (de fase van 42 tot 49 jaar)
De herfst van het leven zet in. Men is over de helft en men beseft dat
ook.
Alles is nu al een keer gedaan en al het gedane heeft zijn sporen
nagelaten. Hij is omringd door zelf geschapen vormen die een eigen
leven zijn gaan leiden. Met elkaar vormen deze scheppingen het labyrint
waarin hij zich een weg zoekt. Geleidelijk begint hij weer de
betrekkelijkheid van de dingen te zien, maar de vraag hoe om te gaan
met het onvervulde blijft één van de kernvragen.
Dit is een louteringsperiode. Als hij het aandurft om in het duister zijn
weg te zoeken naar het hart van het labyrint en zichzelf te leren kennen,
ook zoals hij niet wil zijn, valt de beklemming weg. Hij gaat dan zien dat
de opgebouwde vormen, de structuren en verhoudingen, wel degelijk
expressie kunnen zijn van leven.
Hans Korteweg
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In het werk komt de loper nu werkelijk op zijn plek. Dit geldt zowel voor
mannen als voor vrouwen. Vrouwen hebben meestal onderbrekingen in de
loopbaan door zwangerschap en hebben vaak ook in verband met de kinderen
periodes parttime gewerkt. Voor vijftigplus vrouwen begint het soms pas nu.
De kinderen verzorgen zichzelf en er is meer tijd voor werk. Vrouwelijke lopers
spreken wel eens van een inhaalslag.
Eveline, 55 jaar:
Ik heb net weer een hele leuke baan. Dit werk past me en ik werk met een fijn team. Ik
heb alle tijd om me flink in te zetten en goede resultaten te boeken. Mijn man gaat over
een paar jaar met pensioen en hij kijkt er echt naar uit. Daar ben ik nog lang niet aan toe.

De loper die nu zijn of haar plek in het werk niet gevonden heeft, is min of
meer verloren. Althans, zo voelt het. En zo zijn er velen, die te veel tijd doden
op het bedrijf. Een groot deel van de dag wordt er gemopperd op alles wat
onveranderbaar lijkt. De loper is slachtoffer, is boos op alles en iedereen en
vooral op iedereen die gelukkiger schijnt dan hij of zij zelf. En dat zijn er nogal
wat. Of de loper wordt depressief. Er zijn vele varianten van ongelukkig zijn en
als je er niets aan doet en zelf niet gelooft in jouw mogelijkheden om het op te
lossen is het een zware looptocht.
Voor wie nooit eerder gezocht heeft naar niet-materiële levenswaarden,
moet deze situatie in hoge mate bedreigend zijn. De ontdekking van de
afnemende vitaliteit, van het steeds zwaarder vallen om alles zelf te
doen en te beslissen, naast een uit de diepten komende onbevredigdheid met de eigen situatie, is een aantasting van het ik-beleven,
van het gevoel van eigenwaarde.
Het is te begrijpen dat ook Martha Moers uitspreekt dat wat zij de
vierde levensfase noemt (van 42-56 jaar), het midden van de veertiger
jaren, een dispositie tot crisis heeft. Zij trekt een analogie met de
puberteit waarin ook tevoren een periode van zekerheid bestond, afgebroken door de ontdekking dat de mens zichzelf en het leven niet
kende. Maar het grote verschil is dat de eerste puberteit zich afspeelt in
de stijgende levenslijn en de tweede in de dalende! Hoewel in beide
gevallen de oude harmonie in gevaar gekomen is, is de inhoud van de
crisis een geheel andere: toen een met stuwkracht doorbreken van de
werkelijkheid van het ‘grote leven’, nu een bij verminderende stuwkracht groeiende twijfel aan de waarde van datzelfde ‘grote leven’.
Bernard Lievegoed
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De kracht van lopers
Lopers hebben veel levenservaring en werkervaring. Ze zijn ergens goed in en
weten wat dat waard is. Lopers hebben vakmanschap ontwikkeld en zijn in
staat dit over te dragen. Zo niet, dan kunnen ze hierin getraind worden. Ze
durven te kiezen en kunnen dit verantwoorden.
Lopers zijn doelgericht en minder impulsief dan springers, hordelopers en
renners. Dat is heel goed voor het evenwicht, maar soms ook een beetje
jammer. En als je te veel lopers bij elkaar zet kan het te rustig worden. Zeg
maar saai.
Lopers zijn rustig, maar soms ook onrustig door hun innerlijke drang. Ze zijn
loyaal aan een goede werkgever en kiezen voor een organisatie die past bij
hun normen en waarden. Ze hebben er veel voor over om dat te behouden. Ze
zijn in balans en stabiel. Ze hebben iets opgebouwd. Ze zijn rijp voor
ondernemerschap met alle risico’s van dien. Niet dat ze dit ook direct kunnen,
maar als ze hun beperkingen kennen weten ze ook wat er bijgeschoold moet
worden. Ze zijn in voor het experiment.
Lopers zetten principiële stappen opwaarts in de carrière, maar als dat niet
bevalt doen ze een stapje terug of opzij. Er is nog genoeg tijd om het anders
aan te pakken. Als zij daar nu voor kiezen staan ze er 100% achter. Ze staan
open voor verandering. Als ze thuis ervaring hebben opgedaan met hun
puberende kinderen hebben ze weer een nieuwe fase van relativering en
realiteitsbesef doorgemaakt.
Lopers hebben de behoefte om goed te doen. Ze zien daar de waarde van en
zijn bereid zich voor een ander in te zetten. Daar worden ze zelf ook blij van.
Interview met econoom Lans Bovenberg, over zijn onderzoek op het gebied van vergrijzing en
pensionering. Zijn onderzoek is van grote invloed op de ontwikkeling van Nederlands beleid en
daarom ontvangt hij er de Hudig-Langeveldtprijs voor. Bovenberg is van mening dat 45-plussers
een toekomst krijgen, bijvoorbeeld als zelfstandige of consultant. De arbeidsmarkt voor vijftig- tot
zeventigjarigen zal flexibeler worden. Lageropgeleiden moeten rond hun 45e om de tafel gaan met
de werkgever om goede afspraken te maken. Er moet ook een cultuuromslag plaatsvinden en dat
heeft tijd nodig.
Bron: De Pers, 9-5-2007
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Tot veertig heeft een mens alleen de toekomst. Alles is nog mogelijk, de
werkelijkheid komt nog. Nu krijgt deze toekomst een horizon: nog 25
jaar tot het pensioen en dan verder? En de tijd gaat steeds sneller lopen
tegenover een verleden dat steeds langer wordt. De wilsinzet wordt
zwakker (meer druk nodig om hetzelfde te presteren), vooral voor werk
met snel wisselende inhoud. De belangstelling voor werk waarbij weten,
levenservaring en oordeel vorming een rol spelen, neemt toe - in de
latere jaren van deze fase vooral ook voor scheppend werk, voor hogere
prestaties van complexe geestelijke aard. Dat geldt voor alle niveaus
van de arbeid en moet grondslag worden voor een gezonde
personeelspolitiek in deze jaren.
Bernard Lievegoed
De hindernissen van lopers
Lopers hebben rechten opgebouwd en daar hangen ze soms iets te lang aan
vast, wat hen beperkt in de moed om iets op te zeggen. Zij zijn gehecht aan
‘zekerheden’, waarvan ze betwijfelen hoe zeker ze zijn, maar ze hebben niet
het lef ze los te laten.
Hierin zijn veel lopers vrij taai. Lopers, met een interessante loopbaan achter
de rug, zijn met ‘gouden kettingen’ gebonden aan hun werkgever en soms ook
aan hun partner. Ze zijn zich niet bewust van de beperkende overtuigingen die
ze hebben en zien niet dat ze zelf hun kansen verkleinen.
Te veel lopers geloven dat ze als 45 plusser niet meer aan een baan komen. En
dan wordt dat dagelijks bevestigd. Andere lopers geloven dat niet en vinden
hun werk. Ze zijn niet meer zo veranderingsgericht. Ze zijn al enigszins
bevangen, dus minder onbevangen. En dat beperkt en maakt hen soms ziek.
Lopers lopen niet voorop bij verandering. Soms is het zelfs zo dat ze stagneren.
Zie de vakbonden en ondernemingsraden, waarin veel lopers
vertegenwoordigd zijn, die nog iets te veel aan oude denkbeelden hangen.
Er zijn veel vooroordelen ten aanzien van lopers en hun leeftijd. Helaas
bevestigen ze deze ook zelf door hun beperkende ideeën en gedrag.
Ditta (51 jaar):
Over twee maanden word ik 52. Dan krijg ik eindelijk BAPO uren. Ik moet nog twaalf jaar,
maar ik vind het best zwaar in het onderwijs. Mijn vrienden klagen wel eens dat ik nooit
bereikbaar ben. In het weekend ben ik gewoon te moe. En doordeweeks werk ik alleen
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maar. En als ik eenmaal thuis ben moet ik voorbereiden en nakijken. Maar ja, ik kan niets
anders en ik vind het ook nog wel leuk hoor. Maar ook zwaar.

Te veel lopers drijven op ervaring, leven vanuit gewoonte en zijn
ongeïnspireerd. Hun leervermogen daalt of zij geloven dat dit zo is. Zij hebben
een negatieve invloed op hun omgeving doordat ze cynisch zijn. Zij lijden
onder de dreiging vastgeroest te zijn. Of ze zijn vastgeroest.
Ze zijn de sterke mantelzorgers en voelen zich het kaas in een tosti, tussen hun
opgroeiende kinderen en aftakelende ouders.
Juist mensen met een geestelijke taak: kunstenaars en politieke leiders,
komen nu pas op stoot en beleven deze jaren als het begin van een
echte creatieve fase. Lehmann spreekt dan ook over deze jaren na de
crisis, als ‘the age of the eminent leaders’.
Vooral voor hen die met jongeren te maken hebben: onderwijzers,
leraren, docenten, betekenen de crisisjaren een zware proef op de som.
Wie er doorheen komt en vrij wordt van zijn ik-gevangenschap groeit uit
tot een leider van de jeugd die geaccepteerd wordt; wie er niet
doorheen komt heeft bij de jeugd afgedaan. Zij hebben een fijn gevoel
voor de echtheid van een persoon, of het neurotische, zich vastklampen
aan positie, kennis of prestige. Daarbij zijn de veertiger jaren zo niet de
laatste kans, dan toch wel een bijzonder moment in de rijpingsmogelijkheid.
Bernard Lievegoed
Wat kunt u in het bijzonder aan lopers vragen?
Vraag van ons kwaliteit, coaching, meedenken, waarden vasthouden (wij zijn
er aan gehecht, dus kunnen hier goed aan herinneren), visie en missie te
formuleren, waarden en normen onder woorden te brengen.
Wij houden ervan te inspireren. We zijn rijp om leiding te geven, aan te sturen,
te coachen en supervisie doen wij als vanzelf. Wij hebben een verhaal en
brengen dat graag over.
Geef ons een project, geld en mensen, of een bedrijfsonderdeel en wij zorgen
van kop tot staart dat het goed draait. Controle is niet nodig, dat doen we zelf.
We weten wat we kunnen en we durven een uitdaging wel aan te nemen. Mits
het overeenkomt bij onze intrinsieke waarden. We gaan niet meer sjoemelen.
Dat is verleden tijd. Daar weten we te veel voor, want het leven is over ons
heen gegaan.
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Wat kunt u beter niet aan lopers vragen?
Aan de ene loper kunt u echt alles vragen. Hij of zij geeft de grens zelf wel aan,
maar toont meestal bereidheid. Voor de andere loper is alles te veel. Dit is
afhankelijk van welke richting de loper gekozen heeft. Soms worden in deze
fase radicale stappen gezet. Vaak noodgedwongen en veroorzaakt door crisis.
De andere loper wordt een schaduw van wat hij of zij had kunnen worden en
redeneert als volgt:
Wij veranderen niet meer, vrezen wij. Tenzij we graag willen of heel erg
schrikken!
We hebben de houding van been everywhere, seen it all, got a T- shirt. We
denken het allemaal te weten. Wij zijn niet meer de meest inspirerende types.
Wij willen geen fysiek zwaar werk doen. Dat gaat niet meer. Nou ja, soms ook
wel, maar dan verdommen we het, want er zijn veel jongeren die het ook
kunnen. Kwantiteit en snelheid zijn niet ons ding. Flexibiliteit is niet onze
sterkste kant. We willen het wel, maar het kost ons steeds meer moeite.
Leiden en geleid worden (de fase van 49 tot 56 jaar)
Hij leidt en, wordt geleid.
Dat hij door het labyrint kon komen was alleen maar mogelijk dank zij
de draad van liefde, die hem steeds weer in de handen werd gelegd.
Dat besef maakt hem dankbaar en geeft hem het recht om anderen te
leiden.
De uiterlijke wereld begint aan kracht in te boeten.
De innerlijke wereld kan meer aan de dag treden.
Als hij zich afsluit voor deze innerlijke wereld, blijven hem twee wegen
open: hij verzet zich tegen het tijdsgebeuren en tracht krampachtig jong
te blijven of hij buigt zich voor de macht van de tijd en wordt een
uitgebluste.
Hij maakt de balans op. Wat heb ik werkelijk verricht in mijn leven?
Waarop kan ik bogen?
Of was ik toch niet meer dan een vervangbaar radertje binnen een
reusachtige machinerie?
Het spel van het blinken is gespeeld. Hij heeft gewonnen of verloren.
Hij heeft in ieder geval verloren als hij wil blijven blinken.
Hans Korteweg
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Wat zou u lopers kunnen bieden?
Zoals hierboven beschreven, wordt op deze leeftijd echt duidelijk hoe men het
leven ziet. Indien men niet door de tunnel is gegaan, of de vorige fasen niet
goed doorlopen heeft, kan in deze fase teleurstelling en cynisme optreden. Dit
kan tot gevolg hebben dat men negatief staat ten opzichte van het werk, de
organisatie, de leidinggevenden, de collega’s en vooral de jongeren. De loper
neemt misschien afstand van het werk. Dit hoeft niet altijd direct merkbaar
slecht functioneren te betekenen, maar er kan een langzaam proces ontstaan,
waarin de collega’s ook afstand gaan nemen, men de loper ontloopt. Ook hier
kan een open dialoog, een gezond één op één gesprek weer opening geven.
Belangrijk is om werkelijk te vragen en bereid zijn om de antwoorden te horen.
Dit kan voorkomen dat iemand geleidelijk aan ‘verdwijnt’ en gaat
disfunctioneren, verzuimen, etc. Demotivatie en een slechte sfeer werken
verziekend en passen niet in een gezond bedrijf. Eén werknemer met een
negatieve uitstraling zorgt op een afdeling met gemak voor een steen-in-devijver-effect of, zoals een ondernemer het mij onlangs verwoordde: één
klootzak maakt klootzakken. Dat kan de sfeer ook voor jongeren behoorlijk
bederven, waardoor meer mensen op één plek gedemotiveerd raken en
slechter gaan functioneren.
U kunt mogelijkheden bieden aan de loper om zijn of haar expertise en
ervaring in te zetten, coachende of voorlichtingstaken te geven. Scholing en
ontwikkeling blijven een leven lang de moeite van de investering waard. Vraag
de lopers wat zij willen leren en geef hiervoor de ruimte. Soms is een ander
type cursus of training nodig, waarin de loper in contact komt met zijn of haar
innerlijke drijfveren, wensen, dromen, inspiratie. Je kunt het niet van buiten
halen. Uiteindelijk zullen we vooral onszelf moeten voeden, ongeacht waar we
de voeding vandaan halen. Ook al is er weerstand tegen een dergelijk aanbod,
kunt u het stimuleren. Disfunctioneren zou u niet moeten toestaan in uw
organisatie, zelfs niet als u begrip heeft voor de oorzaak. Ieder is de smid van
zijn geluk en iedere werknemer is verantwoordelijk voor een gezonde
werksfeer en optimale inzet.
Een loper wil erkenning voor zijn kundigheid, dus maak inspraak mogelijk over
procedures, het eindproduct en bedrijfsresultaten. Maak een loper
verantwoordelijk voor een team of een proces of allebei. Haal het beste eruit
wat er in zit. Een loper kan last hebben van werk- of tijdsdruk. Indien hij of zij
voldoende presteert zorg dan voor versoepeling van de werktijden. De aard
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van de werkzaamheden dient misschien op den duur gewijzigd te worden. Kijk
samen eens naar de fysieke belasting en of vermindering daarvan wenselijk of
noodzakelijk is.
Gesprek met Marion Kuiperi
Marion (47 jaar) is, toen ze 25 jaar samen waren, getrouwd met Erik (46 jaar). Samen
hebben ze drie zonen. Gijs (17 jaar), Koen (14 jaar) en Teun (7 jaar). Erik is kostwinner en
werkt fulltime. Marion werkt als vrijwilliger-aan-het-bed in het Jacobshospice. Mensen
komen daar om te sterven. Daarnaast werkt ze als uitvaartspreker bij de Humanistische
Uitvaartbegeleiding. Vanuit haar ervaring rond stervensbegeleiding en uitvaart, vormt
zich meer en meer een richting. Marion droomt over het opzetten van een doorgaand
sterfhuis, een plek waar mensen kunnen sterven, opgebaard worden en waar wakes zijn
met rituelen rond de overledene. Marion heeft sterke affiniteit met (het begeleiden van)
rituelen. Vanuit die plek kan ook de uitvaart plaatsvinden, afgestemd op de wens van de
overledene en diens verwanten.
Wat is jouw talent?
‘Ik voel me een boodschapper. Ik kan mensen enthousiasmeren. Ik heb heel veel
talenten. Er zit ook een priester in mij, een zendeling, een schrijver. Ik ben vroedvrouw,
maar dan voor geboorte de andere kant op, over de dood heen. Ik ben grensverleggend
en ik kan goed in de stilte zijn.’
Hoe heb je dat ontdekt?
‘Door mezelf te onderzoeken. Door er met anderen over te praten heb ik het leren
benoemen. Ik heb onlangs een workshop talentenspel gedaan. Met een aantal mensen
hebben we jaren geleden een spiritueel groepje gevormd, geïnspireerd door het boek
‘De Celestijnse Belofte’. Mede hierdoor heb ik ontdekt wat ik in huis heb en wat me
drijft.’
Wanneer wist je dat je dit ging doen?
‘Dat is gegroeid. Het was een heel proces om mezelf toe te staan om een opleiding tot
auralezer te gaan doen. Na de middelbare school wist ik alleen maar dat ik wilde
studeren, want ik kon goed leren, maar ik wist absoluut niet wat. Ik herinner me niet
iemand die me vroeg wat ik wilde gaan doen. Ik heb Pedagogiek gestudeerd, maar
voelde me daarna te jong om aan ouders te adviseren en dat straalde ik uit. Op school
vond ik godsdienst het leukste vak, dus misschien was theologie wel wat voor mij
geweest. Of filosofie? Opvoeding ging me pas echt boeien toen ik moeder werd. Sinds ik
gestopt ben met werken ben ik steeds meer op mijn pad gekomen.’
Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
Marion is na haar studie gaan werken bij de vereniging Wereldkinderen als
maatschappelijk werker. Zij begeleidde de adoptie van kinderen uit Azië. Later werd ze
voorlichter over adoptie bij bureau VIA (voorbereiding interlandelijke adoptie). Na de
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geboorte van haar tweede zoon was het moeilijk om weer te gaan werken, omdat Koen
haar hard nodig had. Hij kon zonder haar zijn draai niet vinden en huilde veel.
‘Ik had het gevoel dat ik alles half deed. Op mijn werk was ik bezig met mijn huilende
kind. Thuis voelde ik me ontevreden, omdat ik niet goed mijn werk kon doen. Na twee
jaar was het nog niet verbeterd. Ik had een leuke baan en wilde eigenlijk niet stoppen.
Op mijn werk wilden ze me graag houden, dus ik kreeg
eerst een jaar onbetaald verlof. Het eerste half jaar ben ik constant ziek geweest.
Uiteindelijk zag ik geen betere weg dan te stoppen.’
Het effect op Koen was zeer positief en dit bevestigde haar besluit. In de periode dat
haar kinderen klein waren hielp ze op school en kregen ook haar spirituele kwaliteiten de
ruimte. Ze heeft verschillende opleidingen gevolgd: auralezing, reiki, healing. Het was
ooit een lastig besluit maar nu zegt Marion: ‘Stoppen met werken is één van mijn beste
beslissingen geweest. Het heeft mij de tijd en de ruimte gegeven om andere talenten te
ontwikkelen. Ik heb hard aan mezelf gewerkt. Ik ben een weg ingeslagen, waarvan ik niet
weet waar het toe leid. Dat biedt vele kansen voor diepgang en groei.’
Wat is het meest schokkende geweest op je weg?
‘Het was nogal confronterend te merken hoe zeer ik destijds mijn identiteit uit mijn baan
haalde. Ik merkte hoe ik voor sommige mensen geen interessante gesprekspartner meer
was. Ik dacht wel: Misschien krijg ik spijt van het stoppen met deze baan. Maar het groot
brengen van mijn kinderen kan ik nooit overdoen. Dat kan maar één keer. Koen was bang
voor alles en iedereen. Nu speelt hij in het schooltoneel de hoofdrol. Als ik nu zie hoe hij
zich ontwikkeld heeft ben ik zeer tevreden over mijn besluit.’
Wat is je grootste hulp geweest?
‘Mijn contact met de geestelijke wereld, met de engelen. Ook de boeken van Neale
Donald Walsh hielpen me. Het besef dat je het niet alleen hoeft te doen. Ik heb allerlei
trainingen en therapieën gedaan. Ook mijn kinderen hebben me geholpen. Ze hebben
mij op mijn pad gebracht.’
Hoe ben je geholpen?
‘Ik ben meer gaan letten op de zachte stemmen, op de fluisterstemmen, die zeggen wat
goed of niet goed voor je is.’
Wat is je tegen gevallen?
‘Mensen zijn niet zo enthousiast te krijgen als ik dat ben. Ik ben gewoon een soort naïeve
enthousiasteling. Mensen kappen zo snel iets af, willen het niet eens onderzoeken. Dat
vind het jammer. Ik sta open voor andere ideeën. Dan geloof ik nog niet meteen alles,
maar ik wil er wel naar kijken. Je hoeft het niet
met elkaar eens te zijn, maar ik houd wel van een open gesprek, met respect voor
elkaars mening.’
Hoe ging je om met tegenslagen?
‘Het doet een beroep op mijn kracht. Als ik iets echt wil ga ik door. Ik ga voor mijn
idealen en ben daar ook trouw aan. Ik doe dat nu in matig tempo, kleine stappen. En als
het tegenzit, vraag ik steun aan collega’s of vriendinnen.’
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Wat heb je ervan geleerd?
‘Dit hoort er allemaal bij en het effect is afhankelijk van hoe ik ermee omga. Alles wat je
doet is een keus.’
Wat is je motto?
‘Mijn moeder zei vroeger altijd: Kan niet bestaat niet. Dat spreekt me wel aan.
Ted Wilson zegt het anders: Ik mag het onmogelijke als visie dragen in mijn hart.’
Wat is je advies?
‘Als je leeft zoals je wilt, kun je ook sterven zoals je wilt. Mensen zouden hun dood meer
bespreekbaar moeten maken. Hoe wil je sterven? Hoe wil je begraven worden? Het zou
goed voor ons zijn als we daar wat opener over zouden zijn.’
Wat zou je anders doen?
‘Ik zou hooguit dingen eerder gedaan hebben en niet zo lang getwijfeld hebben.’
Wat zou je weer zo doen?
‘Trouwen met Erik op latere leeftijd. Het was mooi en het was een heerlijk feest. Ik zou
heel veel hetzelfde doen. Je kunt het niet versnellen. Het lijkt een wetmatigheid, dat het
zo moest gaan.’
Is dit de beste weg naar je doel geweest?
‘Ja. Mijn doel is nog niet bereikt, maar het is de beste weg. Het was een uiteenvouwing
van verschillende ervaringen, waarin ik steeds meer mijn pad ging ontdekken.’
Waar zouden leidinggevenden rekening mee moeten houden?
‘Iedereen die kinderen op de basisschool heeft moet rekening houden met het gegeven
dat een kind wel eens ziek kan zijn. Daar is enige flexibiliteit in nodig. Een werkgever
moet de kwaliteiten en talenten van werknemers zien. Waar en wanneer je werkt doet
er niet toe, als je het maar goed doet.’
Wat is typerend voor iemand in jouw levensfase?
‘Het ego trekt zich terug. Er komt meer ruimte voor spirituele ontwikkeling. We willen in
deze fase meer ruimte maken voor jongeren en het stokje doorgeven. Het is belangrijk je
dromen te onderzoeken en reëel te kijken naar wat hiervan is waar te maken. Het is tijd
om de balans op te maken.’

Gesprek met Evert Boeken
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Evert (52 jaar) is getrouwd met Ellen (43 jaar) en zij hebben samen drie kinderen: Heleen
(14 jaar), Jasmijn(11 jaar) en Jasper (5 jaar). Evert werkt als ambulant begeleider voor
mensen met een verstandelijke beperking bij Humanitas.
Wat is jouw talent?
‘Het vermogen om elke situatie als nieuw te beoordelen, met een open houding. Ik ben
werkelijk geïnteresseerd in mensen en maak makkelijk contact. Als jongen was ik in vrij
veel dingen wat beter dan gemiddeld. Ik kon bijvoorbeeld beter dan gemiddeld toneel
spelen, muziek maken, voetballen, fotograferen, etc. Maar niet spectaculair.’
Hoezo niet spectaculair?
‘Ik ben nooit helemaal voor iets gegaan. Dit heeft als gevolg dat je je hele leven
veelbelovend bent. Ik vond veel wel leuk om te doen en deed het dan. Dat heeft ook te
maken met dat ik lui ben. Op mijn eindrapport stond geschreven: Evert
drijft op zijn vermogens. Ik hoefde nooit zo erg mijn best te doen. Men zei: ‘Hij kan veel,
maar hij haalt het er niet uit.’ Ik kon als jongen goed voetballen, maar
dat werd van huis uit niet aangemoedigd. Het was belangrijker dat je mooi kon dwarsfluit
spelen. Ergens heb ik de boodschap gekregen dat het toch nooit goed genoeg is.’
Hoe heb je jouw talent ontdekt?
‘Ik heb moeite met het maken van keuzes en heb veel talenten ontdekt door te doen,
maar ik heb er niet echt één speciaal ontwikkeld. Door de vele mogelijkheden dacht ik: ik
zou dit kunnen doen. En dat. En dat ook. Terugkijkend zie ik dat ik nooit gekozen heb om
ergens hard mijn best voor te doen.’
Evert is een bekwaam klusser thuis, bij vrienden en op de school van zijn kinderen. Ook
wordt hij gevraagd voor fotoreportages bij bijzondere gebeurtenissen in de
vriendenkring. Dat doet hij graag en met precisie. Zijn creativiteit spreekt uit het mooie
resultaat.
‘Ondanks dat ik lui was kon ik wel uren bezig zijn in de doka.’
Wanneer wist je dat je dit beroep ging doen?
‘Dat is ook gevolg van het niet maken van keuzes. Ik heb dienst geweigerd. Ik zat in een
wereld van: ‘Dat doe je niet. Je gaat niet het leger in.’ Ik zag het mezelf ook niet doen,
kon me niet inleven in oefeningen, waarin gevulde koeken voor de vijand moesten
worden aangezien. En misschien was het ook wel luiheid.’
Als erkend gewetensbezwaarde mocht Evert vervangend werk doen en hij zei: ‘Doe maar
iets sociaals, iets zinnigs.’ Hij ging vervangend werk doen in psychiatrisch centrum Sint
Bavo. Daar begon hij meteen aan de opleiding tot B (psychiatrisch) verpleegkundige.
Toen de periode van vervangend werk erop zat bleef hij om zijn opleiding af te maken.
Uiteindelijk bleef hij tot 2003. Op advies van zijn toenmalige vriendin (die ook vond dat
hij meer met zijn capaciteiten moest doen) ging hij psychologie studeren, maar dat
boeide hem niet genoeg. ‘Ik ben geen wetenschapper.’ Naast de studie ging hij weer op
Sint Bavo werken. Vlak voor zijn kandidaatsexamen is hij gestopt. Hij deed de HBO
opleiding maatschappelijk werk en werkte vervolgens in diverse leidinggevende functies.
‘Ook hier rolde ik min of meer in.’
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Er kwam een omslag naar bedrijfsmatig denken in de zorg en Evert volgde een
meerjarentraining voor het management. Een deel van de Bavo verhuisde naar
Rotterdam, want psychiatrische patiënten moesten integreren in de samenleving.
Normalisatie was toen hot. Evert stond als hoofd van de open
afdeling in de frontlinies in gesprek met de buurt, die moest wennen aan vreemde types
in hun woonwijk.
‘Ik was hoofd van een resocialisatieafdeling, wat een open afdeling moest worden. Het
was een pittige groep en dus een grote verantwoordelijkheid. We werkten met weinig
begeleiding op de groep en wat ambulante zorgverleners
hieromheen. Ik besprak met mijn leidinggevende mijn zorgen over een slecht
functionerende arts en na enige tijd verraste mijn leidinggevende ons door mij aan te
wijzen als de oorzaak van het probleem.’
Evert meldde zich ziek, omdat hij in de arts een risicofactor zag en hiervoor niet
verantwoordelijk wilde zijn. Zijn team stelde zich achter hem, bevestigde zijn kritiek en
de betreffende arts was de volgende dag weg. Intussen was er een vertrouwensbreuk
met de leidinggevende. Uiteindelijk wilde zijn leidinggevende hem niet terug op de
afdeling. Evert vond dit zeer onrechtvaardig en heeft daarom gestreden voor een goede
financiële afhandeling.
‘Ik kreeg een nieuwe baan met een jaarcontract als wijkmanager in een verpleeghuis.
Mijn afdeling liep goed, ik werkte volgens de nieuwe principes en maakte zelfs winst. Aan
het eind van het eerste jaar had ik een goed functioneringsgesprek en een week later
werd ik ontslagen. Dat was een ontgoocheling, er speelde blijkbaar meer dan ik gemerkt
had en ik had wellicht toch te veel (kritische) vragen gesteld. Ellen ging meer uren
werken en ik werd huisman. Voor de kinderen zorgen was in ieder geval zinnig werk en
dat vond ik erg leuk.’
Tegen de tijd dat zijn WW afliep vond Evert weer een baan. Sinds anderhalf jaar is hij
ambulant begeleider, wat hij beschrijft als ‘prettig en zinvol werk.’
Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
‘Ik voelde me zeer verantwoordelijk voor mijn afdeling. Daar ging ik misschien ver in en
daarom is het goed dat ik daar weg ben, ook al was de manier waarop niet juist. In de
omslag van de zorg naar bedrijfscultuur was ik het grootste deel van mijn werktijd in
vergadering, aan het fuseren, in conferentieoorden, etc. Dat vond ik weinig zinvol en ook
niet leuk. Veel tijd ging zitten in de organisatie en het ging te vaak over het veilig stellen
van je eigen positie. En dat binnen een organisatie, waarin veiligheid standaard geboden
moet worden, ook aan degenen die er werken.’
De periode van op non actief zijn, eerst werken aan voorzetting van samenwerking,
erkenning van het conflict en tenslotte strijd om een goed ontslag was voor Evert een
lastige tijd. Maar dit gaf hem ook inzicht in het functioneren van de psychiatrie en in de
positie die hij zelf had als betrokken
werker. Door het tweede ontslag, dat zeer onverwacht kwam, kreeg zijn zelfvertrouwen
weer een duw.’
‘Tegelijk kwam ik hierdoor in de gelegenheid om de dagen door te brengen met Jasper,
een eenjarige peuter en zijn wereld. Dit bracht me terug bij wat ik werkelijk belangrijk
vind’
Evert kiest voor het werk dat hij nu doet.
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‘Je kunt zeggen dat ik onder mijn niveau werk, maar dit geeft me meer voldoening dan
alle leidinggevende posities die ik heb gehad. Ik kan hier nuttig zijn. Humanitas is een
organisatie in beweging. Al dat gedoe is niet mijn ding en dat hoeft ook niet meer. Dit
geeft me ook veel vrijheid. Ik heb geen zin me te bewijzen en ik heb die drang ook niet.
Mijn leidinggevende is jonger dan ik, begin dertig en ik geef hem wat ideeën, tenminste,
ik roep wel eens wat, niets bijzonders, maar daar heeft hij wat aan. Ik ben een beetje
klankbord voor hem.’
Wat is voor jou het meest schokkende geweest op je weg?
‘Ik ben wel eens in mijn rug gestoken tijdens mijn werk. Toen ik ziek thuis was hoorde ik
niets van mijn werkgever, noch van de arts noch van het afdelingshoofd. Later ben ik
eens erg in elkaar geslagen. Tussen psychiatrische patiënten moet je altijd op je hoede
zijn. Je moet door het gedrag van de ander heen zien te begrijpen wat iemand bedoelt.
Dat probeer je. Je doet gewoon je werk, het is standaard, je staat er niet bij stil. Je bent
betrokken. Na al die jaren een moeilijke afdeling gedraaid te hebben en verantwoordelijk
geweest te zijn werd ik door mijn leidinggevende aangewezen als ruziezoeker. Ik moest
ineens ook op mijn hoede zijn voor de organisatie, van wie ik juist rugdekking
verwachtte.
Als je op een hogere positie komt gaan er hele andere belangen spelen. Dan gaat het niet
meer over of je het werk wel goed doet. Het gaat ook niet meer om de patiënten. Ik kan
me voorstellen dat ze me vervelend vonden. Ik was kritisch en dat vond men wel eens
lastig. Maar je moet wel eerlijk blijven.’
Wat is je grootste hulp geweest?
‘Ik was een keer thuis met Jasper, die haast stikte in een stukje brood. Ik tilde hem op,
draaide hem om, deed wat ik moest doen. De hulpeloze blik in zijn ogen op het meest
kritieke moment deed mij beseffen dat het gaat om de meest basale, directe zorg. Dit
moment heeft veel indruk op mij gemaakt. Hier wil ik zijn. Dit wil ik doen. Hier gaat het
om. De mensen (met een verstandelijke beperking) waar ik nu mee werk zal het een zorg
zijn of de organisatie gekanteld wordt, gefuseerd, gereorganiseerd. Het gaat erom dat ik
er ben op het moment van onze afspraak. Ik ben Humanitas voor hen. Heel helder.’
De houding van Ellen helpt Evert bij zijn keuze voor dit werk in combinatie met de zorg
voor de kinderen. Ellen is hoofd van een aantal gezinsvervangende tehuizen en werkt 32
uur en soms iets meer. Evert werkt 24 uur en meestal ’s avonds of in schooltijd.
‘Ellen maakt graag carrière en vindt dat leuk.’
Wat is je tegen gevallen?
‘In het huisman zijn kom ik mezelf meer tegen dan toen ik werkte. Ik word meer
geconfronteerd, met name door wat de kinderen me zeggen. Ik merk mijn ongeduld en
de kinderen vragen dan: waarom doe je dat nou zo? of: waarom word je nou boos?’
Hoe ging je om met tegenslag?
‘Hoezo tegenslag?’ Eigenlijk ervaart Evert geen tegenslagen.
‘Het lijkt je te overkomen, maar eigenlijk zijn het gevolgen van de keuzes die je maakt. Ik
had ook gewoon mee kunnen doen. Ik had me meer op de vlakte kunnen houden of
eerst mijn positie veilig stellen. Maar ja, daar ben ik niet zo van. In lastige situaties toon ik
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me onverschilliger dan ik ben. Ik ga er zogenaamd luchtig mee om, maar het doet me
meer dan ik laat merken. Als ik me oneerlijk behandeld voel, bijt ik me erin vast. Ik kan
het ook weer goed loslaten en verder gaan.’
Wat heb je ervan geleerd?
‘Het gaat er om dat je vriendelijk bent voor je omgeving. Bijvoorbeeld door te timmeren.
Ik leef in een klein kringetje en vind het belangrijk om werkelijk goed te doen. Ik vraag
ook altijd aan mensen: Hoe wil je het precies hebben? Teken het maar.’
Wat is je motto?
‘Niet lullen, maar doen! Laten we maar aan het werk gaan en we maken allemaal fouten.
Bij timmeren is dat heel duidelijk. Dan is het kastje scheef en dat heb ik dan gedaan. Dan
is het niet goed en dan moet ik het opnieuw doen. Daar kan ik niemand de schuld van
geven, want ik heb een fout gemaakt.
Simpel. Ik heb wel de neiging om alles en iedereen de schuld te geven, maar dat is
absoluut zinloos. Dus dan ga je gewoon verder en het nog een keer doen.’
Wat is je advies?
‘Blijf heel dicht bij de vraag Is dit nou wat ik wil? en breng je leven in overeenstemming
met wat je werkelijk wilt zijn en doen. Iedere keuze heeft consequenties.’
Wat zou je anders doen?
‘Dingen gaan zoals ze gaan en dan maak je er het beste van. Misschien zou ik één talent
meer uitbouwen. Niet dat ik ergens spijt van heb, maar misschien was het slimmer
geweest om voor één ding te gaan. Je echt ergens in te verliezen. In het timmeren verlies
ik me nog het meest.’
Wat zou je weer zo doen?
‘Weer zo voor Jasper gaan zorgen, huisman worden en veel tijd nemen voor de
kinderen.’
Is dit de beste weg naar je doel geweest?
‘De weg is het doel. En dat was dus goed.’
Waar zouden leidinggevenden rekening mee moeten houden?
‘Een leidinggevende zou moeten vragen naar de redenen voor mijn keuzes. Ik ben
ontslagen, omdat mijn leidinggevende mij vreesde, mij als concurrent zag. Ik ben ook bij
sollicitaties afgewezen, omdat ik te hoog gekwalificeerd was. Maar ik heb niet de ambitie
voor een leidinggevende rol. Je hoort natuurlijk wel mijn ervaring als ik spreek. Dat moet
ik ook niet verhullen of ontkennen. Je kunt er gebruik van maken. Dat doet mijn huidige
leidinggevende ook. Bij het ouder worden horen vaak ook minder ambities. Ik wil niet
alles kunnen en overal goed in zijn. Waarom zou dat moeten? Blijkbaar vind ik
verslaglegging vervelend. Het is niet nodig voor mij noch voor mijn cliënten. De wet
vraagt dat je dat allemaal doet, maar ik houd er niet van en geloof er niet in. Kijk in een
team naar ieders kwaliteiten, vaardigheden, levensverhaal en laat ieder doen waar hij
goed in is. Ik wil gewoon alleen naar die mensen (cliënten) en met ze praten en vooral
7. Lopers
71

dingen doen. Ik zorg dat het goed komt en doe dat net zo lief zonder al die
verantwoording op papier. Als ik dan een schaal omlaag moet dan is dat zo. Dan doe ik
het werk waar ik het best in ben op de voor mij meest plezierige wijze.
En hoezo moet je altijd verder ontwikkelen? Wil ik dat nog? En wil ik cursus volgen?
Gesprekken voeren en de vragen stellen, zoals jij nu doet dat is toch veel zinniger. Dat
zou iedere leidinggevende moeten doen. Ik zei vroeger: als ik
tijdens een functioneringsgesprek iets nieuws hoor heb ik mijn werk niet goed gedaan. Je
moet als leidinggevende weten hoe het met je personeel gaat. Op het werk en thuis. Je
moet je verdiepen in je medewerkers en in hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.’
Wat is typerend voor iemand in jouw levensfase?
‘Terug kijken en beschouwen. Mijn ouders zijn nu 85 en 86 en die zullen binnen nu en vijf
jaar waarschijnlijk dood gaan. Dat is ook ingrijpend. Dan ben je zelf de oudste generatie.
Ik heb nu dertig jaar gewerkt en heb nog dertig jaar te leven. Wat mag ik nog beleven?
Als je nog wat wilt in je leven dan moet je het nu gaan doen. Dat voelen we nu we op
deze leeftijd zijn. Of als je nog iets met je ouders hebt uit te zoeken moet je het ook nu
doen.
De drang om up to date te blijven en ontwikkelingen te volgen wordt minder. Ik heb daar
niet zo’n last van, maar als je bijvoorbeeld in de ICT werkt wordt het in deze levensfase
wel lastiger, denk ik. Ik ben laat vader geworden, maar velen van mijn leeftijd worden nu
grootouders.’
Wijkt jouw leefstijl af van die van je vrienden?
‘Ik heb vrienden om me heen verzameld bij wie ik me prettig voel en kan zijn zoals ik ben.
Het ziet er qua uitwerking misschien anders uit, maar in wezen vinden we dezelfde
dingen van belang.’
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8. Wandelaars
Het beeld van wandelaars, 55 - 65 jaar
Wandelaars hebben ontdekt dat je wandelend nog meer ziet van je omgeving
en dat de wandeling vaak interessanter is dan het einddoel. Tao is de weg. Het
maakt hen niet zo gek veel uit hoe laat en of ze überhaupt aankomen op de
plaats van bestemming. Onderweg is er genoeg te beleven.
Wandelaars zijn door deze rustiger levenshouding beter in staat te zien en te
horen wat er gebeurt. De overgang is reeds in een gevorderd stadium,
waardoor hormonen (die onruststokers) minder bepalend zijn. En het maakt
niet meer zoveel uit hoe je haar zit en of je dat nog wel hebt. Het gaat nu
eenmaal wat trager. Wandelaars willen er nog wel goed uit zien, maar zijn aan
kraaienpootjes gewend geraakt. En in veel gevallen ook aan andere fysieke
ongemakken en ze weten dat het hier uiteindelijk niet om draait.
Adriaan van Dis (60)
Een van de zegeningen van het oud worden is dat je die hormonen wél richting kunt geven. Dat je niet meer zo nodig dingen hoeft te overwinnen, maar dat je juist allerlei
dingen in jezelf overwonnen hebt: de spoken uit het verleden. In die zin vind ik oud
worden het leukste dat me overkomt. Omdat ik meer de diepte in durf te gaan. Je merkt
dat er rust in je komt, dat je je kunt opsluiten met een boek in een hoek. Vroeger kostte
het me heel veel moeite om de rust bij mezelf te zoeken. Daar ben ik nu niet meer bang
voor…
Ik durf te beweren dat mijn gedrevenheid in zekere zin toeneemt. Misschien komt dat
ook door enige lichamelijke krakkemikkigheden. Ik heb een klein hersenbloedinkje gehad
en daarna kreeg ik nog een soort waarschuwing van mijn hart. Nu heb ik sterk het idee
van: pluk de dag…
Ik ben helemaal niet van plan om te denken: nu word ik wat ouder, ik ga eens kalm aan
doen en in een Kreymborg-jack mooie fietstochten uitstippelen. Nee, ik ga echt nog
dingen doen. Sinds dat hersenbloedinkje weet ik dat als het je nog een keer overkomt
het desastreuzer kan zijn. Of het mijn leven veranderd heeft? Ik ben er wel van
geschrokken. Het heeft me een tijdje somber gemaakt. Maar ik heb ook gedacht: nu
moet ik nog meer tot de kern komen en dat is dat ik nog een paar boeken wil schrijven
die ik in mijn hoofd heb.
Plusmagazine, mei 2007

In deze fase mag de loopbaan worden afgebouwd. Maar is dat wenselijk? Nog
steeds vinden veel werkgevers en leidinggevenden het prima als oudere
werknemers eerder ophouden met werken. Dit is vaak gebaseerd op
vooroordelen over de relatie tussen leeftijd en het vermogen om te werken.
8. Wandelaars

73

Overigens worden negatieve beelden over werken en ouder worden ook door
wandelaars zelf uitgesproken. Hoe lang moet jij nog? of Werk jij nog? zijn
veelgehoorde uitspraken. Ik heb veel werkende wandelaars gesproken en de
meesten worden niet goed van dit soort vragen. Ze hebben nog zin om te
werken, dus waarom stoppen? Ze doen het bovendien nog goed.
Als iemand ouder wordt kan dat te merken zijn aan: lichamelijke
veranderingen en geestelijke veranderingen. Deze twee veranderingen zijn
biologisch en onomkeerbaar, maar er zijn grote individuele verschillen. De
verschillen worden ook steeds groter.
Echter, veranderingen door blootstelling aan omgevingsfactoren en
veranderingen door de leefstijl zijn te beïnvloeden. Deze zijn gevoelig voor een
zichzelf versterkend proces van beeldvorming. Dit beeld is meestal negatief.
Het wordt hoog tijd zich voor te bereiden op wat men nog wil doen, wat
men zal moeten laten vallen, wat misschien nog afgemaakt kan worden.
Er groeit een angstig besef dat dat minder is dan men nu nog denkt. Het
verleden trekt voorbij - het is onbegrijpelijk dat men toen zoveel kostbare
tijd aan beuzelarijen heeft verdaan - had ik nog maar wat tijd vóór me,
die ik in het verleden als droog zand door de vingers heb laten glippen!
Bernard Lievegoed
Reeds eerder noemde ik de herintreedsters die een tweede kans grijpen en na
het grootbrengen van de kinderen meer tijd en energie hebben om hun
loopbaan voort te zetten. Ik heb van 1998 tot 2003 herintredende vrouwen
omgeschoold in de kantoorautomatisering. Met name voor de vijftigplus
vrouwen, die nog nooit een computer hadden aangeraakt, was dit vooral
tijdens de eerste weken erg spannend. Maar als ze eenmaal besloten hadden
dat ze dit wilden leren gingen ze er helemaal voor en zaten ook ’s avonds thuis
aan de computer. En voor je het wist waren ze op het internet beland en
kwamen met de nieuwste weetjes aan, kopieerden als eerste Cd’s en waren
eeuwig dankbaar voor wat we ze geleerd hadden. Wandelaars hebben genoeg
energie en nemen de tijd om iets nieuws te leren en weten dat ze meer
kunnen dan ze dachten. Ze staan open voor nieuwe uitdagingen en
ingewikkelde opdrachten. De oudere vrouwen werden in deze groepen de
moeders, de oma’s, de mededocenten en namen de jongere deelnemers mee
op deze nieuwe weg.
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Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd.
Sammy Davis Jr.
De wandelaars zijn geboren tijdens of in de eerste jaren na de tweede
wereldoorlog. Ze zijn met velen en worden ook wel de babyboomgeneratie
genoemd. Wandelaars zijn groot gebracht met veel sociale vernieuwing en de
zin ‘ik heb recht op’ brandt hen op de lippen. Dit maakt het gesprek over de
recente wijzigingen in de sociale wetgeving moeilijker. Ze willen er niet aan
wennen dat de wereld verandert, ook al weten ze dat ze het niet kunnen
tegenhouden. Natuurlijk hebben jongere mensen ook rechten en er worden
minder kinderen geboren. Er is behalve vergrijzing ook ontgroening en het feit
dat je een bepaalde leeftijd hebt wil niet automatisch zeggen dat je meer
rechten hebt.
Maar nog is de ontwikkeling niet ten einde. Omstreeks het 56ste jaar
(het is merkwaardig dat dit getal bij haast alle onderzoekingen steeds
weer terugkomt) komen er wee: wolken aan de lucht. Het hoge plateau
waarop het leven zich afspeelde gaf wel een wijd uitzicht rondom, maar
was toch hoofdzakelijk gericht op de wereld. Nu gaat de blik weer naar
binnen. Het is alsof alle levenswaarden nog een keer existentieel
doorleefd moeten worden.
Bernard Lievegoed
Kort verslag van het bezoek van Ahmed Aboutaleb aan een Friese Fietsenfabriek om ideeën op te
doen om ouderen langer aan het werk te houden. Aboutaleb vindt dat alle werknemers min of
meer dezelfde rechten moeten hebben. De ouderen worden op dit moment redelijk beschermd in
de cao's en hij is van mening dat dit een stuk flexibeler kan. Volgens Aboutaleb hoeven ouderen
niet te worden ontzien. Hij sluit af met een Marokkaans gezegde: "Als je één nacht ouder bent,
ken je één truc meer". Met deze uitspraak wil hij pleiten voor het behoud van oudere werknemers
bij een bedrijf.
Bron: Telegraaf, 15-5-2007

Wandelaars zijn eigenwijs. Dat wordt door jongere managers (met meer
geldingsdrang) als hinderlijk ervaren. Maar van die eigen wijsheid zou je ook
kunnen profiteren. Er eens goed naar luisteren bijvoorbeeld. Wandelaars
hebben meer levenservaring en meer tijd. Ze zijn efficiënt geworden door veel
missers te maken. Ze hebben alles al een keer uitgeprobeerd. Ze zijn minder
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streberig. Doordat ze zich minder gelegen laten liggen aan de mening van
anderen zijn ze onafhankelijke denkers.
Volgens onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut lijken 55-plussers tot een jaar of 75 steeds
meer op de generatie van 35 tot 55 jaar. Ouderen staan tegenwoordig anders in het leven dan de
generaties voor hen. Ze zijn gezonder, draagkrachtiger, mondig, vaak zijn ze nog aan het werk en
ze willen de regie over hun toekomst meer in eigen hand hebben. De ouderenbond ANBO wil
toetreden tot de FNV om zo meer politieke invloed te krijgen in belangrijke sociaaleconomische
adviesraden als de SER en de Stichting van de Arbeid. De protestants-christelijke PCOB zoekt
toenadering tot het CNV in het belang van zijn ‘jonge, nog werkende 50-plussers’. Bestuurders
moeten het belang van álle generaties verdedigen. Nu de ANBO de op twee na grootste bond in
de federatieraad is, wordt het wel de vraag hoeveel politiek gewicht de jongeren nog hebben in
het hoogste orgaan van de vakcentrale.
Bron: Trouw, 12-5-2007

De kracht van de wandelaars
Wandelaars weten wat ze wel en vooral ook wat ze niet kunnen. Zij hebben
compenserend vermogen opgebouwd. Ze hebben zelfinzicht en kun
reflecteren. Ze zijn rustig, maar ook zeer gedreven als ze een nieuwe uitdaging
zien. Ze hebben geleerd te relativeren. Ze zijn betrokken op hun medemens en
kunnen empathie opbrengen voor anderen. Ze hebben werkervaring en
vakmanschap. Wandelaars zijn in staat tot onafhankelijke meningsvorming.
Zij zijn omgevingsbewust, maar redelijk vrij van de mening van anderen. Zij
varen op routine.
Ze durven te luisteren naar hun intuïtie en van hieruit beslissingen te nemen.
Ze zijn minder competitief dan velen die jonger zijn. Dat brengt evenwicht in
een team met jongere collega’s. Vrouwen met een verlate carrière werken
langer door wegens pensioengat of omdat ze er gewoon nog heel veel zin in
hebben. Zij gaan, ondanks hun leeftijd, met nieuwe energie aan de gang.
Sommigen beleven het begin van deze periode als een voorgevoel van
nog grotere beproevingen, anderen van nog te wachten taken die men
zich niet gewenst heeft. Vaak ook brengt het beroep nog een aantal
desillusies. Wie eenmaal boven de zestig is wordt beschouwd als zijn tijd
uitzittend, ondanks misschien perfect functioneren. Nog eenmaal moet
men afstand doen van wat men zelf opgebouwd heeft en dat door
anderen zeker anders voortgezet zal worden. De onthechting begint nu
pas werkelijkheid te worden.
Bernard Lievegoed
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Hindernissen van de wandelaars
Bij wandelaars kunnen in fysieke zin beperkingen gaan optreden. Het lichaam
wordt ouder en gaat gebreken vertonen. Het opgegroeid zijn met een bepaald
perspectief ten aanzien van pensioen kan een hindernis zijn. Het eind van de
loopbaan is in zicht en ze willen hier niet in wijzigen. Zij zijn gehecht aan hun
welvaart en nemen hier moeilijk afstand van. Een stapje terug of een veer
laten lijkt onmogelijk en vinden ze vooral onrechtvaardig. Zij hebben
verworven rechten en laten die niet los. Hierdoor belemmeren ze soms hun
eigen ontwikkeling.
Het nabije toekomstperspectief van vrouwen die later het werken weer
hebben opgepikt strookt soms niet met de partner, die blij is dat hij kan
stoppen. Vroegere plannen omtrent het leven na pensioen veranderen
drastisch en dat geeft soms strubbelingen in de relatie.
Wandelaars hebben soms een nauwe perceptie, zoals: vroeger was het beter.
Wandelaars versterken soms het negatieve beeld over hen door inflexibiliteit
en beperkende overtuigingen, zoals: dat met die computers kunnen wij niet
meer leren. Ze zijn niet meer leerbaar en hebben minder leercapaciteit. Het zal
mijn tijd wel duren bepaalt soms te veel de houding. Ze hebben alles al
meegemaakt en staan nergens open voor. Ze eisen respect op grond van hun
leeftijd. Zodra ze dat gaan afdwingen verliezen ze respect. Ze hebben minder
energie en minder herstelvermogen na fysieke of emotionele tegenvallers.
Op het werk terroriseren ze soms hun omgeving door een houding in te
nemen van mij moet je niets vragen, want ik ben al weg. Soms worden ze
bepaald door een negatieve (arbeids-) voorgeschiedenis en hebben zich te
vaak niet serieus genomen gevoeld. Ze zijn teleurgesteld door de
individualisering. Ze doen niet aan zelfsturing en willen die
verantwoordelijkheid niet.
Denk eraan dat het streven naar een hoog doel
en het verlangen naar overvloed en welvaart
niet meer kracht vergen dan het accepteren van armoede en ellende.
Napoleon Hill, 1929
Wandelaars zijn gezonder en sterker dan zestigers in de vorige eeuw waren.
Dat is een feit. En er zijn er onder hen die voorlopig willen blijven werken. Die
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helemaal niet willen stoppen om vervroegd met pensioen te gaan. Maar ze
hebben er moeite mee dat jongere generaties de dienst gaan uitmaken. Zij
hebben gekabouterd, gestaakt en (willen we naar de dam dan gaan we naar
de dam) geprotesteerd. Wandelaars dachten dat zij de vernieuwers waren, ze
hebben hiervoor gestreden toen ze nog provo en hip waren.
Wat kunt u in het bijzonder aan wandelaars vragen?
Vraag ons om advies. Wij zijn uitstekende adviseurs. We zijn zeer betrokken,
luisteren in alle rust en kunnen het ook goed loslaten als u ons advies niet
accepteert. We kunnen goed en vooral onafhankelijk meedenken. We zijn een
kennisbaak. We zijn betrouwbaar en we zijn loyaal. Als we geven doen we dat
oprecht en niet omdat het hoort of moet. Sociaal zijn we niet meer zo heel erg
gevoelig voor wat men van ons vindt en dat geeft ons een grote mate van
vrijheid.
Crisis en involutie, hoogtepunt in de vijftiger jaren en nog eens uiteindelijke beproeving hebben ons gemaakt tot de rijpe mens die een
gevoel heeft ontwikkeld voor het verschil tussen knapheid en wijsheid,
tussen trots kunnen en bescheidenheid. Een laatste periode vóór de
leeftijd der patriarchen stelt ons in staat de balans op te maken en ons in
te stellen op het feit van de ouderdom met verstilling en berusting, maar
ook met hoogste innerlijke activiteit, die tenslotte zal kunnen voeren tot
goedheid. Maar ook met afnemende krachten, gebreken en
afhankelijkheid van anderen.
Bernard Lievegoed
Wat kunt u beter niet aan wandelaars vragen?
Vraag ons alstublieft niet steeds nog nieuwe dingen te leren. Wij kiezen liever
zelf wat we nog nodig vinden. Vooral die digitale systemen, waarop wij van
alles moeten invoeren? Daar hebben we geen zin meer in. Zonde van onze tijd.
Als we er zelf de waarde van zien willen we hier nog wel eens de tanden
inzetten, maar probeer het niet af te dwingen, want dan gaan de hakken in het
zand. En stevig!
Fysiek zwaar werk moet je niet meer aan ons vragen. We vinden het soms
lastig om nee te zeggen en geconfronteerd te worden met dat het niet meer
gaat. We zijn gezond en een beetje ijdel, dus het kan misschien best, maar er
zijn jongere sterkere types, dus vraag het hen liever en zet mij in op al die
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andere vermogens waarvan wij misschien wel meer hebben. Vraag ons niet te
veel een voortrekkersrol te nemen. Wij doen liever een stapje terug. Soms
kiezen we ervoor en staan we voorop, maar dat komt door onze innerlijke
drang. Vraag ons niet om tempo te maken. Dat vinden we niet meer nodig.
Zullen wij de aftakeling nog moeten leren verdragen, of zullen wij
gezond mogen sterven? Het zijn concrete vragen voor wie zich op de
periode van ouderdom voorbereidt.
Bernard Lievegoed
Wat zou u wandelaars kunnen bieden?
Wandelaars hebben meer tijd gehad van elkaar te verschillen dan jongere
mensen, daardoor zijn er grote individuele verschillen. Bijvoorbeeld in
vermogens, ontwikkeling van kennis en vaardigheden, gezondheid, belangrijke
levensloopgebeurtenissen en ervaringen tijdens de loopbaan en daarbuiten.
e

Op dit moment werken nog maar weinig mensen door tot hun 65 en nog
minder daarna. De verwachting is wel dat het aantal oudere medewerkers de
komende jaren sterk zal stijgen. Wandelaars zijn hun loopbaan aan het
afbouwen. Te vaak ging dit in het verleden door middel van resoluut pensioen,
maar veel beter is het als dit geleidelijk gebeurt. Zowel voor de wandelaar zelf
als voor de organisatie waarin hij werkt. Zolang men bij elkaar betrokken blijft
kunnen kennis en vaardigheden optimaal benut worden. Door de fysieke
gevolgen van ouder worden wil de wandelaar zijn of haar eigen tempo
bepalen. Hiervoor kunt u het beste ruimte geven en dit door de wandelaar zelf
laten bepalen. Over demotie valt vaak wel te praten, want de wandelaar, die
de vorige fasen goed doorstaan heeft wil graag zelf iets minder werken en
realiseert zich ook dat dit redelijk is. Nu het pensioen gebaseerd wordt op het
gemiddelde salaris en niet meer uitsluitend op het laatste is ook deze
belemmering weg genomen. Privé zijn de kosten meestal lager geworden,
doordat de hypotheek is afgelost en de kinderen hun eigen kost verdienen.
Vaak zijn de mantelzorgverplichtingen voor wandelaars hoog. Zij beginnen zelf
gebreken te vertonen en hun kring van broers, zussen, vrienden en kennissen
ook. Hier willen ze tijd voor en ook in veel gevallen willen ze tijd met de
kleinkinderen doorbrengen.
Sterven in het harnas is voor sommige wandelaars de manier hiervan zijn
prachtige voorbeelden. Maar waarschijnlijk zal niemand op zijn sterfbed
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zeggen: Had ik maar meer gewerkt.
Zorg bij voorkeur voor een tijdige afronding van het werk en voorkom dat de
wandelaar aan het eind van de carrière ziek wordt. Goed afscheid nemen en
goed vertrekken na een geleidelijke afbouw zijn mogelijk als u in een open
communicatie met elkaar het proces van afbouw volgt. De leeftijd waarop dit
dient te gebeuren kan per persoon verschillen. Deeltijdpensioen voor en na de
vijfenzestigjarige leeftijd is een optie, ook al zitten er op dit moment nog wat
haken en ogen aan.
Het is essentieel dat de wandelaar betrokken en gemotiveerd blijft bij het
bedrijfsproces en in de beroepsuitoefening. Het gevoel voor onderwaardering
en afschrijving ligt op de loer. Zodra er een indruk ontstaat dat hij niet meer
nodig is, gaat de lol eraf. Geef de wandelaar ruimte en invloed op zijn of haar
werkzaamheden. Daarnaast is het verstandig om als werkgever na te denken
op welke wijze deze ondersteuning kan bieden bij zingevingvraagstukken en
om ruimte te bieden (in tijd) voor ontwikkelingsmogelijkheden buiten het
werk.
Hemel en aarde (de fase van 56 tot 63 jaar)
Het is soms pijnlijk te ervaren dat de greep op het bestaan verdwijnt.
De tijd loopt als water tussen de vingers door. Alles gaat zo snel.
En tegelijkertijd is daar dat andere tempo diep van binnen - die gestage
harteklop.
Groot is opnieuw de verleiding om zichzelf toch te dwingen zich aan te
passen aan de wervelende buitenwereld.
Maar als hij dat doet wordt hij op zijn best een afgeleide
en komt hij tenslotte onherroepelijk in de problemen.
Als hij zich niet afstemt op de buitenwereld, maar op zijn bron, blijkt dat
hij een centrum is. Als centrum biedt hij niet in de eerste plaats
feitenkennis, maar doorzicht.
Zo is hij voorbeeld en steunpunt.
In deze levensfase begint een alchemistisch proces.
Dit biedt de mogelijkheid om in wijsheid de kracht die sinds onze prille
jeugd in ons voortbrandt te transformeren en te richten.
Wie deze alchemie beoefent verjongt zichzelf; hij transformeert vitaliteit
tot geestkracht.
Hans Korteweg
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Gesprek met Emile van Westerhoven
Emile is 64 jaar. Hij woont alleen en heeft een LAT relatie.
Wat is jouw talent?
‘Uit testen is al lang geleden gebleken dat ik analytisch vermogen heb en goed vanuit een
helikopterview zaken kan beschouwen. Ik kan ingewikkelde zaken simpel onder woorden
brengen. Ik verplaats me goed in de positie van anderen en dat vergemakkelijkt de
communicatie. Ik schrijf goed en vind het leuk om te doen. Van huis uit heb ik een kort
lontje. De drift verdwijnt niet, maar het wordt beheersbaar.’
De frustratie (het korte lontje) was ook een aanjager om ergens de tanden in de zetten
en dat heeft Emile doen slagen op een aantal gebieden. Hij was nooit agressief naar
buiten, heeft nooit gevochten, maar de irritatie maakte wel dat hij ‘niet los liet’ en zo zijn
talenten min of meer onbewust de ruimte gaf.
Hoe heb je dat ontdekt?
Emile werd als elfjarige naar het seminarium gestuurd. Zijn moeder was overleden en
met zijn stiefmoeder boterde het niet. Op het seminarium is het taalonderwijs
essentieel, dus van grammatica, talen en literatuur kreeg hij veel mee. Hij vond het
normaal, het kwam redelijk vanzelf, maar zijn talent viel anderen op. Hij was een
verlegen jongen en geen vlot spreker, maar kon zich op schrift goed uiten. De
‘vluchtroute’ naar het seminarium bleek na twee jaar voor Emile niet de juiste weg, dus
hij kwam op dertienjarige leeftijd terug naar huis.
‘Mijn vader was leraar en stuurde me naar de HBS, terwijl ik naar het gymnasium kon en
wilde. Dat was een gemiste kans en dat heb ik hem lang verweten. Ik had inzicht in cijfers
en ik heb een goed geheugen. Mijn analytisch vermogen is onderkend door testen en
bevestigd door mensen om me heen. Mijn carrière begon in de boekhouding, maar ik
kwam vrij snel in het marktonderzoek. Mijn talenten besef ik als anderen ze benoemen.’
Wat is je beroep?
‘Onderzoeker. Op mijn vierentwintigste ben ik samen met drie collega’s een bedrijf
begonnen en gooide zo mezelf gelijk in het diepe. Aanvankelijk was ik de boekhouder en
officemanager, maar ik raakte betrokken in het marktonderzoek, ging analyserapporten
schrijven en dat bleek ik goed te doen.’
Wanneer wist je dat je dit ging doen?
‘Daar heb ik nooit zo bij nagedacht. Ik rolde van het één in het ander. Ik kan geen nee
zeggen. Het nadeel daarvan is dat je de werkdruk voor jezelf verhoogt, maar het
voordeel is dat je veel doet en veel mee maakt. Ik ben begonnen met
steekproefonderzoek en ging steeds meer enquêtes doen. Later zag ik meer het belang
van betere analyses maken, ik was er succesvol in en vond het boeiend om te doen. Ik
werd voor allerlei zaken gevraagd en zo ben ik voorzitter geworden van Esomar, de
Europese vereniging van marktonderzoekers.’
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Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
‘Niets specifieks. Je weet dat je iets moet doen. Dan ga je er voor bijleren. Je vergaart
veel kennis en wordt beter in je vak. In dit vak is belangrijk hoe je met mensen omgaat.
Er is een vorm van basisbeleefdheid en daar ga ik vanuit.’
Emile is niet bepaald het type dat in grote woorden spreekt over zijn daden. Hij heeft een
bedrijf opgezet en naar de beurs gebracht. Hij heeft internationaal indruk gemaakt en
ook nog aardig wat geld verdiend, maar hij vind de term ‘ondernemer’ te groot klinken
en antwoord op deze vraag: ‘Gewoon hard werken.’
De drie collega’s verdwenen uit het bedrijf en Emile ging verder. Hij deed veel onderzoek
zelf, dat werd (ver voor het internettijdperk) handmatig uitgevoerd. Hij nam Maurice de
Hond aan en onder hun beider leiding groeide Bureau Interview. Emile werd voorzitter
van de raad van bestuur en bracht het bedrijf naar de beurs. Maurice werd voorzitter van
de raad van commissarissen, Vanuit de wens het bedrijf ook te internationaliseren deden
ze in 1985 een eerste opiniepeiling over Gorbatsjov en Reagan. Dit sloeg aan, met name
in de Sovjet Unie en de Kamer van Koophandel aldaar gaf opdrachten voor meer
onderzoek. Ze wilden meer kennis over consumentengoederen uit het westen. Toen is
Emile daar een joint venture begonnen. Eén van de partners werd het ministerie van ijzer
en staal. Toen de Sovjet Unie aan haar einde kwam nam de maffia het over. Die
mentaliteit werd door Emile en partners te laat begrepen. In vertrouwen investeerden zij
in projecten en raakten zo in snel tempo hun geld kwijt.
Wat is het meest schokkende geweest op je weg?
‘Het hoogtepunt kwam met het succes van de beursgang van Bureau Interview. In 1986
was ik ineens miljonair, een directeur met een topsalaris.’
Hier was wel sinds 1967 hard aan gewerkt, maar het succes kwam toch als een
verrassing en hierdoor met een klap.
‘In de Sovjet Unie heb ik veel geïnvesteerd in goodwill en in de opleiding van
mensen. Er was veel delegatieverkeer. Ik investeerde zo $ 150.000 per project en was
afhankelijk van tussenpersonen. Ik ben alles weer kwijt geraakt. Dat was een dieptepunt.’
Wat is je grootste hulp geweest?
‘Ik ben vrij geïsoleerd opgegroeid in een bourgeois milieu. Mijn oudere broers en zussen
gingen rond hun zestiende het huis uit. Eén broer ging op zijn veertiende naar het
klooster. Zo ontwikkelde zich in mij de drang om het zelf op te lossen.’
Emile vaart op eigen koers en op eigen kracht. Op een intuïtieve manier heeft hij
zakenrelaties laten stuk lopen, wanneer hij aanvoelde dat het niet goed zat. Een interne
boycot was voldoende, daar luisterde hij naar. Uiteindelijk werd voor hem ook bevestigd
dat het goed en vaak zelfs beter ging als hij het zelf deed. Deze onafhankelijkheid heeft
hem ver gebracht.’
Hoe ben je geholpen?
In de toptijd had hij elf bedrijven in negen landen, 500 mensen in dienst, waarvan 200 in
Nederland. De helft van het personeel bestond uit academici en er waren ook veel
freelance enquêteurs. Samen zorgden ze voor kennisverrijking door veel met elkaar te
praten. ‘Zo kon je nieuwe dingen ontwikkelen en ging de kwaliteit omhoog’
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De steun van het thuisfront is ook erg belangrijk. Die was er niet altijd. Emile trouwde
toen hij eenentwintig was. Hij werkte veel en was ook vaak van huis. Na acht jaar zijn ze
gescheiden. In Budapest werd hij verliefd op een Hongaarse vrouw, met wie hij trouwde.
Ze woonden in een villa, waar voortdurend Russen logeerden. Dat gaf moeilijkheden. Na
achttien jaar zijn ze gescheiden. Daarna trouwde hij met Ellen, een kunstenares. Zij was
een grote steun, ook ten aanzien van zijn zakelijke activiteiten. In 2000 werd zij ziek en
binnen enkele maanden werd een mooie en energieke vrouw verteerd door leverkanker.
Zij overleed in dezelfde periode dat het ook zakelijk mis liep.
‘Toen heb ik er een punt achter gezet.’
Uit zijn huwelijken heeft Emile eigen en stiefkinderen met wie hij intensieve en minder
nauwe banden heeft. Na de sluiting van zijn bedrijf in de Sovjet Unie moest hij opnieuw
beginnen, alleen en op eigen kracht.
Wat is je tegen gevallen?
‘De geitenwollen-sokken-periode en de vermoeiende discussies. Dat probleem is
veroorzaakt door mijn generatie en velen daarvan zien nog steeds niet dat dit nog
gevolgen heeft en dat we er weinig mee opgeschoten zijn. Het heeft geresulteerd tot het
zuiverste misbruik van de samenleving. Er zijn twee dingen uit de zeventiger jaren die je
niet kwijt raakt: asbest en geitenwollen sokken.’
Hoe ging je om met tegenslagen?
‘Verbijten en nieuwe inspiratie zoeken. Ik heb grote tegenslagen gekend, maar het is
uiteindelijk meegevallen. Ik heb meer veerkracht dan ik wist.’
Wat heb je ervan geleerd?
Emile heeft zijn relativeringsvermogen goed kunnen ontwikkelen. Veel zaken vindt hij de
moeite niet waard je aan te ergeren. Ook heeft hij een minder absolute meningsvorming.
Het signaleren van problemen en zijn kritisch vermogen zijn gegroeid.
Wat is je motto?
‘Positief fatalisme. Er gebeurt een hoop bij toeval. Wat je overkomt kan positief
uitpakken, ook al weet je dat niet altijd op het moment dat het gebeurt.’
Wat is je advies?
‘Geef de intuïtie een kans. Ook in het zaken doen. Durf creatief te zijn.’
Wat zou je anders doen?
‘Ik zou voorzichtiger zijn. Ik zou me meer bemoeien met openbaar bestuur. Niet alleen
kritiek geven, maar ook bijdragen aan verbetering. Dat doe ik meer naar mate ik ouder
word. In mijn persoonlijk leven had het beter gekund.’

Wat zou je weer zo doen?
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‘Ik zou de onverdrotenheid koesteren, vasthouden, maar toch ook voorzichtiger zijn en
meer in evenwicht.’
Is dit de beste weg naar je doel geweest?
‘Ik had tevoren geen helder doel in gedachten. De beste weg was het niet, maar wel mijn
weg. Ik wil nu wat nuttige en wijze dingen blijven doen, voor zolang mogelijk.’
Waar zouden leidinggevenden rekening mee moeten houden?
‘Ik kan nog steeds heel veel, maar er wordt niet meer geluisterd, omdat ik niet
veelbelovend gevonden word. Dan krijg ik de pest in. Nadat ik in 2000 stopte in Rusland
had ik geen netwerk meer in Nederland. Ik werd actief in ondernemersverenigingen en in
de politiek. Nu ben ik weer een bedrijf begonnen, omdat solliciteren niets opleverde. Ik
doe nu advieswerk in projecten en krijg nog wat commissie uit af en toe toch een project
in Rusland.’
Waarmee zou meer rekening moeten worden gehouden?
‘Er is een zee aan kennis aanwezig. Die moet je gebruiken. Er is veel kennis en
levenservaring voor handen. Er zijn meer mensen, zoals ik met een rijke ervaring, die je
als adviseur in een bedrijf kunt inzetten. Het hoeft niet zo duur te zijn en het hoeft ook
niet langdurig te zijn. Ik kan freelance worden ingehuurd. Een goed gesprek met een
onafhankelijk denker kan veel opleveren.’
Emile heeft nog dertig jaar te gaan. Althans, dat denkt hij en dat lijkt me een gezond
uitgangspunt. Hij voelt zich genegeerd door de maatschappij, samen met
honderdduizenden anderen. Hij zegt: ‘De deur is dicht. De mens blijft van binnen
hetzelfde. De mens als zodanig verandert niet. Je bent niet beter omdat je jong bent. De
maatschappij schiet zichzelf in de voet door ons niet te gebruiken. Dat wordt te duur.’
Wat is typerend voor iemand in jouw levensfase?
‘Redelijkheid. De kwaliteit van besluitvorming gaat omhoog.’
Heeft dit te maken met leeftijd of leefstijl?
‘Beiden. Ik ga niet meer naar de stamkroeg. Ik heb veel gereisd. Dat wilde ik ook en daar
heb ik mijn werk op ingericht. Dat is klaar. Ik heb er geen behoefte meer aan. Ik ben
graag thuis of bij mijn vriendin. Ze is ziek en soms zorg ik voor haar. Niet teveel, want ze
blijft graag zelfstandig. Ik wil niet zuur worden en klagen. Dat zie ik nogal eens bij oudere
mensen.’
Wijkt jouw stijl af van die van je vrienden?
‘Veel vrienden zijn getrouwd. Ik ben meer eigen baas, dat past goed bij me en geeft me
wel een lekker gevoel.’
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9. Huppelaars
Het beeld van huppelaars, 65+
Deze levensfase is die van weten en wijsheid. En als je het leven door hebt,
weet dat het tempo er niet meer doet en dat je rustig kunt wandelen en kunt
schuifelen is zelfs weer een huppelpasje mogelijk. Misschien niet fysiek, maar
dan wel van binnen. De mate van huppelvaardigheid zit op deze leeftijd meer
in het hoofd dan in de benen en hier zie je al dan niet de vruchten van het
innerlijke leven.
Voor het kennen van de weg
Moet je gewoon op weg
Je dingen doen, liefst met plezier
Heel simpel op de Poeh-manier
Tao van Poeh
Huppelaars hebben veel kennis vergaard en willen dat graag overdragen. Ze
weten dat het eind in zicht komt en willen van betekenis zijn voor de
toekomst. Ze zijn zich bewust van de noodzaak tot nalatenschap. Ze hebben
minder last van beperkingen en minder stress. Ze gaan soepeler om met
mensen en problemen, omdat ze relativeren. Ze hebben de tijd en nemen die
ook, terwijl in levensduur de tijd opraakt. Dat beseffen ze en ze hebben er
steeds meer vrede mee. De energie is in balans en ze durven alles te zeggen.
In 2006 ontmoette ik op Universiteit Nyenrode een huppelaar in het kader van de nieuwe
leerstoel Business Spiritualiteit. Paul de Chauvigny de Blot (89 jaar) studeerde in Indonesië
natuurkunde, filosofie, politicologie en Indonesische staatsfilosofie, in Duitsland
natuurkunde en in Nederland cultuurfilosofie, spiritualiteit, psychologie en theologie. Hij
promoveerde aan Nyenrode met zijn proefschrift Vernieuwing van organisaties in een
chaotische omgeving door vernieuwing van de mens en is aan de Business University
verbonden als campusmoderator en docent. Hij was er jarenlang studentenpastor.
Deze man doet precies dat wat hij belangrijk vindt met ongelooflijk veel liefde en energie.
Na de eerste lezing die ik bijwoonde sprak ik hem nog even. Hij bladerde in zijn agenda,
zocht en vond geen visitekaartjes, maar liet me wel een gele folder zien, waarbij hij me
vroeg: ‘Weet je wat mijn echte beroep is?’ Nou, ik had de indruk dat hij wel iets op
Nyenrode betekende, maar hij wachtte mijn antwoord niet af en zei: ‘Ik ben
clown’. Hij moest er zelf erg om lachen, vertelde dat hij op kinderfeestjes clown speelde
en dat hij dat ook zou gaan doen (als verrassing) bij de installatie van de
nieuwe leerstoel. Een vrolijke man, waar de oprechtheid van afstraalt. In de lezing
vertelde hij dat hij Jezuïet was en dat hij zijn voornaamste lessen had geleerd tijdens vijf
9. De huppelaars
85

jaar Jappenkamp, waarvan één jaar in eenzame opsluiting. ‘Alleen in een cel met niets
anders dan een poepemmer.’
Ook die lessen vertelde hij en ik denk sindsdien vaak aan hem en aan zijn drie lessen. Een
man met een verhaal. Hij mag mij alles vertellen en alles leren. Wat een eenvoud en wat
een bescheidenheid. Ik zou een hoofdstuk of misschien wel een boek aan hem alleen
kunnen wijden. Hij heeft veel interessants geschreven, maar naar hem kijken en luisteren
is een ervaring op zich. Gewoon een oude man, die een beetje krom is en een beetje doof,
maar zo wijs en zonder enige opsmuk.
In 2008 - 2010 volgde ik met veel plezier zijn werkcolleges Business Spiritualiteit. Hij
schreef een recensie over de eerste uitgave van Onderstroom en ik schreef artikelen in
het Business Spiritualiteit Magazine, waarvan hij hoofdredacteur is.
Een bijzondere man, een ware huppelaar.

Tot eenvoud (de fase van 63 tot 70 jaar)
De winter van het leven begint.
De buitenkant der dingen krijgt steeds minder betekenis.
Hij kan van het bestaan genieten zoals het is.
In deze fase blijkt in hoeverre hij levend is gebleven in het werk dat hij
deed.
Werkte hij omdat het nu eenmaal moest, omdat ‘er toch brood op de
plank moest komen’, of was het werk iets dat hij van binnenuit deed?
Als het laatste het geval is, is hij in het vuur van het dagelijks bestaan
niet verbrand tot as of versteend tot een slak, maar van goud geworden.
Het 'innerlijke erts' is vrijgekomen.
Als in het stoffelijke bestaan een luikje is geopend naar het onstoffelijke,
treedt er geen verstarring op.
Hij kan dan vanuit ervaring een wijs antwoord geven op de vragen van
alle dag. In alle eenvoud heeft hij zijn grootste werkzaamheid.
Hans Korteweg
Huppelaars willen dat werk doen wat ze belangrijk vinden. Ze willen zich niet
bezig houden met bijzaken. Ze volgen helemaal hun eigen weg. Ze gaan niet
meer zo maar mee met ieder nieuw plan of voorstel. Ze hebben behoefte aan
argumenten en willen met goede redenen overtuigd worden. Dat wil niet
zeggen dat ze de hele dag gericht rond racen. Integendeel, een huppelaar
neemt de tijd, geeft aandacht, luistert en kijkt. De huppelaar ziet van alles,
daar waar de anderen voorbij rennen. Een huppelaar is een opa die in alle rust
de vis op graatjes controleert voor hij hapje voor hapje in een kindermondje
schuift. Een oma die gewoon alleen maar kijkt en luistert naar wat haar verteld
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wordt. En diezelfde oma zit op een ander moment in overleg met de
burgemeester en is dan vasthoudend in haar pleidooi. Bepaald geen omaatje
dat zich opzij laat schuiven.
Het kind is een realist,
de jongeling een idealist,
de man een scepticus,
de grijsaard een mysticus!
Johan Wolfgang von Goethe
Huppelaars zijn fantastische coaches en vakdocenten. Ze zitten vol kennis en
vaardigheden en zijn goed in staat het over te brengen op jongeren. Ze
dwingen autoriteit af, zonder woorden, door een houding. Ze laten zich niet
snel van de wijs brengen. Wat jammer toch, dat ze zo vroeg gestopt (of
wegbezuinigd) zijn. Gelukkig zijn een aantal van hen (soms illegaal) weer terug
gegaan in het onderwijs. Of ze zijn in buurthuizen les gaan geven. Maar er is
eigenlijk geen reden waarom zij dit werk onbetaald zouden doen.
Uit brieven en gesprekken met zeer oude mensen blijkt wel, dat de
laatste jaren zeer verschillend doorleefd worden. De ene schrijft, diep in
de tachtig, dat de totale afhankelijkheid heeft gevoerd tot een
uiteindelijk met zichzelf in het reine komen, tot een diepe doorleving van
de werkelijkheid van de woorden: ‘Christus in mij’; voor anderen is het
een zich wanhopig vastklampen aan een leven dat langzaam wegglipt.
Het is bekend dat creativiteit op hoge leeftijd alleszins mogelijk is.
Bernard Lievegoed
Willemijn (67 jaar) heeft recent haar bedrijf verkocht, woont de helft van de week in de
Randstad en de andere helft van de week op de Veluwe en zou het wat rustiger aan gaan
doen. Onlangs vertelde ze dat ze toch wel zin had om weer een bedrijf te starten. Ze
richt haar werktijden in naar eigen wens, maar heeft een goede klantenkring, die ook
eigenlijk niet wil dat ze stopt.

Huppelaars willen helemaal hun passie volgen voor zover ze dat nog niet
gedaan hebben. Het bedrijfsleven zou ook meer gebruik kunnen maken van
huppelaars. Zij zijn rondhuppelende kennisbronnen, met veel ervaring, die ze
graag uitdelen. Ze zijn ook meestal niet zo duur, omdat ze voor een deel ook
voor de lol werken. Voor een aardig tarief heb je al een adviesgesprek, waar
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menig veertigjarige adviseur geen flauw benul van heeft. Het gaat de
huppelaars niet om het scoren. Ze delen gewoon graag hun kennis. Je kunt het
maar kwijt zijn aan de jongere generaties! Allemaal ballast.
De kracht van de huppelaars
Huppelaars zijn wijs en betrokken, ze hebben rust, ze kunnen luisteren, ze
hebben veel geduld, ze hebben levenservaring en ze hebben alle tijd van de
wereld. Ze weten dat het einde nabij is en genieten volop van het hier zijn. Ze
willen hun wijsheid en spullen niet meenemen naar gene zijde, dus zeggen op
de gekste momenten de belangrijkste dingen. Daar kan men nog wel eens van
schrikken, maar het lucht op als het gezegd is. Huppelaars hebben een verhaal
vol lessen en eraringen die gehoord mogen worden.
Bert (73) is jaren geleden samen met zijn vrouw naar Spanje vertrokken. Door
omstandigheden moesten ze naar Nederland terug. Het is niet perse nodig om hard te
werken, maar dat doet hij wel. ‘Waarom zou ik stoppen?’ Hij voelt zich er goed bij.

De hindernissen van de huppelaars
Huppelaars zijn eigenwijs. Dat weten ze zelf ook en daar wordt het niet minder
van. Maar bij eigenwijs is er ook sprake van eigen wijsheid. Soms is het
verouderde wijsheid, kennis uit een andere tijd. Dat weten ze soms niet. Dat
merken we op technisch vlak. Het kopen van een tramkaartje wordt steeds
moeilijker als je de weg niet weet. Of als je de digitale ontwikkeling niet
bijhoudt.
Helaas zijn er ook huppelaars die niet huppelen. Soms omdat ze dat nooit
gedaan hebben of het al lang geleden zijn afgeleerd. De onderlinge verschillen
worden scherper. Dat is niet altijd fysiek af te lezen. Iemand kan blind in een
rolstoel zitten en toch huppelen. Het zit in het hoofd. Neem majoor Bosschart.
De laatste keer dat ik haar op TV zag zei ze: ‘Ik vind het wel genoeg geweest. Ik
ben gewoon moe. Het is mooi geweest.’ Niet bitter, niet verzuurd, maar
gewoon moe. Mag het op haar leeftijd? En hoeveel dagen en avonden heeft ze
niet op straat rond gesjouwd met haar Strijdkreet? En niet in een rustig parkje
of op een golfbaan. Niet op de wadden maar op de Amsterdamse Wallen. Er
zijn mensen van haar leeftijd en nog veel jonger, die er fysiek beter aan toe
zijn, maar zo verbitterd, verzuurd, negatief.
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Wijlen Majoor Alida Bosshard:
Dat ik doodga is een zekerheid. Ik zit er niet op te wachten, maar ik ben al in de negentig
en het gaat niet goed met mijn gezondheid. Ik ben dankbaar dat mijn lichaam het altijd
goed gedaan heeft, maar de dienstjaren zitten er zo goed als op. Ik ben dichter bij de
hemel dan ooit. Ik heb het nog steeds goed, maar als de Lieveheer me nu zou komen
halen zou ik daar vrede mee hebben.
(Happinez, nr. 4 2006)

Wat kunt u in het bijzonder aan huppelaars vragen?
We hebben de tijd voor een gesprek, voor een wandeling, voor een kopje
thee, voor een geduldklusje, zoals een fiets of een horloge repareren (mits
onze ogen dat nog willen). Je kunt ons moeilijke opdrachten geven. Wij kunnen
verantwoordelijkheid dragen. Wij hebben veel geduld en kunnen iets leren aan
onze kinderen, maar beter nog aan onze kleinkinderen. Of aan vreemde
kinderen op een school of buurthuis. Wij hebben, mede door onze hoge
leeftijd, een zeker overwicht, ruimte en tijd voor bezinning. Je kunt van ons
leiderschap verwachten. Wij zijn niet te beroerd om ook de lastige zaken te
benoemen. Meestal hebben we er geen belang meer bij en dat maakt ons
meer en meer tot onafhankelijke denkers en sprekers. Vraag ons om advies op
gebied van ons vakgebied.
Wat kunt u huppelaars beter niet vragen?
Vraag ons niet te haasten. We hebben er geen zin in en weten dat het in ons
geval geen nut heeft. Wij doen niets meer dat ons principieel niet past.
Eigenlijk kunt u ons alles vragen, want wij hebben inmiddels wel nee leren
zeggen. Wij kennen onze grenzen, zowel fysiek als op ander gebied en wij zijn
niet langer te trots om dit niet toe te geven.
Wat zou u huppelaars kunnen bieden?
Het is bekend dat de gezondheidstoestand van actieve ouderen beter is
dan van hen die alleen maar bij t.v. of radio vegeteren of zelfs dat niet
meer. Van grote kunstenaars is bekend dat zij ver over de zeventig nog
hun beste kunstwerken hebben gemaakt. Van de beroemde Japanse
schilder Hokusai wordt gemeld dat hij verklaard heeft, dat alles wat hij
voor zijn 73e jaar gemaakt had, waardeloos was en dat hij daarna pas
aan een echt kunstenaarsschap begon. Titiaan schilderde zijn
aangrijpendste werken tegen zijn honderdste jaar. Verdi, Richard
Strauss, Schütz, Sibelius en anderen, componeerden tot over hun
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tachtigste jaar. De rij van creatieve componisten tot diep in de zeventig
is te lang om op te noemen. Schrijvers, schilders, musici hebben langer
door kunnen werken dan de onderzoekers en de ondernemers. Dat komt
omdat met de zeer hoge jaren de weg naar binnen steeds dieper
doordringt en de waarneming van wat buiten gebeurt afneemt. Bij
bejaarde ondernemers, die niet weg willen, is mij opgevallen dat de
intelligentie en de routine veel langer bleven, dan het vermogen nieuwe
externe situaties op hun waarde te beoordelen. Dat heeft menige met
succes opgebouwde organisatie aan en over de rand van faillissement
gebracht.
Zodra het om prestaties van verdiepte menselijkheid gaat, ziet men dat
de ouderdomswijsheid in een tijdloze wereld zich kan openbaren. Hier
ligt het gebied dat voor een ieder die actief is, bereikbaar is: de
levensessentie samenvatten en een tijdloze wereld van waarden en
zingeving vinden!
Bernard Lievegoed
Ook voor huppelaars geldt dat zij het best functioneren als het optimale van
hen gevraagd wordt. U kunt hen uitnodigen voor advies en ook met
huppelaars binnen en buiten uw organisatie de open dialoog aan gaan. In een
openhartig gesprek ontdekt u meer dan wanneer u zelf invult wat de mogelijke
beperkingen zijn. Huppelaars staan open voor nieuwe ideeën, hebben wellicht
iets dergelijks al eens meegemaakt en uitgetest. Doe er uw voordeel mee.
J. Robert Ouimet (73 jaar) reist de wereld rond en was in Nederland om te vertellen over
de wijze waarop hij zijn bedrijf gedurende vele jaren geleid heeft. Het seminar begon op
zondagmiddag en duurde tot maandagmiddag en had plaats in het kader van Business
Spiritualiteit. Robert vertelde hoe hij, geïnspireerd door moeder Teresa, zijn
familiebedrijf Ouimet Tomasso Inc. in Canada, veranderde van een gewoon
productiebedrijf tot een bedrijf waar gewerkt en geleefd wordt vanuit een spirituele visie
en met aandacht voor optimaal functioneren en een excellent product. Hij koos ervoor
om de mensen
op de eerste plaats te zetten, vanuit de overtuiging dat je door beter werken met elkaar
een beter bedrijf wordt met een beter product. Hij lijkt hierin geslaagd te zijn en nodigde
ons uit: ‘Come to see if we walk our talk.’ De tweede dag van het seminar zat hij als één
van de eersten aan het ontbijt en ik vroeg hem of hij was uitgerust. ‘I was exhausted’ zei
hij. En dat was zichtbaar geweest. Hij was zo uit het vliegtuig voor ons gaan spreken,
maar hij had nu lekker geslapen en zijn oefeningen gedaan. Iedere ochtend doet hij zijn
fitness. Het gaat om liefde, authenticiteit, maar vooral om discipline was zijn boodschap
en zijn leefwijze. Hij is er paar jaar geleden afgestudeerd op wat hij ons project noemt
(http://www.our-project.org), waarover hij meerdere keren zei: ‘It’s hard but it’s
beautiful’ en ‘It’s hard, but only the first fifteen years.’ Het bedrijf wordt nu door anderen
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geleid en hij reist de wereld rond om zijn project te delen. Wat een vruchtbare
levensfase!

Als daar muziek voor is, wil ik het horen:
ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn,
en omgeploegd met lange, diepe voren
en ongelovig. Die de wellust en de pijn
nog kennen. Die bezaten en verloren.
En àls er wijsheid is, die geen vermoeidheid is,
en helderheid, die geen versterving is,
wil ik die zien, wil ik die horen.
En anders wil ik zot en troebel zijn.
M. Vasalis
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10. Het doel en de middelen
Het voornaamste doel is dat iedere deelnemer aan de samenleving de kans
krijgt om het beste uit zichzelf te halen, optimaal bij te dragen en dus het best
mogelijke te geven aan de samenleving waarin hij of zij leeft. Naar zijn of haar
vermogen wordt het allerbeste van hem of haar gevraagd en niets minder.
Werknemer en werkgever bieden daartoe alle middelen, waarover zij
beschikken.
Een middel hiertoe is levensfasebeleid. Inmiddels weten we dat dit een naam
is voor rechtvaardig personeelsbeleid, waarin rekening gehouden wordt met
iedere individuele werknemer en aandacht is voor de levensfase, waarin deze
persoon verkeert.
Wat is levensfasebeleid?
Levensfasebeleid is personeelsbeleid, waarin de medewerker in samenspraak
met de leidinggevende carrièrestappen afstemt op de individuele wensen,
mogelijkheden en ambities, passend bij zijn of haar levensfase, -ritme en -stijl.
Eigenlijk is het gewoon goed personeelsbeleid en niets nieuws. Eenvoudig
gezegd is het vooral in gesprek gaan met elkaar: werkgever en werknemer. Het
gaat vooral om de communicatie en een beetje creativiteit komt goed van pas.
Essentieel is dat beiden verantwoordelijkheid nemen voor het eigen aandeel in
het gesprek.
De Stichting van de arbeid bracht in 2006 een rapport uit, waarin
aanbevelingen staan om het mensen eenvoudiger te maken tot op hogere
leeftijd aan het arbeidsproces deel te nemen. De boodschap luidde: om dat
voor elkaar te krijgen moet het menselijke kapitaal gedurende de hele
loopbaan aandacht krijgen. De levensloopregeling biedt hiervoor
mogelijkheden.
Met levensfasebeleid kun je maatwerk bieden. Individuele werknemers
kunnen verschillende wensen hebben voor tijdelijk meer of minder werken,
promotie of demotie, carrièreswitch, studie, etc. Een jonge werknemer kan
veel werken. En wil flink verdienen door onregelmatige diensten of overuren.
Zwangerschapsverlof is voor veel vrouwen te kort. Mensen met jonge kinderen
willen ouderschapsverlof. Een ambitieuze dertiger wil tijd voor een nieuwe
studie. Een veertiger wil een jaartje sabbatical, even helemaal weg. Of stil
staan bij de vraag: Is dit het? Wat nu? Of: Hoe verder? Of men wil een paar uur
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per week zorgverlof opnemen. Een oudere werknemer wil misschien gaan
afbouwen. Een directeur wil een stapje terug in het bedrijf.
Wat vraagt het?
Van de werknemer wordt zelfsturing met betrekking tot loopbaan en scholing
gevraagd. Hij of zij moet tijdig investeren in zijn eigen inzetbaarheid.
Leidinggevenden moeten onderscheid leren maken tussen medewerkers en de
verschillende levensfasen, waarin werknemers zich globaal bevinden leren
herkennen. Zij moeten inzicht verwerven in de onderlinge verschillen in de
ontwikkeling van werknemers.
Levensfasebeleid vraagt van een ieder (medewerker, leidinggevende,
ondernemer) de bereidheid en het vermogen om het functioneren nu en in de
toekomst te bespreken. Het is hoog tijd dat taboes over wederzijdse
verwachtingen, over afbouwen of over demotie worden doorbroken.
Er is al veel onderzoek gedaan. Er is kennis genoeg voor handen. We moeten
alleen nog leren het toe te passen. Dat vraagt van ons een ‘open mind’, wat
creativiteit en een goed gesprek.
En wat levert het op?
Een slecht functionerende mens kost tijd en energie. En als niet tijdig wordt
gereageerd kost het uiteindelijk veel geld, want een ongemotiveerde
medewerker heeft een (niet te onderschatten) negatieve invloed op de
omgeving, op andere medewerkers en klanten. Dergelijke situaties zijn te
veranderen en te voorkomen.
Vaak is er iets naars gebeurt op het werk of privé, waarna men moeite heeft
de draai weer te vinden. Men wordt een tijdje ontzien, maar als dit te lang
duurt wordt het een patroon. De werknemer weet dat hij of zij niet goed
functioneert, maar is bang voor de mogelijke gevolgen en niet in staat om het
gesprek op gang te brengen. De leidinggevende weet meestal dat er iets
schort, maar gaat het gesprek niet aan, of stelt het uit, om welke reden dan
ook.
Kennis van de levensfasen en van hoe je mensen hiervoor ruimte kunt geven
helpt daarbij. Hierin dient ook het belang van de totale organisatie betrokken
te worden. In alle eerlijkheid en redelijkheid moet men hierover met elkaar in
gesprek. Ruimte voor het individu, maar ook verantwoordelijkheid voor het
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geheel. Dat is wat mensen bindt en waar de meeste van ons ook toe in staat
zijn, wanneer zij zichzelf en elkaar serieus nemen.
Werk en privé leven?
Kijk eens rond in uw vriendenkring. Hoeveel van uw vrienden heeft u ooit
ontmoet op het werk? Hoeveel relaties zijn begonnen als zakelijke relatie?
Waar en met wie brengen we een groot deel van onze tijd door? Aan wie
vertellen we familiegebeurtenissen? Met wie delen we de zorgen rond de
kinderen? Op wie moet je vertrouwen als je samen een verantwoordelijke of
zelfs gevaarlijke klus doet? Aan wie draag je die kwetsbare cliënt over aan het
eind van je dienst? En met wie kun je zwaar in de problemen komen als het
niet klikt of als er geen vertrouwen is? Alles wat we privé met anderen hebben
uit te staan maken we ook mee in de relatie met collega’s. Daarom is het van
groot belang dat we er voor zorgen dat er een goede band is, want we
brengen veel tijd met elkaar door. De scheiding tussen werk- en privéleven
bestaat eigenlijk niet en daar doen we vaak onnodig gespannen over. We
hoeven niet alles van elkaar te weten, maar als er thuis iets aan de hand is,
merkt men dat op het werk en als men op het werk onder druk staat, merken
ze het thuis. Het is één leven, waarin we verschillende rollen hebben, maar het
zijn geen twee levens. In levensfasebeleid stemmen we af op hoe we willen
leven en hoe we in dat leven willen werken. Ieder individu heeft hier recht op.
In het algemeen willen we niet allemaal hetzelfde en zijn de wensen
uiteenlopend. En zeker in een organisatie of team, waar voldoende diversiteit
is zijn er vele kansen om op elkaar af te stemmen en aan te sluiten. In
samenspraak kunnen we hier uitkomen.
De open dialoog
Om optimaal functioneren mogelijk te maken, te weten wat iemand kan
bijdragen en wat iemand wil ontwikkelen, is de eerste voorwaarde dat we
weten wie hij of zij is, wat de idealen, wensen, doelen, grenzen en beperkingen
van die persoon zijn. De snelste weg naar deze kennis is de open dialoog.
Dit lijkt voor de hand liggend, maar tot mijn spijt heb ik moeten constateren
dat dit nu juist hetgeen is dat vaak vermeden wordt. Menig manager vraagt
nog eens een instrument, probeert een nieuwe tool, denkt en puzzelt in zijn of
haar hoofd, vergadert zich suf met collega’s en gezamenlijk vult men liever in
dan dat men open vragen stelt. En dat alles uit angst voor intimiteit.
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‘Wees uzelf’ zei ik tot iemand.
Maar hij kon niet.
Hij was niemand.
Homerus
Als je vragen stelt kun je antwoorden verwachten en daar zijn velen van ons
bang voor. We zijn bang dat van ons dan weer oplossingen verwacht worden,
dat we die niet hebben en dat we dan door de mand vallen. Maar in een open
dialoog denk je samen na over oplossingen. Om leiding te kunnen geven moet
je eerst jezelf kunnen leiden en weten wie je bent. Voordat je vragen aan een
ander stelt moet je jezelf onderzocht hebben. Niemand heeft dé oplossing of
hét antwoord.
Karola Rentenaar (zie elders in dit boek) volgde destijds de
Interdepartementale Management Leergang (een samenwerking tussen de
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en Bureau Berenschot) voor
overheidsmanagers. Tijdens de introductiedag werden de cursisten geacht iets
te vertellen over hun verwachtingen ten aanzien van de cursus. Eén van de
deelnemers vertelde dat ze al een paar jaar manager was, maar dat ze nog
steeds het gevoel had dat ze maar wat aan het doen was. Hierop barstten de
docenten in lachen uit en vertelden dat dit doorgaans voor heel veel managers
geldt, maar dat de meesten dat niet snel zullen toegeven. Wat een bevrijding
als we dat met elkaar gaan delen.
Om het doel, waarmee dit hoofdstuk begonnen is, te bereiken wordt van
iedere leidinggevende dan ook het allerbeste gevraagd, maar dat betekent niet
dat u het alleen hoeft te doen noch dat u alles moet weten. Niemand heeft de
wijsheid in pacht. Meer dan welke tool of welk instrument dan ook is het
antwoord op verbetering het contact tussen mensen en dus ook de relatie
tussen werkende mensen. In alle gesprekken, die ik ten behoeve van dit
onderzoek gevoerd heb, kwam dit als voornaamste onderdeel naar voren.
Voorbeelden van open dialogen las u in de verslagen van de persoonlijke
gesprekken die ik heb gevoerd met mensen in verschillende levensfasen en in
verschillende leef- en werksituaties.
Deze werkwijze is slechts één variant, want in een werkelijk open gesprek kun
je alles vragen. Mensen (jong en oud) geven zelf wel aan waar de grens ligt. Ze
kunnen ook zelf vragen aan u gaan stellen, maar als je jezelf kent is er niets te
vrezen.
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Wat mij niet doodt maakt mij sterker
Friedrich Nietzsche
Verrassend is steeds weer dat in een open dialoog de grenzen verdwijnen. De
gesprekken, zoals wij ze gevoerd hebben waren in zekere zin intiem. De
gesprekspartners waren soms verrast door de vragen, maar hadden ook
plezier in het beantwoorden ervan. Niet alle informatie heb ik in dit boek
gebruikt, want een dialoog is iets tussen twee mensen. Intimiteit lost grenzen
op. Dat weten we over het algemeen allemaal uit onze liefdesrelaties. En waar
het lastig wordt en we elkaar niet meer vertrouwen staat er onmiddellijk weer
een grens. Met name de vragen die er toe doen, zoals de vraag ‘wat is jouw
talent?’ deed mensen soms even slikken. We zijn niet gewend dat dit ons
gevraagd wordt en te vertellen waar we goed in zijn. Maar het is oh zo
belangrijk dat we het antwoord op deze vraag weten en dat is een bevrijdende
ervaring. Het komt dan letterlijk van binnen naar buiten. En niemand anders
weet het antwoord op deze vraag zo goed als wij zelf. We moeten elkaar
alleen helpen het naar buiten te krijgen.
Eigenlijk is het middel naar bovengenoemd doel vooral de vragen stellen die er
toe doen. Eerst aan onszelf en vervolgens aan iedereen om ons heen. Vragen
stellen aan onze vrienden, onze partners, onze kinderen, onze ouders, onze
werknemers, onze werkgevers, onze klanten, onze leerlingen en onze leraren.
Kortom aan onze geliefde medemens. En misschien zelfs ook aan degene die
we niet liefhebben. Je komt werkelijk dichter bij elkaar als je vragen stelt
vanuit de juiste intentie, werkelijk willen weten van mens tot mens.
Daarna zijn er nog vele andere bruikbare middelen, die al bestaan en die ik
zoveel mogelijk verzameld heb en in verkorte versie in het volgende hoofdstuk
weergeef. Zonder de open dialoog blijken deze middelen, instrumenten, tools,
handvatten of hoe we het ook noemen volkomen vruchteloos, maar vanuit het
open gesprek zijn ze waardevol.
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11. De middelen
Eind vorige eeuw is het besef ontstaan dat het anders moet en sindsdien is er
veel verandering in gang gezet. Er is al veel tijd, geld en energie gestoken in de
ontwikkeling en het uittesten van diverse instrumenten en methoden
(waarvan voorbeelden beschikbaar zijn). Deze zijn kosteloos verkrijgbaar en de
ontwerpers van dit werk zijn veelal bereid u hier advies over te geven. Ik gaf in
de eerste versie van dit boek een selectie, waar men een eind mee op weg
kwam. Omdat deze versie niet bedoeld is om opnieuw advies te verstrekken
aan personeelsadviseurs en HRM laat ik de update van dergelijke informatie
achterwege en beperk ik mij tot enkele tips die voor iedereen bruikbaar zijn.
Het advies over werving & selectie heb ik eruit gehaald.
Ontwikkel en stimuleer uw creativiteit en die in uw organisatie
Organiseer brainstormsessies en schep mogelijkheden om ideeën uit te
wisselen. Lees verder, zoek verder. Alle informatie is voor handen. Er is echt al
heel veel bedacht, ontwikkeld, op papier gezet en digitaal verkrijgbaar.
Stel vragen en ga een open dialoog met elkaar aan
De vragen, zoals ik ze gesteld heb in de persoonlijke gesprekken, die dit boek
illustreren zijn slechts een voorbeeld. U kunt hier zelf allerlei vragen, die er
voor u en uw organisatie toe doen, aan toevoegen.
Mogelijke vragen voor een persoonlijk gesprek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11. De middelen

Hoe oud ben je?
Hoe oud voel je je?
Hoe oud schat men jou meestal?
Wat is jouw talent?
Hoe heb je dat ontdekt?
Wat is je beroep?
Wat is je doel?
Wat is je toekomstbeeld, je droom?
Wanneer wist je dat je dit ging doen?
Wat heb je gedaan om dit te bereiken?
Wat is het meest schokkende geweest op je weg naar dit doel?
Wat is je grootste hulp geweest?
Hoe ben je geholpen?
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Wat is je tegen gevallen?
Hoe ging je om met tegenslagen?
Wat heb je ervan geleerd?
Wat is je motto?
Wat is je advies?
Wat zou je anders doen?
Wat zou je weer zo doen?
Is dit de beste weg naar je doel geweest?
Wat zou iedere leidinggevende moeten weten over iemand in
jouw positie?
Waarmee zou meer rekening moeten worden gehouden?
Wat is typerend voor iemand in jouw levensfase?
Heeft dit te maken met leeftijd of leefstijl?
Wijkt jouw stijl af van die van je vrienden?

De cursief gedrukte vragen waren ook specifiek bedoeld om het begrip leeftijd
en levensfase te bespreken. Dat was voor dit boek interessant, maar is in
andere situaties minder relevant.
Organiseer ook een open dialoog in groter verband. U kunt deze vragen
gebruiken in teambijeenkomsten rond dit thema. Bij Ouimet Tomasso Inc. (het
bedrijf van J. Robert Ouimet), waar de mens (en de onderlinge relatie) op
nummer één staat, wordt regelmatig een vergadering op de agenda gezet voor
leidinggevenden en team, waarin men in de vergadersetting bij elkaar komt,
maar waar men over alles behalve het werk met elkaar in gesprek gaat. Deze
vragen over persoonlijke doelen en idealen zouden hiervoor geschikt zijn.
Creëer interne en externe doorstroommogelijkheden
In de meeste bedrijven is sprake van een beperkt aantal functies. Als we
mensen de mogelijkheid willen bieden om hun talent te ontplooien ontstaat er
behoefte aan meer diversiteit in ontwikkelingsmogelijkheden en andersoortige
functies. Die kun je niet zo maar in een bedrijf creëren. Een gemeente zal als
werkgever hiertoe meer mogelijkheden hebben, evenals een grote
onderneming. Maar voor veel bedrijven blijft het beperkt.
Iedere organisatie zou eens in eigen huis kunnen inventariseren wat de
functies zijn en in hoeverre er interne doorstroom en onderlinge uitwisseling
mogelijk is. Tien jaar hetzelfde werk uitvoeren is voor de meeste mensen
oninteressant. In het industriële tijdperk was dat zeer gebruikelijk, maar in een
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kenniseconomie werkt dat niet meer. We willen onszelf ontwikkelen. Dit is
voor jongeren essentieel, maar ook een veel oudere werknemers raken
uitgekeken (en uitgerangeerd) als hij of zij te lang hetzelfde doen. Maak om die
reden binnen uw organisatie (in samenwerking met de medewerkers) een
doorstroomschema, waarin u de verschillende functies plaatst, inclusief
opleidingsniveau, competenties, ervaring en leerkansen. Zo worden uw
medewerkers flexibel inzetbaar en ontwikkelen zij zich breed. Natuurlijk is ook
specialisme nodig, maar ontwikkeling, kennis vergaren en ervaring opdoen
gaat in steeds hoger tempo.
Ga in gesprek met andere ondernemingen om te zien in hoeverre u elkaars
schema kunt aanvullen. Maak ook externe doorstroom mogelijk. Dit kan
binnen ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en andere netwerken.
Op industrieterreinen en in bedrijfsverzamelgebouwen zijn allerlei bedrijven
samengevoegd. Heeft u al eens gedacht om een werknemer die bij u
‘uitgekeken’ is bij de buurman te laten solliciteren? Of iemand die door ziekte
of leeftijd ongeschikt is geworden voor de functies die u heeft? Stel u voor: bij
u gaat iemand weg en u start een wervingscampagne, terwijl de buren net op
zoek zijn naar uw vertrekkende medewerker. Soms heeft u tijdelijk iemand
nodig of tijdelijk iemand te veel in dienst. Aannemers in hetzelfde vakgebied
ruilen en lenen vrij frequent elkaars personeel. Dat is in sommige kringen
gebruikelijk. Helaas is deze variant in de meeste grote organisaties volkomen
onbekend. Het bespaart u wervingskosten of kostbare ontslagprocedures en
voor mensen en organisaties kan het een interessante en snelle oplossing zijn.
Het kan een jaar slecht lopen en dan heb je al snel te veel personeel in huis. Je
kunt je niet al te lang veroorloven om mensen te weinig werk te bieden. (Daar
knapt ook het personeel meestal niet van op) Dan moet je reorganiseren en
mensen wegsturen. Eén of twee jaar later moet je ze weer in dienst nemen en
waar haal je dan die mensen vandaan?
Flexicurity is wat er van ons gevraagd wordt. De tijd van zekerheid ten gevolge
van een vaste baan is voorbij. En dit is ook niet meer zo interessant. Men dacht
ooit dat dit zekerheid gaf, maar inmiddels weten we dat de flexibelen het eerst
weer een plek vinden na reorganisaties. Dit zegt niet eens zoveel over het CV,
maar vooral ook over de houding ten opzichte van ander werk en
veranderingen.
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Maak van medewerkers netwerkers
Biedt mogelijkheden en leer uw personeel om te netwerken. Dat is niet alleen
interessant voor uw verkopers. Ieder personeelslid is een ambassadeur van uw
bedrijf. Dit geeft hen meer kansen om optimaal te functioneren en talenten te
ontwikkelen. Bovendien maken ze reclame voor uw organisatie en leggen
contacten. Zo haalt u ook weer de juiste mensen, kennis en informatie binnen.
Jongeren in huis halen
Voor jongeren moet de gelegenheid worden gecreëerd om een vak te leren,
bijvoorbeeld als gezel in de leer bij een leermeester. U kunt hiervoor de
voorwaarden scheppen. Het is in meerdere opzichten raadzaam. De oudere
leermeester (coach) draagt zijn kennis over en die blijft behouden in het
bedrijf. De jongere leert een vak in de praktijk, ontwikkelt vaardigheden en dat
geeft zelfvertrouwen. Als hij of zij de ruimte krijgt om te experimenteren en
men naar zijn of haar ideeën luistert, zal dit de jongere binden aan de
organisatie. Plezier, flexibiliteit en stimulans zijn in deze wezenlijk.
Geef ze een kans. Niet omdat ze zielig zijn, maar omdat u ze hard nodig heeft.
Uw concurrent heeft ze ook nodig, dus bedenk (en vraag!) wat u kunt doen om
ze binnen te halen en te houden. Zorg voor evenwichtige samenstelling. Veel
jongeren hebben weinig besef van de beroepen die er zijn. Er zijn vakken,
vooral de LBO en MBO beroepen, aan het uitsterven zijn. Er zijn landelijk
allerlei initiatieven om de samenwerking tussen het onderwijs en het
bedrijfsleven te bevorderen. U kunt een stageplaats bieden en op die manier
jongeren in uw bedrijf halen.
Nog te weinig belicht is het feit dat jongeren iets brengen dat u niet mag
missen. Met name in het gebruik van nieuwe media zijn jongeren gemiddeld
verder. Serious Gaming is de basis voor de meest geavanceerde technische
innovaties. Zij wijzen u de weg. Het is een spelletje dat iedereen die dat wil kan
leren. Je moet er wel voor open staan.
Deeltijdpensioen
Gezien de actieve lieden die nog graag werken lijkt deeltijdpensioen een juiste
oplossing. Men kan n geleidelijk tempo afbouwen en stoppen als daar
werkelijk de noodzaak voor is. Aan deeltijdpensioen is nog heel wat te
schaven. Hierover is overleg gaande tussen betrokken partijen.
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Langer doorwerken in deeltijd betekent op dit moment vaak nog veel gedoe
en geregel voor werkgever en werknemer. Het zijn vooral zelfstandigen die dit
wat makkelijker doen, omdat ze een flexibeler regeling hebben. Of geen
regeling, dus ze moeten wel!
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12. Tenslotte
Levensfasebeleid is geen nieuwe truc, geen nieuw kunstje, geen nieuwe
methodiek. Het is een uitnodiging om dat wat we al hebben en weten volledig
in te zetten ten behoeve van mensen in organisaties, hoe groot of hoe klein
dan ook. Human Resources noemen we het en dat betekent: menselijke
bronnen of menselijk kapitaal. Een bron of kapitaal dien je met zorg te
beheren en niet uit te putten. De mens dus op de eerste plaats. Duurzaamheid
en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Wat is dan dat menselijk kapitaal? Vraag de bron wat zij in zich draagt. Ga in
gesprek en sta open voor alle mogelijke antwoorden.




Wat heeft een mens te bieden en hoe krijg je die informatie naar
buiten?
Welke kansen voor ontwikkeling bieden de verschillende levensfasen?
Hoe zetten wij ons talent in ten behoeve van de maatschappij waarin
wij leven?

Deze vragen zijn mijn drijfveren. Al zoekend naar antwoorden heb ik
methodieken ontwikkeld, die ik onmiddellijk toetste in de praktijk. Door steeds
te evalueren en om reactie te vragen kon ik aanscherpen en verbeteren. Zo is
het aanbod van Vitaliteit in Bedrijf ontstaan, steeds in samenwerking met
anderen, met vakgenoten en met gebruikers. Dit blijft in ontwikkeling en
boeiend. We zijn op open zee en de horizon is wijds.
Dit boek is ontstaan in de praktijk van advies, coaching en training. Het laatste
woord over levensfasebeleid is nog niet gezegd en ik nodig iedereen uit om
deel te nemen aan dit gesprek. Tips en informatie zijn van harte welkom.
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Gedreven door natuurkracht (talent,
inspiratie, intuïtie), maar vaak gehinderd
door angst in het menselijk brein zijn we
geneigd om mee te drijven met de
massa. Maar alleen dode vissen drijven
met de stroom mee. Levende vissen
zwemmen er tegen in. Zo hard mogelijk.
Onderstroom is een roep om gehoor te
geven aan de kracht die ons drijft van
binnenuit. Een pleidooi om af te
stemmen op het individu en diens
levensfase. Individuen maken (of
breken) een organisatie.
De pers over ‘Onderstroom’ (2007)
Van Uffelen geeft een overzicht van de mens in zijn levensfasen. Per groep vermeldt zij
de kracht, hindernissen, kansen en bedreigingen voor de doelgroep. Iets dat we wel
weten, maar nog meer bewust kunnen toepassen.
Interessante materie dus. Goed personeelsmanagement voor werknemers in alle
levensfasen. Het kost energie en het geeft een gezonde organisatie. Het boek is
makkelijk te lezen en wordt afgewisseld met gedichten die betrekking hebben op de
besproken materie: Onderstroom.
Verantwoordelijkheid nemen voor uzelf en dialoog aangaan met de medewerker.
* Jaap Hollaar, Managementboek.nl
U kunt in dit boek interessante informatie vinden die van belang is voor het
management van human resources. Belangrijk ook is dat Van Uffelen eveneens aan de
spirituele dimensie de nodige aandacht besteedt. Relevant zijn de vele interessante
interviews.
* Prof. Dr. Paul de Chauvigny de Blot, Business University Nyenrode

