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VOORWOORD

“Work gives you meaning and purpose and life is empty without it”
Stephen Hawking

Stephen Hawking is een brits kosmoloog en 74 jaar oud. On-
danks zijn kwetsbare gezondheid, is hij als kosmoloog nog steeds
actief aan het werk. Via bijvoorbeeld lezingen op congressen of
het plaatsen van berichten op zijn facebook pagina. Hawking
geeft in zijn quote weer dat het hebben van werk een belangrij-
ke bron voor zingeving in het leven kan opleveren. Hij gaat zelfs
zo ver dat “geen werk hebben” de betekenis van het leven kan
wegnemen. 

In het boek van Ane Sijsma wordt het onderwerp “zingeving en
werk gedurende de levensloop” nader uitgewerkt en in verband
gebracht met actuele thema’s als de verhoogde AOW-leeftijd,
vergrijzing, flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt, cir-
culaire economie en het relevante begrip duurzame inzetbaar-
heid. Gebaseerd op eerder bedrijfskundig en psychologisch on-
derzoek en case verhalen beschrijft Ane Sijsma de veranderende
loopbaandoelen per levensfase (bijvoorbeeld de levensfase na
55 jaar waarin zingeving van arbeid het belangrijkste loopbaan-
doel is).

Volgens Ane Sijsma is het (sociaal-)economisch arbeidsmarkt-
model van Nederland hard toe aan vernieuwing. De waardecrea-
tie en de betekenis van werk of arbeid zou veel meer ter discus-
sie gesteld moeten worden in plaats van uitsluitend te focussen
op de economische winst van organisaties. 
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Hierbij benadrukt Ane Sijsma dat wij niet alleen anders moeten
denken over de waardecreatie van onze producten, maar ook
over de waarde van ons menselijk kapitaal en de betekenis van
werk of arbeid in het leven van mensen. Ieder mens heeft een ta-
lent en het is een groot kapitaalverlies om talentvolle mensen mas-
saal uit het arbeidsproces (ongeacht de leeftijd) te laten stromen. 

De International Labour Organization (www.ilo.org) deelt de
mening van Ane Sijsma en geeft weer dat elk mens (ethisch ge-
zien) recht zou moeten hebben op zogenaamd betekenisvol of
duurzaam werk of arbeid om zijn of haar talent of zingeving
door te kunnen ontwikkelen. De World Health Organization
(2013) geeft ook weer dat duurzaam werk mensen in staat stelt
om zich betekenisvol te ontwikkelen, te presteren in het werk en
gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven over de tijd. Werk
is dus niet alleen een productiemiddel of bron van inkomen,
maar kan een roeping vormen voor mensen of een belangrijke
sociale en/of generatieve functie opleveren.

Maar hoe creëren wij nieuwe waarde met (gepensioneerd) men-
selijk kapitaal?

Ane Sijsma beschrijft zijn eigen ervaringen na pensionering en
de rollen die hij heeft mogen vervullen in het coachen van (jon-
gere) werknemers en in het opstellen van het concept van “het
nieuwe doorwerken”. Om de eigen talenten en doorwerkwensen
te leren kennen, is het volgens Ane Sijsma belangrijk de kracht
van de verbeelding en dromen aan te spreken.  Voorbeeldvragen
voor verbeelding kunnen zijn: Wat vind ik betekenisvol in het
leven? Wat vond ik vroeger betekenisvol? Welke (onbenutte) ta-
lenten bezit ik en zou ik verder willen doorontwikkelen? Welk
werk stelt mij in staat deze doorwerkwensen te realiseren? 
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Het boek eindigt met inspirerende voorbeelden van doorwerk-
nemers die de lezer actief prikkelen tot het nadenken over het
eigen doorwerkperspectief (blijf ik in mijn huidige baan zitten
of durf ik de stap te zetten naar het vinden van een droom-
baan?). 

Ik daag u uit het prachtige boek van Ane Sijsma te lezen en uw
eigen mening te vormen over de waardecreatie van uw loopbaan
nu en in de toekomst. 

Annet de Lange 

(Lector Human Resource Management; Hogeschool Arnhem en Nijmegen; 

visiting professor Universiteit van Stavanger, Noorwegen; 

voorzitter Nederlands kennisnetwerk duurzame inzetbaarheid)
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I N L E I D I NG

Wij zijn gewend aan een loopbaanpatroon waarbij men rond
65-66 met pensioen gaat. Ons sociaal zekerheid- en pensioen-
stelsel dwingt ons daar toe, of we het leuk vinden of niet. Er zijn
groepen die zich van oudsher hebben kunnen onttrekken aan
deze dwang. Denk aan kunstenaars, wetenschappers en zelfstan-
dige ondernemers. Zij gaan met pensioen wanneer zij dat zelf
willen. Dat mag je beschouwen als een voorrecht. Mijn grootva-
der en vader waren rentmeesters en makelaars en zijn aan het
werk gebleven tot ze tachtig jaar werden.

De arbeidsmobiliteit tussen 55 en 60 neemt af. Er wordt niet
meer geïnvesteerd in opleidingen en mentaal wordt er vaak al
een voorschot genomen op de levensfase zonder betaald werk.
Sommigen vinden met pensioen gaan prettig, maar er zijn
steeds meer mensen die eigenlijk helemaal niet zo graag volle-
dig willen stoppen. Zij willen nog wel een poosje door. Voor deze
groep heb ik dit boekje geschreven. 

Als je dit verlangen tot doorwerken herkent, dan zal je ontdek-
ken dat gewoon blijven zitten niet werkt. Doorwerken vraagt om
een plan en het kost doorgaans meer moeite om een tweede
loopbaan te bedenken dan gewoon met pensioen te gaan. Als je
de wens hebt om nog een aantal jaren aan het arbeidsproces
mee te doen dan moet je zelf met voorstellen komen. Dit vraagt
initiatief en enige overredingskracht want werkgevers hebben
nog weinig ervaring met het ontsluiten van tweede loopbanen.
De twee hoofdrolspelers zijn de werkgever en de doorwerker. Zij



10

hebben beiden een eigen rol. Daarom bestaat dit boekje uit twee
delen. Eén verhaal voor de werkgever en één voor de werknemer. 

In het eerste deel hoop ik de werkgever aan te zetten om een
nieuw personeelsbeleid voor de groep senioren te ontwikkelen.
Een van de argumenten is de transitie naar een meer duurzame
economie. Wij denken bij duurzaamheid altijd aan grondstof-
fen en klimaat, maar hoe ga je als werkgever om met de factor
arbeid. Duurzaamheid is meer dan het verbieden van kinderar-
beid in lage lonen landen. Hoe ga je om met de mensen in je ei-
gen organisatie. Zie je ze als “plofkippen” of zijn het de violisten
in het orkest en blijf je hen helpen zich te ontwikkelen. Ik zou het
liefst zien dat de verplichting om met 66 jaar met pensioen te
gaan wordt ingeruild voor de verplichting om voor de jaren 55
een nieuw loopbaanplan te ontwerpen. Deze leeftijd is niet wille-
keurig. Het sluit aan bij de heersende opvattingen over de le-
vensfasen van de mens.

Ik beschrijf een model waarin de werkgever deze groep de keuze
biedt om langer door te werken na de pensioendatum. Er ont-
staat hierdoor een andere dynamiek. Het creëert nieuw elan.
Duurzame inzetbaarheid van ouderen heeft te maken met het
jezelf blijven vernieuwen en werkt alleen vanuit het perspectief
dat je ook de nieuwe kennis en vaardigheden kunt gaan toepas-
sen. De tweede loopbanen verrijken de werknemer en de werk-
gever. Zij beginnen tussen 55 en 6o jaar en zijn behoorlijk an-
ders dan de eerste.

De tweede loopbaan wordt door de medewerker zelf bedacht.
Wel met hulp van het bedrijf. Loopbanen in de levensfase 55-75
zijn meestal parttime en verlengen de aanwezige kennis en erva-
ring. Hiermee heeft de werkgever een extra instrument om de
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organisatie enthousiast te houden. Dit beleid heeft een uitstra-
ling op de hele organisatie.

In het tweede deel richt ik mij tot de ondernemende werknemer,
professional of manager, die een tweede loopbaan ziet als een
spannend nieuw avontuur. Voor veel mensen is de leeftijd 55 het
startpunt voor een bezinning op de verdere toekomst, een nieu-
we levensfase. De kinderen zijn de deur uit, het werk is ver-
trouwd maar het nieuwe is ervan af, er zweeft nog een halve
droom. Het is blijven zitten of een nieuw plan maken. De veilig-
heid van de vaste baan tegenover de onzekerheid van opnieuw
beginnen. Dat lijkt erger dan het is.

Mijn ervaring is dat werkgevers altijd bereid zijn om mee te wer-
ken aan loopbaanplannen die hen gepresenteerd worden, maar
dan moet je wel met een deugdelijk plan komen. In de afgelopen
jaren heb ik veel mensen naar een nieuwe baan gecoacht. Vaak
zit het probleem in “het niet weten wat je wilt” en het vormgeven
van de ideeën. Ik vertel in dit deel van het boekje over mijn eigen
tweede loopbaan en neem de lezer mee naar schrijvers die mij
geïnspireerd hebben. Wie wil weten hoe je voor jezelf een nieu-
we baan bedenkt verwijs ik naar het hoofdstuk Hoe kom ik van A
naar B.

De twee hoofdrolspelers in het nieuwe doorwerken zijn de werk-
gever en de ondernemende werknemer. De werkgever mag wat
meer avontuur in zijn beleid stoppen, durven te experimente-
ren. Niet vluchten in grote beleidsverhalen maar van geval tot
geval bekijken wat er leeft. Het draait uiteindelijk om de kwali-
teit van het plan De werknemer moet niet schromen daarbij
hulp te vragen. De werkgever zal steun geven waar het kan.



LEESWIJZER:

Dit boekje kun je in een uurtje lezen. De werkgever die snel naar
de kern van mijn betoog wil adviseer ik om van deel 1 de hoofd-
stukken Over het nieuwe doorwerken en Over duurzame arbeid te
lezen. De 55-plusser die nog een nieuwe wending aan zijn leven
wil geven zou meteen naar de hoofdstukken Kiezen voor een
nieuw avontuur en Hoe kom je van A naar B van deel 2 kunnen
springen. Hebt u na lezing vragen of commentaar, neem gerust
de vrijheid mij aan te spreken. 

Najaar 2016
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P L E I DOO I  VOOR  E EN  N I E UW
LOOPBAANPAT ROON

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
deed een onderzoek onder 1.300 personen die tussen 2001 en
2011 met pensioen gingen. Een kwart van hen keerde terug op
de arbeidsmarkt, in een enorme diversiteit aan banen. 90% van
hen ging in deeltijd werken. De helft van de doorwerkers ging
totaal ander werk doen. Sommigen kozen na een bijscholing als-
nog voor een compleet nieuwe baan. Ruim een kwart ging als
zelfstandige aan het werk. De motieven zijn “ik vind het leuk” en
de sociale contacten. Geld komt op de zesde plaats.

Mathijs Bouman(1) schreef een artikel over doorwerkende
Amerikanen. Het ging daar ook over het plezier in het werk
Slechts 18% gaf inkomen als reden. Ook in Nederland is partici-
patie van 65-plussers in de arbeidsmarkt stijgende. Al met al
laten de cijfers zien dat er grote verschuivingen plaatsvinden
sinds de afschaffing van VUT en prepensioen. Je kunt zeggen dat
ongeveer een kwart van de 65-plussers graag zou willen door-
werken. Ik denk dat die getallen in de loop van de jaren zullen
groeien. Het zijn waardevolle werkers, hogelijk gemotiveerd en
ambitieus.

Als je het werkleven van de westerse mens op enige afstand
bekijkt dan zie je een wonderlijk verloop. Na een school- en stu-
dieperiode gaan wij aan de arbeid om vervolgens op de pensi-
oendatum finaal te stoppen. Wij hebben een leerplicht en een
pensioenplicht. In andere samenlevingen, waar men geen pensi-
(1) Zie hoofdstuk geraadpleegde bronnen
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oenstelsel kent, werkt men zonder problemen vrolijk door. De
boer op het land zal bij het ouder worden minder hard gaan
werken, een kleiner stukje land onderhouden. Werknemers in
loondienst moeten stoppen. De zegeningen van een goed sociaal
stelsel hebben ook een schaduwkant.

Wij worden collectief in een model geduwd, waarbij werken bin-
nen een bedrijf of organisatie na de pensioendatum ongepast is.
Dit model heeft ons een levensritme opgedrongen. Langer wer-
ken en enige vrijheid om in de derde levensfase van je leven je
werk anders te organiseren is niet eenvoudig. Daarom voer ik
een pleidooi voor de tweede loopbaan in de derde levensfase.

Wij hebben een leerplicht
en een pensioenplicht. In andere 

samenlevingen, waar men 
geen pensioenstelsel kent, werkt men 

zonder problemen vrolijk door.

De leeftijd van 55 is niet willekeurig. Bedrijfskundigen en psy-
chologen hebben boeken geschreven over de levensfasen van de
mens. Een van de bekende is van Bernard Lievegoed(2). “Het is
merkwaardig”, schrijft hij, “dat het getal 56 bij haast alle onder-
zoekingen als een markante leeftijd wordt genoemd. De mense-
lijke levensloop heeft een biologisch maar ook een psychisch
belevingsaspect. Gedachten. gevoelens. wilsimpulsen en zinge-
vingsvragen zijn verschillend per levensfase”. Ook Jos van der
Brug en Kees Locher(3) schetsen de betekenis van de onderschei-
den levensperioden. “Met de innerlijke veranderingen van de
mens gedurende zijn leven wordt in de huidige arbeidsorgani-
satie nauwelijks rekening gehouden”, schrijven zij. 
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Gelukkig zijn in je werk is van vitaal belang. Bij het organiseren
van dit geluk is het goed om rekening te houden met de levens-
fase waarin je zit. Hans Korteweg(4) maakt een indeling in drie
periodes van 28 jaar. De derde levensfase begint bij hem bij 56.
Bij het groeien naar een nieuwe levensfase doemen andere
levensvragen op. In de tweede fase staat doelmatigheid centraal
en in de derde fase gaat het om zinvolheid. De levenservaring
van de tweede fase rijpt tot levenswijsheid.

Zelf ben ik een voorstander van een levensfasemodel dat bestaat
uit vier delen.

1. De leeftijd 5-25. Het hoofdthema is spelen. Vervolgens  
leren in combinatie met spelen. En dan leren in combina-
tie met werken. 

2. De leeftijd 25-55. Volop werken aan de opbouw van een 
carrière en het stichten van een gezin. 

3. De leeftijd 55-75 De leeftijd waarop rust en zingeving 
ruimte krijgen. Werken en spelen in een ontspannen com-
binatie. Geestelijk groeien, met andersoortige ambities. 

4. Vanaf de leeftijd 75 fulltime met pensioen. Er is nu meer 
tijd om te lezen, te schrijven, in de zon te zitten, in de tuin 
te werken en te koken. Spelen en loslaten.

De ideale loopbaan bestaat voor mij uit twee delen. De fase 25-
55 en de fase 55-75. Het eerste deel is gewoon een klassieke loop-
baan. Hard en met plezier werken, voldoende tijd voor een fami-
lieleven. Een goed besef van de verantwoordelijkheid om brood
op de plank te hebben, de hypotheek te kunnen betalen en de
kinderen te kunnen helpen met de financiering van hun studie.
Rond de leeftijd 55 is de gezinssituatie vaak anders. De kinderen
zijn de deur uit. De hypotheek is (gedeeltelijk) afgelost. Er is enig
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pensioen opgebouwd en er is een kleine spaarrekening. Zelf voel-
de ik mij, toen de kinderen allemaal netjes hun studie hadden
afgerond en banen hadden, bevrijd van mijn verantwoordelijk-
heid als kostwinner. Tijd voor nieuwe plannen en avonturen!
Natuurlijk kun je prima je loopbaan volgens de klassieke spelre-
gels afronden op de leeftijd 66. Maar er is ook een optie om iets
nieuws te gaan doen.

Rond diezelfde leeftijd 55 gaan ook de werkgevers wat meer ach-
teroverleunen. Zij verwachten minder van hun oudere werkne-
mer en werpen de blik vooruit naar het nieuw binnenstormend
talent. De werknemer zelf weet dat hij financieel redelijk be-
schermd is en dat vertrek op eigen initiatief risico’s met zich mee-
brengt. Het gevoel groeit dat het niet handig is om nog eens wat
nieuws op te pakken.

Het kan ook anders. Kijk naar de ondernemers met een eigen
bedrijf. Zij wachten niet tot 66 met het verkopen en overdragen
van hun onderneming. Zij hebben een exit strategie. Waarom
doen ondernemende werknemers, managers en professionals
niet hetzelfde?

Er moet een aantal mentale barrières worden genomen. De
werkgever moet zijn schroom overwinnen om werknemers aan
te spreken op hun ambitie. Die mogen best een steen in de vijver
gooien. Dat hoeft de zekerheid van de werknemer niet aan te
tasten. En de werknemer moet niet onmiddellijk omrollen en in
paniek slaan als hij uitgedaagd wordt om een nieuw loopbaan-
plan te maken. Natuurlijk, werkzekerheid en prestige zijn reële
belemmeringen, maar deze mogen niet leiden tot een stilstand
op het loopbaanpad vanaf 55.
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Het bestaande bedrijf is de eerst aangewezen plaats om nieuwe
banen te maken. Maar daar is niet altijd ruimte voor een switch
naar een tweede loopbaan. Daarom moet de zoektocht niet
beperkt worden tot het bedrijf zelf. Dit vraagt van de bedrijfslei-
ding een grootmoedigheid die niet altijd vanzelfsprekend is.
Kan een bedrijf de moed opbrengen om voor werknemers die dit
willen de poort open te maken en werk te organiseren zonder de
veiligheid op te geven. Hier kan de “groene werkgever” zijn
duurzaamheidsambities tonen. Dit is de cultuuromslag waarop
ik hoop als ik praat over duurzame omgang met senior talent.

Mag ik nog even door dromen. We zijn gretig en alert om het
jonge talent naar ons toe te halen, omdat we zien dat toptalent
betekenis heeft voor onze reputatie. Daar zetten we heel veel op
in. Maar vergeet niet ook te investeren in een zorgvuldig uit-
stroombeleid waardoor de reputatie van de onderneming net zo
goed groeit. Ik vind McKinsey nog altijd een goed voorbeeld.
Veel managers zijn er trots op dat ze bij dit bedrijf ooit gewerkt
hebben. Ik zie, in mijn verbeelding, aan de uitstroomkant van de
onderneming een levendige arbeidsmarkt ontstaan waarin
tweede loopbanen gematcht kunnen worden. Een bemiddeling
niet op basis van een vacature maar op basis van een ambitie-
profiel van de kandidaat. Een arbeidsmarkt voor ervaren talent
met zijn eigen specifieke kenmerken zoals flexibele contracten,
niet per se fulltime, project-georiënteerd. Vrijwel alle executive
searchers acteren in de markt van fulltime topfuncties. Mannen
en vrouwen tussen de 35-55. Zij worden betaald door de zoe-
kende partij. Ik ken nog geen bureaus die in opdracht van een
kandidaat op zoek gaan naar werk. Dit zou heel goed op thema
kunnen worden georganiseerd, waarbij kennisontwikkeling en
vernieuwing de rode draad vormen, bijvoorbeeld academische
ziekenhuizen die samenwerken op het gebied van tweede loop-
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banen. Zo mogelijk ook universiteiten, advocatuur, gemeente-
lijke overheden. Wel weet ik dat op regionaal niveau bijvoor-
beeld in Gelderland een arbeidsmarkt overleg is (G.A.M.) waarin
het schakelen naar tweede banen wordt bevorderd. Netwerken
waarin tweede loopbanen en kennisontwikkeling centraal
staan. Werkgevers zouden hier een actieve rol in kunnen spelen.
Je mag dit niet verwarren met outplacement. De actieve rol die ik
bedoel staat in het teken van talentontwikkeling.

Max Welling(5) van de Universiteit van Amsterdam schreef een
inspirerend artikel met als titel “Flexibel werken en voor iedereen
een basisinkomen”. Hij schetst een toekomst waarin werknemers
via hun curriculum vitae hun arbeidsaanbod op een platform
etaleren. Zo’n platform zou dan ondersteuning bieden om met
de juiste partners bedrijvigheid te ontwikkelen. Zo ontstaat een
ecosysteem van start-ups en coöperaties die nieuwe producten
en diensten ontwikkelen. Zo’n liberaal systeem zou moeten
samengaan met een basisinkomen voor iedereen. Een baan is
dan extra inkomen uit arbeid. Er ontstaat dan meer ruimte en
tijd voor zelfontplooiing voor alle leeftijdsgroepen. Een basisin-
komen voor iedereen vind ik een charmante gedachte, maar dat
gaat mij te ver. Maar voor de generatie 55-plus zou met deeltijd-
pensioen en enig eigen geld een financiële onafhankelijkheid te
construeren zijn die in de buurt komt van het ecosysteem van
Welling.

De arbeidsmarkt is in beweging. Het aantal ouderen in de maat-
schappij stijgt. Maar wij zitten nog steeds vast aan de oude
patronen waarin we van 25 tot 66 fulltime doorrennen om daar-
na volledig met werken te stoppen. Ons complete sociale stelsel
is daar strak en dwingend op ingericht. Er moet ruimte komen
voor nieuwe loopbaanpatronen waarin de tweede loopbaan in
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de derde levensfase een geaccepteerd fenomeen wordt. De poli-
tieke discussie gaat nu vrijwel uitsluitend over inkomen, sociaal
stelsel en pensioenen en niet over de persoonlijke ontwikkeling
en de levensvreugde van oudere werknemers. Een werkgever die
van zijn mensen houdt ontwikkelt meer initiatieven om van die
senioren gelukkige doorwerkers te maken. 
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OVER HET  NIEUWE
DOORWERKEN

De groene werkgever besteedt meer liefde en aandacht aan zijn
medewerkers. De werkgever die alleen naar rekensommen kijkt
zal altijd blijven bestaan, zoals ook een deel van de consument
kiloknallers zal blijven kopen. Maar de groep werkgevers die
meer aandacht heeft voor talentontwikkeling van zijn medewer-
kers stijgt. Mijn belangstelling gaat uit naar de 55-plus genera-
tie. Zij verdienen extra aandacht. “Duurzame inzetbaarheid ou-
deren” is al een tijd in discussie. Vaak wordt gedacht aan het
“ontzien” van deze groep. Het werk zou te zwaar worden. Er is
ook een andere denkrichting. Een nieuwe loopbaan, een nieuwe
uitdaging waarin niet alleen bepaalde werkzaamheden worden
gestaakt, maar waarin een fundamentele herschikking van
talenten en ervaringen vorm krijgt in een andere baan voor een
desgewenst langere periode, zelfs voorbij de pensioendatum.

Er zijn nog weinig voorbeelden uit de praktijk bekend. Daarom
neem ik U mee naar een (fictief) doorwerkplan, zoals dit be-
schreven is in het sociaal jaarverslag 2025 van een smaakmaken-
de onderneming. Uit dit jaarverslag 2025 citeer ik het volgende:

“In ons bedrijf krijgen alle medewerkers tussen 55 en 60 jaar door
personeelszaken de vraag voorgelegd om, voor een periode van 10 tot
15 jaar, een nieuw loopbaanplan te schrijven. Wij kozen voor een ta-
melijk lange periode omdat wij onze mensen de gelegenheid wilden
geven, binnen nieuwe spelregels, zichzelf te blijven ontwikkelen, te blij-
ven leren. Was het vroeger alles of niets, 100% werken en daarna naar
huis, nu kiezen medewerkers, in samenspraak met de directie, voor
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een planmatige invulling van werken en vrije tijd. Soms is dat gewoon
het oude werk, maar vaak ook gebruiken medewerkers de flexibiliteit
die wij bewust in deze fase inplannen om de krenten uit de pap te
halen. Of om zich om te scholen. En zolang dat in beider belang ge-
beurt is dat prima. Wij zien dat onze mensen creatiever en gemoti-
veerder zijn geworden. Wij hebben dit beleid “Het Nieuwe Doorwer-
ken” genoemd, omdat het een combinatie is van het nieuwe werken en
langer werken op basis van vrijwilligheid. Rond 2016 was de discus-
sie over het nieuwe werken volop aan de gang. Meer eigen verant-
woordelijkheid, zelf je werk organiseren, beoordeeld worden op resul-
taat en niet op aanwezigheid. In deze cultuur was het niet zo moeilijk
om de dogma’s uit de vijftiger jaren over “met pensioen gaan” opzij te
zetten. De vakbonden hadden het er moeilijk mee. En natuurlijk wa-
ren er in ons bedrijf veel mensen die zo snel mogelijk wilden stoppen,
en dat kan nog steeds. Ons programma “Het Nieuwe Doorwerken”
draait op basis van vrije keus en een verlengd arbeidscontract.

Het is aardig om nu in 2025 te zien dat dit beleid onze onderneming
interessante voordelen heeft gebracht. De deelnemers in het program-
ma zijn door de keuzevrijheid hoog gemotiveerd. De verstarring die
vaak optreedt in de laatste jaren voor het vertrek verdwijnt. Velen heb-
ben waardevolle bedrijfservaring. Wij zijn blij dat we hun kennis lan-
ger kunnen gebruiken. Ze zijn mentaal lenig en flexibel inzetbaar. Wij
kunnen vragen uit de markt en aanbod beter op elkaar afstemmen om-
dat werktijden en taken bespreekbaar zijn. Je zou de groep kunnen
zien als een team van ZP-ers*,  wel vast verbonden aan het bedrijf maar
ook inzetbaar daarbuiten op basis van detachering. Wij gaan zelfs zo-
ver dat we af en toe goede doelen-organisaties bemannen met “nieu-
we doorwerkers” als een andere vorm van sponsoring. Ons bedrijf
heeft op de arbeidsmarkt zijn reputatie zien groeien. Nieuwe mede-
werkers vertellen ons dat zij “Het Nieuwe Doorwerken” zien als een
kwaliteitskenmerk voor een goed personeelsbeleid. Wij geloven dat
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het levensgeluk van de werknemer van betekenis is voor het succes
van het bedrijf.

Hoe reageerden destijds de senioren op dit plan? Er was een groep die
het niet zag zitten en gewoon klassiek met pensioen wilde. Dat was op
zichzelf geen probleem. We zagen wel dat de verplichting om je uit te
spreken en een plan te maken de medewerkers aan het denken zette.
Hierin zat een belangrijke psychologische opsteker. In plaats van door
te sudderen naar het pensioen werd gevraagd een nieuw doorwerk-
perspectief te ontwikkelen. Dit gaf aan de groep een positieve impuls
mede dank zij de ondersteuning van de afdeling HR. We stelden vast
dat door de goede begeleiding, en de actieve rol van de leidinggeven-
den, de productiviteit van de gehele 55-plus generatie steeg. Dat was
het resultaat van de aandacht en de uitdagingen die geboden werden.
Als gevolg van de vrije keus kwam er een groep actieve, vitale mensen
tevoorschijn die we langer binnen het bedrijf konden houden. Gezegd
moet worden dat de keuze om in het programma mee te gaan draai-
en niet eenzijdig bij de werknemer ligt. Als de werkgever geen ver-
trouwen heeft in het loopbaanvoorstel van een kandidaat, dan komt
hij niet in aanmerking voor het programma. Je kunt het zien als een
vorm van solliciteren. De werknemer komt met een plan en creëert zijn
eigen baan. We werken met contracten van twee jaar boven de pensioen-
leeftijd, in principe te verlengen tot de leeftijd van 75 jaar. Het inko-
men is een mix van pensioen en salaris, mogelijk gemaakt door de ver-
nieuwde fiscale wetgeving die het langer werken stimuleert. Ook de
overheid had inmiddels begrepen dat de vergrijzing om nieuw ar-
beidsmarktbeleid vroeg. In de praktijk zien we een rijkdom aan vor-
men binnen dit programma. Mensen die gewoon vijf dagen in de week
werken, anderen die drie dagen werk combineren met vrije tijd of vrij-
willigerswerk en mensen die optreden als parttime adviseur, flying
doctor, project manager, interim manager en medewerkers die voor
een compleet nieuw vak kozen. Alles wat je nu aantreft aan doorwer-
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kende senioren in de vrije markt, tref je ook aan binnen ons program-
ma. Onze mensen blijken deze vorm van werken fantastisch te vinden.
Het geeft betekenis aan hun leven. Ze zijn vrij en autonoom, hebben
een mooie balans tussen werk en vrije tijd. 

Einde citaat jaarverslag 2025. We gaan weer terug naar het jaar
2016. Het opzetten van een doorwerkprogramma is een van de
manieren om duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Het stoelt
op twee uitgangspunten: de kandidaat bedenkt zelf zijn volgen-
de baan en mag in die nieuwe baan desgewenst nog 20 jaar door.
Niet dat alle senioren wat mij betreft per se tot 75 jaar moeten
blijven doorwerken maar het gaat om het perspectief. Het geeft
aan de organisatie een andere energie dan een gesprek dat zich
beperkt tot het aanpassen van het bestaande werk.

Ik vind dat de werkgever
de taak heeft om deze werknemers

“wakker te kussen”.

De loopbaan blijft altijd de eigen verantwoordelijkheid van de
werknemer, maar een werkgever die in werving en selectie en
opleidingen investeert heeft er ook belang bij aandacht te geven
aan de 55-plusser die vaak nog tien jaar of langer binnen de on-
derneming zal verblijven. Er is een ongemakkelijk beeld ont-
staan over deze periode, wellicht door de structuur van onze ar-
beidsvoorwaarden en de visie die de werknemer zelf heeft op de
rest van zijn leven. Ik vind dat de werkgever de taak heeft om de-
ze werknemers “wakker te kussen”. 

Een werkgever met een vernieuwend loopbaanbeleid in de
levensfase 55-75 bouwt niet alleen aan zijn positieve arbeids-
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marktreputatie, waarmee hij nieuw jong talent naar zich toe
haalt, maar zal ook zien dat de doorstroom van het aanwezige
talent zal verbeteren en dat de vitaliteit en de inzet van de be-
trokken groepen stijgt.

In een aantal bedrijven wordt op dit moment nagedacht over de
vorm die duurzame inzetbaarheid moet gaan krijgen. Er wordt
veel over gepraat, maar te weinig met de betrokken groep zelf.
Het zou goed zijn om met de 55-plus generatie zelf modellen te
onderzoeken die langer werken stimuleren en faciliteren.

De kern van een vernieuwd loopbaanbeleid voor de generatie
55-75 is in drie acties samen te vatten:

1. Vraag om een plan, maar bied wel hulp bij maken ervan.
2. Geef de ruimte om langer door te werken, desgewenst tot  

75. Dat brengt perspectief en prikkelt de verbeelding. 
3. Geef ruimte om, met ondersteuning van de organisatie, 

een baan buiten de onderneming te verwerven.

Het is de vrije keuze van de werknemer om een nieuw plan te
maken, het is ook de vrije keuze van de werkgever om het plan
wel of niet te honoreren. Partijen maken een nieuwe deal waar
ook een nieuw beloningspakket deel van uitmaakt. De honore-
ring kan een mix zijn van salaris, deeltijdpensioen en vrije tijd.
Alle lopende arbeidsrechtelijke aanspraken worden gehono-
reerd. Zij worden vertaald naar nieuwe rechten.

In de zoektocht naar een tweede loopbaan is de bestaande orga-
nisatie de eerst aangewezen plaats, maar het bedrijf moet geen
gevangenis worden. Met detachering of verzelfstandiging kun-
nen tweede loopbanen ook buiten de firma tot bloei komen.
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Essentieel is wel de verantwoordelijkheid en de zorg van het
moederbedrijf voor de doorwerker.

Er ontstaat zo een flexibele groep van senior professionals die
veel breder inzetbaar zijn dan voorheen. Niet langer opgesloten
binnen de laatste baan. In deze fase van het beroepsleven kan
met het opgebouwde vakmanschap langer en breder worden
gewerkt. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat de doorwer-
ker voor een compleet nieuwe richting kiest en aan zijn ervaring
en wijsheid opnieuw vorm geeft. 
*Zelfstandige Professional
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OVE R  D E  C I R CU LA I R E  
E CONOM I E

Het is nu bijna acht jaar geleden. De beurzen over de hele wereld
klapten in elkaar. Toen had ik nog geen besef van de omvang en
de betekenis van deze gebeurtenis.

Nu, jaren later, wanneer ik met oud-collega’s van Achmea nog
weleens terugkijk op de periode dat wij daar werkten, stellen wij
elkaar de vraag “Wat is er eigenlijk gebeurd? Waren wij hierbij?
Hadden wij dit (moeten) voorzien? Wat hebben wij fout gedaan?”

Ik heb mijn hele leven in de financiële wereld gewerkt. Ben eco-
noom van huis uit. En toch hebben wij niet zien aankomen dat
het hele bouwwerk in elkaar zakte. Dit is meer dan een economi-
sche crisis. Dit gaat dieper. Het raakt ons monetaire systeem in
zijn fundament. Er zit een aantal constructiefouten in ons eco-
nomisch stelsel en vooral ook in ons gedrag. Heeft iemand nog
de controle over datgene wat wij “de financiële markten” plegen
te noemen. Ik praat over de hoofdrolspelers van onze financiële
crisis. Dat zijn de nationale overheden, de centrale banken, IMF,
de ratingbureaus, de banken en verzekeraars, kortom de hele
financiële industrie. En als je op dit moment de kranten leest
dan is er aan ons stelsel nog onvoldoende veranderd.

Je kunt de banken niet van alles de schuld geven, want zij kon-
den hun gang gaan dank zij het falende toezicht en de hebzucht
van de consument. Niet dat ik de banken wil vrijpleiten, inte-
gendeel, maar ze zijn wel begonnen met het bedenken van fan-
tasievolle producten waardoor je met geld nog meer geld kon
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verdienen - het nieuwe verdienmodel. Vroeger was een bankier
iemand in loondienst die een nette boterham verdiende door
zorgvuldig met andermans geld om te gaan. Opeens ging de
beer los. Iedereen deed mee. Niemand overzag de consequenties.
We waren losgeraakt van de oorspronkelijke bankfunctie.

De banken zijn niet tegengehouden door de toezichthouders.
Admati en Hellwig (The Bankers New Clothes) schrijven dat de
banken in hun huidige vorm niet kunnen bestaan zonder over-
heden. Er is wel veel gebeurd maar het financiële systeem is nog
niet voldoende hervormd. Wat mij oprecht zorgen baart, en wat
ik niet begrijp, is dat als oplossing voor de crisis de centrale ban-
ken gekozen hebben voor een lage rentepolitiek. Overal staat de
geldkraan open en worden burgers gestimuleerd om meer te
besteden. Alles in de verwachting dat daarmee de economische
groei weer aanwakkert. Is dat nu wel realistisch? Is dat niet een
vlucht voorwaarts? Zou het niet beter zijn om eens fundamen-
teel na te denken met elkaar over een andere welvaartsdefinitie?
Het vertrouwen is weg. De burger is gaan sparen, ondanks de
lage rendementen. Waarom zou de burger nu geld moeten uit-
geven om de economie te redden. De burger is verstandig en laat
zich niet voor een tweede maal gek maken.

De overheid moest de systeembanken redden want dat zijn de
broodbakkers in ons monetaire systeem. Maar de broodbakker
was ongemerkt vooral banketbakker geworden, ook dat is nu
weer op zijn retour gelukkig. Het is daarom goed dat de financi-
ële sector stevig is gekrompen. Minder banket, meer en gezon-
der brood. Maar daarmee zijn we er niet. Wij missen een funda-
mentele discussie over begrippen als groei en welvaart. Zolang
we welvaart blijven definiëren als groei van het BNP blijven er
systeemfouten in ons monetaire stelsel zitten. De crisis kwam
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van binnenuit, uit het systeem, alles onder het toeziend oog van
de centrale bank.

Onvrede met de deze onmacht van de politiek en het gemak
waarmee alle hoofdrolspelers weer zijn overgegaan tot de orde
van de dag, hebben mij nieuwsgierig gemaakt naar alternatieve
economische modellen. U proeft in mijn formulering een zeker
wantrouwen naar de “groene” economen. Ik ben gaan studeren
en wil U graag meenemen naar enkele schrijvers die mij geïnspi-
reerd hebben.

Roelf Haan(6) publiceerde in januari 2016 een nieuw boek, Ver-
geten vragen, over de relatie tussen economie en ethiek. Hij
vraagt aandacht voor de betekenis van de “niet-geld economie”.
De helft van de arbeid in de wereld is onbetaalde arbeid. Er is
geen geld mee gemoeid maar het voegt wel waarde toe. Deze
onbekende kant van de economie zou verder ontwikkeld kun-
nen worden. Je moet dan denken aan lokale circuits. En die zijn
er volop. Het is aardig om de website van STRO (Social Trade Or-
ganisation) eens hierover te lezen. Haan pleit niet voor een ver-
vanging van ons monetaire stelsel maar voor aandacht voor ver-
betering en ontwikkeling van alternatieve systemen. Vernieu-
wing van de basisfunctie van geld met elektronische ondersteu-
ning. Airmiles voor voedsel, huisvesting en verschillende vormen
van zorg. Alles binnen lokale gemeenschappen en dat kan, want
de helft van de mensheid woont immers in de grote stad en de
andere helft kun je in regio’s organiseren. De ouderenzorg in
Japan wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door een
eigen elektronische munt. Kleinschaligheid maakt overzichtelijk.

Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen, heeft veel nieu-
we business cases ontwikkeld waar waardecreatie centraal staat.
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De uitdaging is om te minderen in de oude economie en tegelij-
kertijd te investeren in de economie van de toekomst. In een
lineaire economie worden producten gemaakt, gebruikt en af-
gedankt. In de circulaire economie wordt alles hergebruikt en
dat vraagt om een andere manier van denken. Een transitie naar
een circulaire economie zou voor de Europese Unie volgens
McKinsey een besparing opleveren van 470 miljard!

Richard Heinberg(7), auteur van het boek Einde aan de groei, legt
evenals Roelf Haan de vinger bij de systeemfouten in ons mone-
taire stelsel. Wij hebben financiële systemen die groei vereisen.
Als de economie niet groeit, kunnen de leningen niet worden
afbetaald en cirkelt de economie omlaag. Het aanjagen van
groei is het enige instrument waarover de overheid beschikt. De
schulden verhuizen van de banken naar de nationale overheden
om te eindigen bij de mondiale financiële instituten zoals ECB
en IMF. De overheden hebben op dit moment geen levensvatba-
re lange termijn strategie om het afglijden van de economie te
stoppen. Het is daarom belangrijk om naar alternatieve, nieuwe
modellen te kijken.

Een van de opties is gratis geld. Het klinkt allemaal nogal fan-
tastisch en een beetje buiten de werkelijkheid, maar het feit dat
bij ons vier banken gered moesten worden en de paniek rondom
Griekenland geeft toch wel aan dat het instorten van het hele
systeem niet geheel ondenkbaar was.

Wij zijn verslaafd aan groei. Onze meetinstrumenten houden
geen rekening met de “niet-geld economie”. Zij maken geen on-
derscheid tussen basisbehoeften en verspilling. Het zegt niets
over geluk of voldoening. Het houdt geen rekening met de inko-
mensverschillen in de landen. Kortom, we kijken naar de ver-
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keerde cijfers. In de afgelopen 35 jaar is het inkomen per hoofd
van de bevolking in Amerika met 60% gestegen. Maar het aantal
Amerikanen dat zichzelf als gelukkig omschrijft is vrijwel gelijk
gebleven. De manier waarop wij naar economische groei kijken
moet anders. Ook een stationaire economie (Japan) of zelfs een
langdurige periode van gezonde krimp kan voor een samenle-
ving bijzonder heilzaam zijn. Waarom moet groei zo’n dwang-
matig onderdeel zijn van de economische politiek.

Er zijn nog twee andere boeken die mij aanspraken. Het eerste is
het klassieke boek Small is Beautiful van E.F.Schumacher(8). Het
was voor mij een aparte ervaring dit boek uit 1973 weer eens te
herlezen. Veertig jaar geleden geschreven en nog steeds actueel.
Wat mij vooral trof was de mentale kant van ons economisch
systeem. Het moet niet uitsluitend gaan om het nastreven van
materiële doelen. Groei van het BNP, zonder de vraag te stellen
wie er beter van wordt, helpt ons niet. Evenals het onbenoemd
laten van de vrij beschikbare grondstoffen zoals zon, lucht en
water. Een van de hoofdstukken is gewijd aan de “boeddhisti-
sche economie”. Wij in het westen zijn grootgebracht met het
idee dat “arbeid” een noodzakelijk kwaad is. Werken is je vrije
tijd en gemak opofferen. Het ideaal van de werknemer is inko-
men zonder werk. Vanuit boeddhistisch standpunt gezien heeft
arbeid drie functies. De mens heeft de kans zijn vermogens te
ontwikkelen. Hij werkt samen met anderen en is daarmee onder-
deel van een gemeenschap. En hij verdient er ook nog zijn brood
mee. Het “westers materialisme” zet de waarheid op zijn kop
door goederen belangrijker te vinden dan mensen en consump-
tie belangrijker dan creatieve activiteiten. De boeddhistische
economie is meer gericht op werkgelegenheid van goede kwali-
teit dan op maximalisatie van de productie of de winst. De le-
vensstandaard afmeten naar de omvang van de jaarlijkse con-
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sumptie is voor de boeddhistische econoom irrationeel. Ook de
schaal van de organisatie (Small is beautiful) is voor Schumacher
een factor voor het welbevinden van de mens. Dat heeft te ma-
ken met de creatiekant van de werkende mens.

Het ”westers materialisme” zet de 
waarheid op zijn kop.

Door goederen belangrijker te vinden 
dan mensen en consumptie 

belangrijker dan creatieve activiteiten.

Vader en zoon Skidelsky(9) schreven een boek onder de titel
Hoeveel is genoeg. Vader Robert is emeritus professor politieke
economie en zoon Edward doceert esthetica en filosofie. Zij pro-
beren de vraag te beantwoorden of er een grens is aan het voort-
durende verlangen naar meer, meer, meer. Het was ook Keynes
die de vraag opwierp: “Waar dient rijkdom voor”. Hoeveel geld
hebben we nodig om een goed leven te leiden. Geld verdienen
kan niet het permanente doel van de mensheid zijn. Vroeg of
laat komt er een omslagpunt. In een wat minder bekend essay
schreef Keynes dat hij verwacht dat op termijn in de rijke landen
de groei van inkomen zou kunnen stoppen omdat iedereen
genoeg zou hebben. Mensen zouden kiezen voor meer vrije tijd
in plaats van extra inkomen. Sinds 1930 zijn we gemiddeld vier
tot vijf keer rijker geworden. Het aantal uren dat er wordt ge-
werkt is maar met een vijfde afgenomen. We zijn in de val gelo-
pen van vooruitgang zonder doel, en rijkdom zonder einde. Het
goede leven is niet alleen maar een leven waarin alle wensen
worden vervuld, het gaat om het juiste doel waarop het verlan-
gen zich richt.
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Keynes en anderen dachten dat naarmate men efficiënter zou
gaan werken men meer van het leven zou gaan genieten. De
Skidelsky’s stellen vast dat Keynes zich vergist heeft. Het is een
doelloos scheppen van rijkdom geworden en we bevinden ons
nu in een situatie dat onze politieke leiders tot in de eeuwigheid
door willen gaan met economische groei. In weerwil van het feit
dat het kapitalistische systeem in ons deel van de wereld in een
degeneratieve fase is beland, aldus Skidelsky. En dat brengt ons
bij de vraag “Hoe moeten we die trend naar onverzadigbaarheid
keren?”

Met enig wantrouwen ben ik gaan lezen over de duurzame eco-
nomie. Van huis uit hou ik wel van een beetje luxe. Vanaf de bui-
tenkant gezien hebben de groene economen een wat naïeve kijk
op de wereld. Maar ik word toch wel heel erg onrustig van de
chaos in de financiële wereld. Er is geen controle. Het systeem is
onbetrouwbaar. Dit kan niet zo doorgaan. Begin april 2013
schreef Herman Wijffels “Ons economisch model is aan het eind
van zijn levenscyclus. Ons monetaire stelsel is teveel opgerekt.
We moeten naar een circulaire economie”. Klaas Knot, president
van de Nederlandse Bank, zegt: “Het verdienmodel van de ban-
ken moet worden herzien”. Gelukkig zijn er steeds meer signalen
uit de maatschappij dat het anders moet. 

De politiek heeft het op dit moment moeilijk. Ze is teveel met
zichzelf bezig. Ik heb inmiddels vooral mijn hoop gevestigd op
de kracht van het internationale bedrijfsleven. Mannen zoals
Paul Polman en Feike Sybesma die letterlijk zeggen “Wij hebben
geen tijd meer om op de politiek te wachten”. Sommige bedrij-
ven nemen hun verantwoordelijkheid en dat vind ik fantastisch
om te zien. Het is toch eigenlijk bizar dat, bij al die onmacht van
de nationale overheden, de symbolen van het kapitalisme nu
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zelf voorop lopen in de discussie over een nieuw economisch
denken. Dat geeft de burger moed.

In mijn droom voor een betere wereld reken ik toch op een
groeiende stuurkracht op Europees niveau. Meer centrale regie
op gekozen thema’s zoals banken, energie, milieu, defensie en
buitenlandse politiek. Maar tegelijkertijd geloof ik heilig in wat
Schumacher schrijft - de kracht van de kleinschaligheid met de
regio als basis voor de organisatie van het maatschappelijk wel-
zijn. Dichter bij de mensen. Het domein waar de gezondheids-
zorg, het onderwijs, de economische bedrijvigheid en dergelijke,
bestuurlijk het beste georganiseerd zouden kunnen worden. De
deelstaten in Duitsland vind ik een mooi voorbeeld van klein-
schalige bestuurskracht. Het oude bestuursmodel van de water-
schappen is ook een mooi voorbeeld van hoe je kleinschalig kunt
organiseren. In zo’n opzet kan een circulaire economie goed ge-
dijen.

Maar het draaipunt naar een betere wereld is toch de mens. Mag
er wat minder materialisme in de pap? Kunnen we de politieke
agenda wat meer richten op de echte vernieuwing van de econo-
mie. Gelukkig hebben steeds meer consumenten de boodschap
inmiddels begrepen. Zij blijven sparen en lossen hun hypotheek
af. En dat is prima. We staan toch echt aan de vooravond van een
nieuwe economie, waarin voor alles een tweede leven is, inclu-
sief de ervaring en kennis van de werkende mens die uiteindelijk
de bepalende factor is in de opbrengst van de menselijke bedrij-
vigheid.
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OVE R  DUURZAME  A R B E I D

In de periode dat ik binnen Achmea verantwoordelijk was voor
Management Development werd ik ook geconfronteerd met de
minder vrolijke kant van mijn job: managers die vastgelopen
waren begeleiden naar nieuw werk. Soms waren dat directeuren
die als gevolg van een fusie binnen de groep waren gekomen en
van wie het werk in de loop van de tijd verdwenen was. Ik vond
dat het onbillijk zou zijn om deze mannen en vrouwen simpel-
weg met een regeling naar huis te sturen. Als zij dat zelf wilden,
kon dat, maar het riep toch een gevoel op van het “dumpen” van
mensen, het vernietigen van waardevolle ervaring. We zochten
altijd gezamenlijk naar nieuwe taken op andere plekken, veelal
niet meer op directieniveau, maar dat was de pijn niet. Het kon
ook een baan deels binnen en deels buiten de organisatie zijn. 

Bedrijven die mensen als 
“plofkippen”zien 

prijzen zichzelf uit de markt.

Zij moesten om te beginnen zelf stevig nadenken over hun nieu-
we werk, werden daarbij gecoacht en gingen dan op weg naar een
nieuwe toekomst. Het was anders dan outplacement en dat kwam
omdat we in gesprek gingen over nieuwe ambities en de steun
die Achmea daarbij kon geven. Het was geen afscheid nemen
maar samen zoeken naar een volgende plek. En dat mocht ook
buiten de onderneming zijn. Jan Jonker beschreef nieuwe busin-
essmodellen in de groene economie. Waardecreatie niet alleen
binnen de eigen organisatie maar over de bedrijfsgrenzen heen.
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Bij de circulaire economie denken wij in de eerste plaats aan
grondstoffen, maar vertaal dit nu eens naar mensen. Als binnen
een organisatie een medewerker niet meer op zijn plaats is, niet
tot zijn recht komt, wordt hij dan gedumpt of gaan we oprecht
zoeken naar een hergebruik van zijn talent op een andere
plaats? We vinden dat een ondernemer die bezwaren heeft tegen
kinderarbeid, zich duurzaam gedraagt. Maar hoe gaan we om
met onze eigen mensen in dergelijke situaties?

Werken is meer dan geld verdienen. Je kunt op verschillende
manieren naar werk kijken:

Werk als productiemiddel.
De werkgever zoekt naar de meest efficiënte en goedkoopste
vorm van arbeid, productie in lage lonen landen.

Werk als bron van inkomen voor de werker.
Er moet simpelweg brood op de plank komen ongeacht de vol-
doening die het werk zou kunnen geven.

Werk als hobby, tijdsbesteding waar je veel plezier aan beleeft.
Dat zie je in een violist in een orkest en alle anderen die van hun
hobby hun werk kunnen maken.

Werk als roeping.
Denk aan Artsen Zonder Grenzen, hulpverleners en anderen in
sociale beroepen.

Werk als doorgever van kennis, cultuurbouwer, opvoeder, leraar.

Werk als reis door het leven.
Een tocht met de wens jezelf te ontwikkelen, een meer spirituele
visie op werken.
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In werkelijkheid verenigt een baan altijd meerdere van deze
aspecten in zich. Je zoekt voldoening in je werk maar je moet ook
de kost verdienen. Het is zoeken naar de goede balans. De wes-
terse opvatting over “werk” is een andere dan die in het boed-
dhisme, waar het sociale aspect en de zingeving prominenter
zijn. Als je nadenkt over duurzaamheid en werk dan kun je de
meer filosofische betekenis van werken niet negeren. Er toe
doen, waarde toevoegen. creatief zijn. Je talenten ontwikkelen.
Ieder mens is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ge-
luk, maar de organisatie met duurzaamheid in zijn vaandel zal
voor de keus staan of hij zijn medewerkers ziet als “plofkippen”
of als violisten in een orkest.

Er is veel veranderd in de arbeidsmarkt. Laten we eens wat van
deze veranderingen op een rij zetten:

1. De enorme flexibilisering. Er bestaan vrijwel geen vaste 
banen meer (Ton Wilthagen hoogleraar arbeidsmarkt in 
Tilburg). Het aantal ZP-ers is in de afgelopen jaren sterk 
gestegen (1.35 miljoen). Niet alleen omdat wij economisch  
in een dip hebben gezeten maar ook omdat er sprake is van
een fundamentele verschuiving in de opvattingen van de 
werkenden zelf. Er is een grote behoefte aan zelfstandig
heid, het eigen baas zijn, aan flexibiliteit vanuit eigen 
kracht en ondernemerschap. De klassieke arbeidsrelatie 
van werkgever/werknemer maakt meer en meer plaats voor
andere structuren. Een kleine vaste kern van medewerkers, 
met daaromheen een schil van flexibele professionals. Meer 
kleine bedrijfjes, samen een klus doen, daarna zelf weer 
door. Het gaat om het netwerk, dat is de verbindende fac-
tor, niet meer de vaste arbeidsrelatie. Er zijn 5 miljoen men-
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sen met een vast contract, 2 miljoen met een flexibele ar-
beidsrelatie (CBS 2015 ).

In de USA is er een nieuw type ZP-er in opkomst, de “Super-  
temps”(10). Topspecialisten waar bedrijven achteraan lo-
pen om ze voor een bepaalde periode te engageren. Zij 
zijn een niet meer weg te denken flexibele schil in veel 
organisaties. 

Nieuwe businessmodellen zoals Uber acteren bij de gratie
van freelancers. Werkspot.nl fungeert als een soort markt-
plaats voor vakmensen die kunnen intekenen op klussen.
Werkspot bemiddelt per dag voor een miljoen euro aan
werk. Dit wordt een soort nieuwe industriële revolutie
zegt Jeremy Rifkin. Werk on demand heeft gevolgen voor
de hele economie. De impact van deze nieuwe flexibiliteit
is groot. Ons pensioenmodel en ons sociale zekerheidstel-
sel zijn nog niet ingericht op deze veranderingen.

2. De jonge generatie binnen de bedrijven heeft andere op-
vattingen over hun werk. Meer zelfsturing en gelijkwaar-
digheid. Jezelf ontwikkelen. Meer vrouwen in toonaange-
vende posities. Een groter aandeel allochtone Nederlan-
ders. Het effect op de arbeidsrelaties wordt nog onvoldoen-
de erkend, laat staan opgepakt. Organisaties moeten deze
demografische veranderingen beter vertalen naar de be-
drijfsvoering. De kwaliteit van de interactie tussen de ge-
neraties bepaalt het tempo van de sociale evolutie aldus
Aart Bontekoning(11) in zijn boek “Nieuwe generaties in ver-
grijzende organisaties”.
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3. Bedrijven en organisaties in Noord Europa staan aan de 
vooravond van een forse vergrijzing van de beroepsbevol-
king. Ondanks het feit dat dit al redelijk ver is voortge-
schreden, is het ontluisterend om te zien hoe bedrijven de
vergrijzing nog niet vertalen in daden. Langer doorwer-
ken wordt maar in zeer beperkte mate gestimuleerd. Ik
citeer hier uit de studie van Annet de Lange en Beatrice van
der Heijden(12). Er is wel beweging in gang gezet maar het
gaat nog zeer langzaam.

“Waarom investeren in mensen 
die misschien weggaan?

Stel je voor dat je niet investeert 
en dat ze blijven”.

4. Arbeidsmarktreputatie wordt belangrijk. Bedrijven 
die mensen als “plofkippen” zien prijzen zichzelf uit de
markt. Arbeid is geen wegwerpartikel. Flexibilisering van
de arbeidsmarkt wordt weleens als slecht voor de werkne-
mer beoordeeld. Dat kan, maar het hoeft niet zo te zijn. Je
kunt het ook zien als een emancipatie van de werknemer.
Arbeid van goede kwaliteit wordt schaars. De flexibiliteit
van arbeid betekent ook een betere aanwending van ta-
lenten. De verstandige organisatie investeert in talentont-
wikkeling in de wetenschap dat werknemers wellicht na
een aantal jaren buiten de deur aan het werk gaan. Er is
een leuke advertentie van een onderwijsclub die zegt:
“Waarom investeren in mensen die misschien weggaan? 
Stel je voor dat je niet investeert en dat ze blijven”. 
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Een positieve arbeidsmarktreputatie is vooral het resultaat van
een goed uitstroombeleid. Goede zorg voor mensen die vertrek-
ken. Klinkt dat niet wat tegenstrijdig? Juist op dat moment be-
wijst een bedrijf zijn kwaliteit. Niemand blijft meer een leven lang
werken voor de zelfde baas. Contracten voor zes jaar, daarna iets
anders, en mogelijk weer terug naar een eerder bedrijf. Daar gaat
het naartoe. De vrije uitloopkip die in het netwerk blijft. Meer-
dere werkgevers hebben binnen een bepaald tijdsbestek wordt
normaal.

Een goed uitstroombeleid en een inspirerende cultuur zijn de
nieuwe instrumenten voor een goed talentmanagement. Een
werkgever zal met evenveel zorg de werknemer naar een plek
buiten de organisatie moeten begeleiden als naar een positie
binnen het bedrijf. Dan acteert hij waarlijk vanuit het belang van
de werknemer en uiteindelijk van zichzelf.

Duurzaamheid in personeelsbeleid kenmerkt zich door oprech-
te aandacht voor het talent en het belang van het individu, aan-
dacht voor het hernieuwen van het talent, het bestrijden van ver-
spilling, waardecreatie in de waardeketen die niet stopt bij de
grens van de onderneming. Sluit talenten niet op binnen de
muren van de onderneming, en ook niet binnen de traditionele
opvattingen over “met pensioen gaan”. Het adagium is breder en
langer werken. Wees blij met de flexibiliteit van arbeid. Topkwa-
liteit mag je best delen met andere bedrijven. We leven in een
wereld van klussen en projecten, samen met andere partijen. Sa-
menwerken in netwerken op een breder speelveld geeft aan me-
dewerkers ruimte tot verdere ontwikkeling. Kijk naar je bedrijf
als een orkest, een voetbalteam, een bouwcombinatie, een om-
geving om te werken en te leren. En geef je werknemers de steun
en de ruimte om daarin breed te bewegen. 
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OVE R  D E  “GRO EN E ”  
W E RKG EV E R

Werk is de belangrijkste “grondstof” van onze economie. Tachtig
procent van de werknemers in Nederland werken in de dienst-
verlening. Geluk en voldoening in het werk zijn medebepalend
voor het succes van een bedrijf. Duurzame inzetbaarheid van
mensen staat hoog op de agenda, vooral ook omdat de vergrij-
zing van de beroepsbevolking een bedreiging vormt voor onze
welvaart. Ervaring komt nu eenmaal niet van nieuwkomers op
de arbeidsmarkt. Wij zullen buitenlandse werkers straks hard
nodig hebben. Laten we niet denken dat we ons kunnen ver-
schuilen achter onze grenzen. 

Amy Chua(13), Princeton University, onderzocht het ontstaan van
sterke landen. Wil een land toonaangevend zijn dan moet het
alle beschikbare talenten uit de hele wereld bij elkaar brengen
ongeacht etnische of religieuze achtergrond. Het immigratiebe-
leid van Amerika is een voorbeeld van welbegrepen eigenbelang.
Zij slokten in de jaren 70 en 80 de intellectuele capaciteiten van
de hele wereld op. In 2004 werkten daar ongeveer 400.000 in
Europa afgestudeerden in natuurkunde en technologie. Het il-
lustreert de enorme betekenis van het menselijk kapitaal. Euro-
pa is op dit moment voornamelijk naar binnen gericht en afwe-
rend naar talentvolle immigranten uit de derde wereld. Amy Chua
toont aan dat openstaan voor en gastvrijheid verlenen aan bui-
tenlandse talenten sterk bijdraagt aan de welvaart van een land.
Een historisch voorbeeld hiervan is het Nederland in de gouden
eeuw. Nederland werd een wereldmacht dankzij het feit dat wij
een toevluchtsoord waren voor talenten uit geheel Europa.
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Paul De Beer(14) ondersteunt de visie van Merkel op het vluchte-
lingenvraagstuk. De Duitse beroepsbevolking is sinds 2000 met
2,5 miljoen personen gekrompen en zal de komende tien jaar
met nog eens drie miljoen personen afnemen. Om de Duitse eco-
nomie in het zelfde tempo draaiende te houden, is men steeds
meer aangewezen op buitenlandse arbeidskrachten. Merkel
heeft absoluut zuivere humane motieven, tegelijkertijd is er
niets op tegen om ook het nationale eigenbelang te dienen. Er is
natuurlijk wel een grens aan het absorptievermogen van een
land. De beroepsbevolking in Nederland stijgt nog licht maar
wij gaan de zelfde kant op als Duitsland. Ook wij zullen zuinig
moeten omgaan met het talent in ons land. 

Verspilling van talent is dom. Dat geldt voor alle leeftijden, maar
in het bijzonder voor de 55-plus generatie. Waarom dan tóch die
berichten in de media over de werkloosheid onder ouderen.
Mathijs Bouman(15) nuanceert de cijfers van het CBS op dit thema.
De werkloosheid onder alle Nederlanders tussen 55-65 was hal-
verwege 2015 zo’n 8,5%, (onder de 55 is dat 6,7) Maar het aantal
banen in de 55-plus categorie is sterk gestegen. In 2005 werkten
er 850.000 personen, in 2015 was dat 1.35 miljoen. Het aantal
inactieve 55-plussers (geen werk en ook niet op zoek) nam in die
periode af van ruim een miljoen naar 700.000. De snelle opkomst
van de oudere werknemer, na de afschaffing van de VUT en het
prepensioen, is een succes. Er zijn veel goede argumenten om de
talenten in de levensfase 55-75 te koesteren en te ontwikkelen.

De wereld klimaat conferentie in Parijs kan worden gezien als
een wezenlijk draaipunt naar meer duurzaamheid. Niet alleen
de politiek maar ook het grote bedrijfsleven neemt zijn verant-
woordelijkheid. En vooral het feit dat invloedrijke internationa-
le bedrijven de schouders eronder zetten stemt tot vreugde.
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Begin november 2015 lanceert een groep bestuurders van grote
Nederlandse ondernemingen zoals Ahold, Rabo en Philips de
maatschappelijke beweging NL 2025. Zij mengen zich in het de-
bat over de toekomst van Nederland in de vorm van een platform
dat zich gaat inzetten voor onderwijs, duurzame groei en een vi-
tale samenleving. Deze topmannen zoals Frans van Houten (Phil-
lips). Feike Sijbesma (DSM), Dick Boer (Ahold), Wiebe Draijer
(RABO) en Jacques van den Broek (Randstad) acteren op per-
soonlijke titel.

“Wij gaan ermee beginnen.
Wij kunnen niet langer op de 

overheid wachten”.

Paul Polman, de topbaas van Unilever, heeft zich al eerder
krachtig uitgelaten over duurzaamheid in termen van “Wij gaan
ermee beginnen. Wij kunnen niet langer op de overheid wach-
ten”. Unilever wil binnen een aantal jaren de ecologische foot-
print halveren. Paul Polman is wereldwijd actief in het propage-
ren van duurzaamheid. Hij is een voorstander van het kapitalis-
me, maar zich ook zeer bewust van de schadelijke kanten van dit
economisch model. Ook Feike Sijbesma is een van de toonaan-
gevende voorlopers. 

Inmiddels telt het platform tachtig leden. Het gaat om het ont-
wikkelen van ideeën voor een beter Nederland, de inzet van vrij-
willigers en het ontwikkelen en opschalen van projecten. Dit ini-
tiatief komt, zo zeggen ze, in een tijdsgewricht van publieke on-
rust over topbeloningen, fiscaal beleid en de zorg voor milieu en
werkgelegenheid. Zij willen via voorbeeldgedrag veranderingen
teweegbrengen en zo proberen de latente krachten in de bevol-
king te mobiliseren.



Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat er mooie dingen gaande
zijn is het bericht dat ABP in zijn beleggingsbeleid gaat letten op
duurzaamheid van de bedrijven waarin ze geld investeren. ABP
is hiertoe gekomen op verzoek van de eigen deelnemers. Het
begin van een nieuw tijdperk?

Ik wil hiermee niet zeggen dat de internationale bedrijven alle-
maal zo prima zijn en dat de globalisering altijd bijdraagt aan een
betere wereld. Nee, er is veel terechte kritiek op het negeren van
de schadelijke effecten voor de werkgelegenheid door de steeds ver-
dergaande internationalisering van het bedrijfsleven. Maar de aan-
dacht voor duurzaamheid is mooi meegenomen. Te hopen valt
dat dit ook vertaald wordt naar de mensen in de organisaties, naar
talentontwikkeling, gedreven vanuit het besef dat de duurzaam-
heidsmotieven een groeiende rol gaan spelen in het loopbaanbe-
leid. Wij willen zorgzaam omgaan met het klimaat en grondstoffen.
Dit is geen liefdewerk maar het besef dat het verspillen van grond-
stoffen en vervuilen van water en lucht niet meer kan. Het publiek,
de markt accepteert het niet meer. De plofkippen verdwijnen lang-
zaam maar zeker uit het schap. Deze omslag in denken en gedrag
moet nu meer vorm krijgen in het personeelsbeleid van bedrijven.

Het belang van de werkgever is dat hij goede daden verricht en
investeert in zijn merk en reputatie. Shell was niet blij met het
commentaar op slordige omgang met de natuur. Volkswagen is
niet blij met de reactie op hun sjoemelsoftware. Iedere onderne-
ming heeft er belang bij om een “groene werkgever” te worden.
Wat we internationaal zien gebeuren kunnen we ook doortrek-
ken naar kleinere, lokale verbanden.

Een paar jaar geleden werden de bewoners van het plaatsje Bak-
kum uitgenodigd om mee te doen aan een lokale energiecoö-
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peratie. Samen besparen. samen schone energie opwekken. Zes-
tig mensen deden mee. De vereniging heeft geen personeel en
geen kantoor. Het is bedrijvigheid verbonden aan een lokale ge-
meenschap, gericht op de lange termijn en op het creëren van so-
ciale en ecologische waarden.

Het Broodfonds is nog zo’n voorbeeld. Dit is een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering voor ZZP-ers. 20 tot 50 Mensen die maan-
delijks een klein bedrag inleggen. Wanneer iemand uit de groep
langdurig arbeidsongeschikt wordt krijgt hij een klein inkomen
uit het fonds. Het fonds draait op onderling vertrouwen, is klein-
schalig en transparant.

Jan Rotmans(16), hoogleraar duurzame transities, spreekt van een
enorme kanteling van de samenleving en de economie. De oude
orde zoals branche-organisaties, vakbonden en politieke partij-
en maken plaats voor ondernemende burgers, zzp-ers, sociale en
economische entrepreneurs. Het aantal burgercoöperaties op
het gebied van zorg, onderwijs, energie. voedsel, sociale zeker-
heid is explosief toegenomen. Er is een zoektocht naar nieuwe
waarden als vertrouwen, tijd, kwaliteit, vrijheid. Dit als verzet
tegen de kille efficiency gedreven samenleving. Men is teleurge-
steld in de bureaucratische overheid. Tegelijkertijd verandert de
structuur van de economie naar slimmer, schoner, groener. De
overheid blijft te veel hangen in het aanpassen van de bestaande
systemen, zoekt de oplossing binnen de bestaande kaders. Zij
kan beter richting gaan geven door het creëren van een nieuwe
stip op de horizon en het trekken van nieuwe kaders.

Het is hoopvol dat er nieuwe spelers opstaan zoals grote Neder-
landse concerns binnen NL 2025 en veel kleine lokale bedrijfjes
van betrokken burgers. Ik heb vertrouwen in de Paul Polmannen
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van deze wereld en de organisatiekracht van vriendenkringen en
buurtbewoners en straks ook de HR-directeuren van Nederland.
Wij noemen ze de “groene werkgevers”. 
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SAMENVAT T END

De bankencrisis van 2008 heeft ons geleerd dat het huidige
monetaire stelsel gebrekkig is. De crisis kwam van binnenuit,
door de fouten in het systeem zelf. Wij zijn verslaafd aan econo-
mische groei. Het enige instrument dat de overheden kunnen
hanteren is het opblazen van de geldhoeveelheid in de hoop
daarmee de consumptieve bestedingen aan te wakkeren. Wij
weten dat we niet eindeloos door kunnen gaan met groei. Er is
een alternatief economisch systeem nodig, waarin niet groei
maar duurzaamheid centraal staat.

De circulaire economie is gericht op klimaat en grondstoffen.
Het duurzame gebruik van het menselijk kapitaal krijgt minder
aandacht. Wij verspillen menselijk talent. Ziet de werkgever zijn
medewerkers als plofkippen of als violisten in een orkest? Het
zou goed zijn om meer te investeren in hergebruik van talenten.
Een leven lang werken binnen dezelfde onderneming bestaat
niet meer. De arbeidsmarkt is veel beweeglijker geworden. Meer
zelfstandige professionals, parttimers, werkers op projectbasis.
Door de vergrijzing wordt arbeid in Noord-Europa schaars. De
instroom van jong talent heeft in de bedrijven de volle aandacht,
de uitstroom is het stiefkind van het HR-beleid. Evenals de zorg
voor de 55-plus generatie. Een beleid met meer liefde en aan-
dacht voor de uitstroomkant draagt bij aan de reputatie van de
organisatie.

De nationale overheid en ook de Europese Unie zijn nog onvol-
doende partij in het transformeren van ons oude kapitalistische
systeem naar een meer circulaire economie. Paul Polman van
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Unilever zou model kunnen staan voor een actieve betrokken-
heid van het internationale bedrijfsleven bij het duurzamer ma-
ken van onze samenleving. Steeds meer bedrijven nemen hun
verantwoordelijkheid. Het succes van de klimaatconferentie in
Parijs is bemoedigend. In Nederland sloten tachtig toonaange-
vende bedrijven zich aan bij het platform NL 2025. Zij maken
zich sterk voor meer duurzaamheid. En nu nog de vertaling naar
duurzame arbeid. De groene werkgever zal zorg en aandacht
schenken aan een optimale aanwending van het beschikbare ta-
lent in zijn organisatie.

Een van de manieren is het invoeren van “het nieuwe doorwer-
ken”. De generatie 55-plussers worden uitgenodigd om een per-
soonlijk loopbaanplan te schrijven. Zij krijgen ondersteuning
bij het bedenken van dit plan. Hierin past ook het desgewenst
langer doorwerken na de pensioenleeftijd. Dit prikkelt de fanta-
sie om te investeren in persoonlijke ontwikkeling. Het gaat ook
over breder werken, mogelijk buiten de onderneming maar wel
met steun en betrokkenheid van de onderneming. Deze tweede
loopbaan is een persoonlijke keus van de werknemer, maar hij
mag wel “wakker gekust” worden door de werkgever.

Een kwart van de medewerkers die met pensioen gaan, zou
graag willen doorwerken, want zij vinden werken leuk. Ik denk
dat dit aantal groeit als de werkgever het doorwerken gaat faci-
literen. Het is belangrijk om dit thema vanaf leeftijd 55 aan de
orde te hebben, want dan kun je nog daadwerkelijk een switch
maken. 

Het leven van de mens verloopt in fasen. Nu werken we fulltime
van 25 tot 66 en daarna is het nul, is het voorbij. Dat kan ook
anders. Mijn ideale loopbaan bestaat uit twee delen. De fase 25-
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55 en de fase 55-75. Het creatief invullen van die tweede fase is
een coproductie van werkgever en werknemer. Het overstijgt
mogelijk de grenzen van de onderneming en daarin kan een
“groene werkgever” zijn duurzaamheidsbeleid tonen. Talrijke
nieuwe vormen van samenwerking in netwerken op brancheni-
veau en regionaal niveau zijn denkbaar. Er komen nieuwe
dienstverleners in de arbeidsmarkt voor tweede loopbanen. Dit
is het nieuwe werken in de circulaire economie. 
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I N T E RM EZZO

De eekhoorn keek met grote ogen naar de wereld om hem heen.
Het was een warme dag in de zomer en daar was de grasspriet
die groen en scherp omhoogschoot uit de zwarte grond. En daar
lag de kiezelsteen met zijn kronkelige grijze strepen, en daar de
wortel van de beukenboom waar hij zojuist over was gestruikeld
en waarnaast hij met grote ogen naar de wereld zat te kijken. De
wereld!

De eekhoorn schudde zijn hoofd en besloot eens nauwkeuriger
naar de wereld te kijken. Hij raapte de kiezelsteen op en zag mid-
den in de steen in het wit een paar gaatjes zitten. Hij bracht zijn
ogen wat dichterbij en zag op de bodem van een van de gaatjes
een stofje zitten, en midden in dat stofje liep, met tranen in zijn
ogen, waarin een raam weerspiegeld werd, waarachter...

Op dat ogenblik voelde de eekhoorn een hand op zijn schouder.
Wacht even! riep hij, maar er was een schaduw over het gaatje in
de kiezelsteen gevallen. Hij draaide zich om en keek recht in het
vriendelijke gezicht van de giraffe.

Eekhoorn, zei de giraffe. De eekhoorn schudde zijn hoofd en zei:
Je stoort me, giraffe. Ik zag steeds meer van de wereld, ik kon
steeds verder kijken, ik keek al bijna door een raam... en net nu
moet jij komen…

Ga je mee? Vroeg de giraffe. 
Waarheen? 
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Op ontdekkingsreis. 
Om wat te ontdekken? 
Ja, als ik dat wist was het geen ontdekkingsreis meer.

De eekhoorn zuchtte opnieuw. Hij werd zo moe van ontdekkings-
reizen. Het waren er zo veel. En elke keer ontdekte je weer wat
nieuws. Het was altijd hetzelfde. Hij gooide de kiezelsteen laag
over de grond langs het pad, zodat hij een zoemend geluid
maakte en in de struik verdween.

Goed, zei hij. Laten we maar op ontdekkingsreis gaan. Hij sjokte
achter de giraffe aan, in de richting van de rand van het bos. Daar
ontdekten zij de mier die lag te slapen en de beer die aan een met
honing ingesmeerd voorwerp sabbelde. Daar ontdekten zij ook
hoe warm het was, die dag, en ze gingen zitten aan de oever van
de sloot langs het weiland. Samen ontdekten ze daar hoe gemak-
kelijk het is in slaap te vallen aan de rand van de wereld.

Uit Misschien wisten zij alles van Toon Tellegen.  
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K I E Z EN  VOOR  E EN  N I E UW
AVONTUUR

Ik ken een mevrouw van begin zeventig, die dit jaar is begonnen
met haar eerste pianoles. Ze was het al langer van plan maar
werd tegengehouden door de idee dat ze daar eigenlijk geen tijd
voor had. Niet dat zij nog droomt van een carrière als podiumar-
tiest, maar de voldoening die het zelf maken van muziek haar
geeft en het iedere dag oefenen en zien dat je vorderingen maakt
geeft een kick. Een voorbeeld van jezelf blijven ontwikkelen. Zo
was er ook een Haiku dichteres van begin negentig die Japans
ging studeren om dat zij de diepe wens had om oude Haiku’s in
de originele taal te lezen. Je bent nooit te oud om iets nieuws op
te pakken.

De leeftijd 55 kan een startpunt zijn voor een nieuwe loopbaan.
Een loopbaan die niet per se heel anders hoeft te zijn dan de
bestaande, maar die je wel de kans geeft om een vernieuwings-
slag in te gaan. Alles begint bij jezelf. Jij bent de enige die kan
bedenken hoe je de rest van je leven wil gaan inrichten.

Rond 55-60 kom je in een levensfase met specifieke kenmerken.
De kinderen zijn de deur uit, je hebt de hypotheek voor een stuk-
je afgelost en wellicht een kleine spaarrekening. Je zit al een tijd-
je in de baan waar je wel plezier aan beleeft maar waar de verde-
re ontwikkelingsmogelijkheden beperkt zijn. Je hebt mensen
om je heen die jouw rol goed zouden kunnen overnemen. Je
voelt dat het avontuurlijke in het werk aan het verdwijnen is. Dat
gevoel moet je niet negeren.
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Ik zei het eerder, voor mij bestaat de ideale loopbaan uit twee de-
len. De fase 25-55 en de fase 55-75. Wat is het verschil tussen die
twee? Om het simpel te houden, de eerste loopbaan is de klas-
sieke: hard werken, carrière maken, geld verdienen, kinderen op-
voeden. De tweede loopbaan is anders en die kan ik het beste be-
schrijven door te vertellen wat deze loopbaan niet is. Het is niet
doorgaan in het oude tempo, fulltime met teveel uren om alles on-
der controle te houden. Geen “ratrace” maar andere rollen en ver-
antwoordelijkheden. Niet langer per se eindverantwoordelijk, maar
liever in een ondersteunende rol. Het is leuk om alvast een begin
maken met een leven met meer vrije tijd, zeker als je dat al langer
in je hoofd had.

Je moet dit niet vertalen in een soort deeltijdpensioen en gaan
denken in termen van afbouwen en afscheid nemen van het ac-
tieve werkleven. Nee, het is investeren in een nieuwe baan met
een andere dynamiek, waarbij je de talenten die je hebt blijft
inzetten. Een van de mooie facetten van deze levensfase is juist
het hergroeperen en verbreden van je ervaringen. Kennis gaan
maken met nieuwe thema’s en opnieuw gaan leren. Het openen
van een volgend boek waarin nieuwe avonturen te beleven zijn.

Wat houdt een mens hierin tegen? Twee dingen: status en geld.
De status van de bestaande functie kan voor sommige leidingge-
venden een belemmering vormen om de baan waar ze eigenlijk
wel klaar mee zijn los te laten. Hoe kan je thuis en aan de buren
uitleggen dat je vrijwillig bent teruggetreden. Ik heb ooit een
topmanager gecoacht die oprecht naar een andere plek wilde
maar waar de organisatie van riep: “Wat doe je nu, doe niet zo in-
gewikkeld”. Na een goede verklaring begrijpt de omgeving het
meestal prima en is er zelfs soms sprake van enige afgunst.
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Carrièresystemen zijn aan het veranderen. Claartje Vinkenburg(17)

schreef een essay over de wedloop om hogerop te komen en de
verspilling van talent in het carrièremodel bij accountants- en
advocatenfirma’s. Een model dat medewerkers aanmoedigt om
zich naar de top te vechten en zichzelf voortdurend te bewijzen.
Er is een groot vrijwillig verloop (25% per jaar) omdat veel mede-
werkers het niet redden maar het ook niet meer willen. Het presti-
ge van het partnerschap begint te verbleken, mede omdat we gaan-
deweg leven in een tijd van tweeverdieners met andere waarden
omtrent het invullen van het familieleven. Werken in deze arena is
gebaseerd op een ouderwets mensbeeld met slechts een smalle
loopbaanroute. Steeds minder mensen willen aan dit spel meedoen.

In een artikel onder de titel “Treetje terug op de loopbaanladder”
schrijft Annemieke Diekman(18) dat er nog veel taboe hangt rond
teruggang in status en salaris, maar dat het heel veel moois brengt.
Voorbeelden van mensen die vrijwillig kiezen voor meer pret in
hun werk. Uit eigen beweging een stapje terug doen omdat je niet
gelukkig bent of omdat het domweg tijd is voor een ander op die
plek. “Veel mensen denken dat ze heel wat uit te leggen hebben als ze
in een kleinere auto de straat in komen rijden”, aldus Diekman.

De tweede factor is het geld. Een nieuwe baan met een lager sala-
ris vinden sommigen moeilijk. Minder uren werken kost ook
geld, maar of dit een probleem is hangt af van de persoonlijke
omstandigheden. Heb je voldoende inkomen om redelijk te kun-
nen leven? Heeft je partner een betaalde baan? Zijn de kinderen
de deur uit? In algemene zin kun je stellen dat het kiezen voor
een tweede loopbaan niet tot gevolg hoeft te hebben dat het
inkomen terug loopt. Je verdeelt immers de verdiencapaciteit
van tien jaar nu over een langere periode, bijvoorbeeld twintig
jaar. Je werkt korter per week maar gedurende een langere peri-
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ode. En je kunt spelen met de combinatie deeltijdpensioen en
inkomen uit arbeid of ondernemen. Je laat dus geen geld liggen.
Je kunt hooguit zeggen dat je wat meer risico moet accepteren.
Maar daar krijg je wat voor terug. 

Niet alleen werknemers maar ook zelfstandige ondernemers
staan voor de vraag wanneer zij moeten of willen stoppen met
hun bedrijf. De gemiddelde leeftijd waarop mkb-ondernemers
hun bedrijf verkopen is het afgelopen jaren fors gedaald en ligt
momenteel op 55 jaar. In 2005 was dat nog 60 jaar. Motieven zijn
leeftijd, focus op nieuwe activiteiten en het inzicht dat het
bedrijf toe is aan een nieuw type manager. De nieuwe generatie
ondernemers staat veel meer open voor een voortijdige exit. Veel
van hen beginnen na de verkoop van hun bedrijf gewoon weer
opnieuw. Wat mij opviel in een onderzoek van Brookz* is de leef-
tijd en het fenomeen dat de ondernemers weer door willen naar
een volgend bedrijf. Zelfstandige ondernemers praten over de
exit strategie, werknemers in bedrijven hoor je daar nooit over.
Ondernemende werknemers zouden in mijn filosofie ook moe-
ten gaan praten over hun eigen exit strategie. Je zit vanaf 55, als
je niet beweegt, waarschijnlijk in de laatste baan voor het pensi-
oen. Het idee dat daarmee het eindpunt van de rit bereikt wordt,
kan beklemmend zijn. De keus is zittenblijven of weer op reis
gaan. Een optie is een tweede loopbaan. Een tweede oogst

Wat is er nou zo leuk aan een tweede loopbaan? Waarom zou je
weggaan uit een comfortabele baan als je niemand in de weg loopt
en je waarde blijft toevoegen aan de organisatie? Dit is een gewe-
tensvraag. Niet iedereen is belast met de onrust om weer verder
te gaan, de angst voor stilstand en nieuwsgierigheid naar een vol-
gend speelveld.. Dat is een persoonlijk verhaal. Op het gevaar af dat
ik mijzelf herhaal zit daar het plezier van een tweede loopbaan.
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De ambitie om langer betrokken te blijven bij de werkwereld, met
een eigen rol waarin je waarde kunt toevoegen, dwingt je tot het
leveren van een goede prestatie. Dat vraagt om investeren in je-
zelf. Stil zitten tussen 55 en 67 is niet goed voor je ziel. Daniel
Gilbert(19) schrijft in zijn boek Stuiten op geluk dat actief zijn en
dingen veranderen, dingen beïnvloeden, dingen teweegbrengen,
een van de fundamentele behoeften is van het menselijk brein.

Plaatsmaken voor een nieuwe generatie, met hen optrekken en
van hen leren is een geschenk. Bontekoning(20) schrijft over het
gevaar van verstarring dat ouderen lopen door de sociale patro-
nen waarin zij soms gevangen zitten. Door bewuste interactie
tussen generaties ontstaat er een proces van wederzijds leren.
Dat mis je als je te lang vasthoudt aan de laatste baan. Je kunt
ook je eigen baas worden. Zelfstandig kunnen opereren en be-
slissen. Dat is het leven van een zelfstandige kenniswerker.
Jeroen Smit, schrijver van De prooi, zei eens dat hij niet begreep
dat niet iedereen boven de 55 jaar eigen baas wordt.

De orde van dienst binnen het Nederlandse bedrijfsleven is in
beton gegoten. Je gaat met pensioen op het afgesproken tijdstip.
Ons pensioen- en sociale stelsel zijn van hoge kwaliteit, maar is
ook zeer dwingend, met als schaduwkant dat de bewegelijkheid
van de werknemers boven 55 jaar sterk afneemt. Het gevolg is
dat in de laatste tien jaar voor de pensioendatum zowel werkge-
ver als werknemer niet zo veel meer investeren in elkaar. Beide
partijen zijn verantwoordelijk voor dit ongemak.

Als je besluit dat je iets nieuws wilt, hoe gaat het verhaal dan ver-
der? Je moet wel weten wat je wilt. En je moet in gesprek gaan
met je werkgever. Wat mag je van hem verwachten? Welke steun
mag je van hem vragen. Hoe gaat hij reageren. Breng je met het
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aan de orde stellen van jouw loopbaan je positie in gevaar? Ik
heb wel klanten gehad die dit onderwerp buiten het zicht van de
werkgever wilden houden. Maar daar kom je niet veel verder
mee. Vertrouw erop dat de werkgever jouw initiatief ziet als een
bijdrage aan het succes van de onderneming. Eerder in deel 1
beschreef ik de voordelen voor de werkgever van een nieuw
beleid. Ik wil ze hier kort herhalen: 

1. Een 55-plus generatie die gaat nadenken over zijn loop-
baan brengt ongelofelijk veel beweging in de organisatie,
zeker als leidinggevenden hierin voorgaan. Het heeft uit-
straling naar de hele werkgemeenschap. Zo’n cultuur van
ontwikkelen en blijven leren brengt bevlogenheid.

2. Een groep senioren die plaats maakt voor een nieuwe 
generatie leidinggevenden bevordert de doorstroming. Er
komt een betere balans tussen de generaties. Generaties
krijgen de gelegenheid om wederzijds van elkaar te leren.

3. Kennismanagement krijgt op een volstrekt natuurlijke ma- 
nier meer betekenis. Kennis en kennisontwikkeling zijn 
de bouwstenen voor innovatie.

4. De interne arbeidsmarkt wordt veel flexibeler doordat de 
mensen op meer dan één positie inzetbaar zijn.

Door het ondernemen van actie organiseert de 55-plusser zijn
nieuwe toekomst en draagt tegelijker tijd bij aan de verandering
van het systeem. Het gaat om individuele afspraken die stap voor
stap kunnen leiden tot een model dat breder toepasbaar kan
zijn. De meeste werkgevers zullen dit toejuichen en zullen een
helpende hand bieden. Ik ken bedrijven die met “reflectiege-



sprekken” medewerkers ondersteunen bij het bedenken van hun
loopbaanplan. Een soort mini coachtraject om de zoektocht op
gang te brengen. De werkgever kan ook investeren in een aantal
gespecialiseerde consultants binnen de HR-afdeling.

Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk. Je moet je vrij voelen
om te experimenteren zonder het gevoel te krijgen dat de sche-
pen achter je verbrand worden. Een cultuur van ontwikkelen en
blijven leren moet ook voor senioren de norm worden. Je zou het
ook kunnen omdraaien en zeggen dat zij die geen belangstelling
meer tonen voor een nieuwe baan (de zittenblijvers) daardoor
een risico lopen in de problemen te komen en hun werkgevers in
de moeilijkheden te brengen.

Tegen alle betrokken partijen zou ik willen zeggen: durf te expe-
rimenteren. Het is niet eens zo gewenst om meteen al papieren
beleid te maken. Neem eerst samen ruim de tijd om te kijken wel-
ke vragen er rijzen, wat men wil, voordat je allerlei dikke beleids-
nota’s gaat maken. Neem daar als werkgever gerust vijf jaar voor
en zoek contact met andere bedrijven om ervaringen uit te wis-
selen. Als senior moet je de vrijheid nemen om buiten de gren-
zen van de organisatie te gaan denken want dan kun je echt een
droom gaan vormgeven. Je kunt met detachering, terugkeerop-
ties en financiële vangnetten het werkveld behoorlijk oprekken.
Ik ken constructies waarbij een werknemer zich verzelfstandigt
met een afspraak over toekomstige leveranties.

*Brookz is een platform waarop organisaties en mensen met ondernemersaspiraties
elkaar kunnen ontmoeten teneinde gemeenschappelijke belangen te ontdekken, bij-
voorbeeld in geval van bedrijfsbeëindiging.
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M I JN  TWE ED E  LOOPBAAN

Van huis uit ben ik een verzekeringsman. Het vak heb ik geleerd
bij Mees en Zoonen Assurantiën, een Rotterdamse verzekerings-
makelaar. Rond mijn veertigste werd ik directeur schadeverze-
kering bij Centraal Beheer. Al met al ben ik in diverse functies
twintig jaar bij Achmea werkzaam geweest. Schadeverzekering,
pensioenverzekering, internationale zaken en tenslotte manage-
ment development.

Ik was 57 en had de leukste baan die je in verzekeringsland kunt
bedenken. Mijn taak was het opbouwen van een internationaal
commercieel netwerk van coöperatieve verzekeraars in zeven
Europese landen. Dit was onderdeel van het in stappen opzetten
van een Europese verzekeringsgroep. Vrijwel alle coöperatieve
verzekeraars zijn door hun structuur beperkt tot hun nationale
markt. Door het creëren van een intensieve samenwerking, mis-
schien wel een integratie, zou er een speler ontstaan in de top
van Europa.

Achmea was een van de initiatiefnemers en met een klein inter-
nationaal team werd hieraan enthousiast gewerkt. Het spannen-
de was het volkomen nieuwe. Het uit het niets samenbrengen
van verschillende partijen en samen bedenken hoe zo’n toekom-
stige groep eruit zou kunnen zien. Puur pionieren. Ik heb die
baan zes jaar gedaan, er intens van genoten. Toch kwam er in het
laatste jaar een gevoel van vermoeidheid naar boven. Keer op
keer langs de deelnemende landen reizen en ze meenemen in de
het ideaal van de Europese groep. Dat betekende dat ze stap voor
stap afstand zouden moeten doen van hun nationale autono-
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mie. We weten inmiddels uit de praktijk van de Europese Unie
dat dit een taai en langdurig proces is. Ik merkte dat ik mijzelf
begon te herhalen en dat ik er slecht tegen kon dat ik geen vor-
deringen meer maakte. Het heeft een paar maanden geduurd,
bijna een jaar, voordat ik voor mijzelf toestond te bedenken dat
ik mijn langste tijd er op zat binnen die job. Het vooruitzicht om
nog jaren te blijven preken tegen de Eureko partners zonder
zichtbaar resultaat beklemde mij. Wat mij het meeste tegenhield
was mijn loyaliteit naar mijn baas. Ik had het gevoel dat ik hem
in de steek liet wanneer ik hem ging vertellen dat ik met de baan
klaar was. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en hem ge-
meld dat ik aan het nadenken was over mijn volgende functie
binnen Achmea. Hem ook gevraagd niet voor mij te gaan den-
ken omdat ik zelf met een voorstel wilde komen.

Het jaar dat volgde was onrustig. Ik voelde dat ik weer verder
moest, maar ik vertrok wel uit de leukste baan binnen het be-
drijf. Wat gaf ik allemaal op? Ik was 57 en niet van plan om bui-
ten de onderneming nieuwe avonturen te beginnen want de
pensioenleeftijd voor directeuren was toen nog zestig jaar. Het
ging dus om het bedenken van een nieuwe baan binnen Achmea
voor maximaal drie jaar. Ik begon mij toen ook te realiseren dat
het niet ging om die laatste drie jaar, maar om de rest van mijn
leven. Hoe zou ik mijn pensioenleven willen invullen. Ik had
bedacht dat ik op de een of ander manier langer wilde doorwer-
ken, maar dan wel in een andere hoedanigheid, iets nieuws.

Dat idee had ik jaren daarvoor opgedaan door het lezen van een
artikel van dr. Egas, een politicus met opvattingen over meerde-
re loopbanen in een mensenleven. Die gedachte was bij mij blij-
ven hangen als iets van “later als ik groot ben ga ik opnieuw be-
ginnen”. Een tweede inspiratiebron waren mijn grootvader en
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mijn vader. Zij waren makelaars en rentmeesters. Mijn vader had
mij graag in zijn bedrijf gezien als opvolger, maar dat vond ik
toen geen spannende optie. Het enige aantrekkelijke van een
eigen bedrijf vond ik dat je in de tweede helft van je leven nog
lekker, naar eigen goedvinden, kon blijven doorwerken. Mijn
grootvader bleef actief tot ver in de tachtig. Mijn vader stopte
met zijn baan als rentmeester toen hij tachtig werd, en ik heb ge-
zien hoe hij genoot van het beheren van de landerijen en boom-
gaarden. Hij was er drie dagen in de week mee bezig en was
betrokken bij allerlei actuele agrarische ontwikkelingen in de
Betuwe.

Mijn vraag was dus niet, wat doe ik in mijn laatste Achmea-jaren
maar wat doe ik daarna tussen zestig en tachtig. Hoe wil ik mijn
leven dan inrichten. Kan ik nu iets bedenken waarmee ik een
voorschot neem op straks. De flits, het heldere moment, kwam
toen ik voor mijn boekenkast stond en mij realiseerde dat ik al
jarenlang een grote belangstelling koesterde voor filosofie en
psychologie. Bij het zien van al die boeken dacht ik, nu niet lan-
ger zeuren, dit is jouw vak. Dit is de rode draad in je leven. Doe er
wat mee. Op dat zelfde moment voelde ik een soort weldadige
rust over mij komen. Het klinkt een beetje pathetisch maar het
was wel zo, ook al wist ik nog niet wat ik er precies mee wilde.
Dat zou ik op mijn gemak gaan uitzoeken.

Ik heb altijd geloofd in de creatiekracht van de mens. Een baan is
niet de functieomschrijving die men braaf opstelt, maar een rol
in een team van mensen die samen een klus willen klaren. Het
gaat primair om de klus, daar moet in geloofd worden. Vervol-
gens ga je samen op reis en tijdens de rit bekijk je op welke plek
iemand het beste kan staan. Vanuit deze opvatting heb ik altijd
meer gezocht naar het speelveld dan naar de vaste plaats. Ik heb
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altijd mijn eigen banen bedacht. Dat vind ik de luxe van mijn le-
ven. Ik zou ongelukkig worden als ik in werk zou belanden waar
een ander voor mij bepaalt wat ik moet doen. 

Ik had nog niet echt een concreet plan voor mijn laatste drie jaar
binnen Achmea maar ik had wel bedacht dat ik daarna iets wilde
in de psychologie. Ik had geen gloeiende haast maar wilde toch
wel enig tempo maken. Na een poosje mijmeren en een handvol
gesprekken kwam ik uit bij management development. Dat was
een aantal jaren zwaar bemand geweest en vervolgens weer on-
derdeel geworden van personeelszaken. Ik heb mijn ambities
aan de raad van bestuur voorgelegd, verteld dat ik graag de ko-
mende drie jaar directeur MD zou willen worden. Ik heb in eer-
lijkheid verteld dat ik deze periode als een brugperiode wilde be-
nutten om later, na mijn afzwaaien bij Achmea, door te gaan in
de psychologie. De raad van bestuur reageerde positief. Ze had-
den gevoel voor mijn verhaal, begrepen de keus en wilden wel
investeren in een zwaardere rol voor management development.

Het maken van zo’n stap is ingrijpend. Je gaat door enige onze-
kerheden heen. Je moet de organisatie meekrijgen met jouw
plannen en je neemt ook afscheid van een mooie baan, een inspi-
rerende baas en enthousiaste collega’s. Ik heb achteraf nog wel
eens met enige weemoed teruggekeken maar het was goed. Ik
kwam niet verder. We hadden binnen Eureko een goed niveau
van commercieel samenwerken bereikt maar een huwelijk zat er
voorlopig niet in.

Je wisselt van baan en je komt in een volkomen nieuwe wereld
terecht. Zat je vroeger op congressen met verzekeraars, nu volg
je workshops met personeelsfunctionarissen en arbeidspsycho-
logen. De kick van het nieuwe is prikkelend en het versnelt je
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denken. Ik kreeg de ruimte om met name het thema mobiliteit
op de agenda te zetten. Het beleid werd: “Iedere directeur om de
vijf jaar een ander baan, die hij zelf moet bedenken”. Het was
even schrikken maar het bracht veel beweging binnen de groep,
een andere dynamiek. Het in beweging brengen van een bedrijf
door het in beweging brengen van de topmanagers en andere
smaakmakers is een simpele gedachte maar het werkt! Fysieke
mobiliteit creëert ook mentale mobiliteit. Tien jaar als directeur
in dezelfde baan is niet ideaal. De knisper gaat er vanaf. Soms
hebben bedrijven geen keus, maar in grotere organisaties is re-
gelmatig rouleren een groot goed. Op alle niveaus. Mensen moe-
ten zich blijven ontwikkelen, blijven groeien.

Je kunt in drie jaar veel leren. Mijn nieuwe vak werd dus mensen
en loopbanen. In feite steekt het nog wat dieper dan alleen loop-
banen want je raakt toch aan de praat over wat mensen beweegt,
wat ze nu echt gelukkig maakt. Het werden drie prima jaren. Na
mijn afscheid bij Achmea, heb ik mijn verzekeringsboeken ver-
brand en ben op weg gegaan naar het volgende avontuur.

In de nadagen van mijn baan bij Achmea liep ik Maurits Bruel
tegen het lijf, toen consultant bij GITP en schrijver van de het
managementboek De geluksfabriek. We hadden samen binnen
Nijenrode een workshop georganiseerd en dat project was zo
inspirerend geweest dat we aan de praat zijn gebleven over de
betekenis van dromen in het organiseren van je toekomst. Ik wist
inmiddels dat ik mij wilde ontwikkelen tot loopbaancoach en ik
had toen ook nog de ambitie om te gaan promoveren op het the-
ma “de wil”. Ik ben een groot fan van Roberto Assasioli, de Ita-
liaanse Jung. Van dat promoveren is niets terecht gekomen, van
dat coachen wel. Ik had ook bedacht dat ik mij graag zou willen
aansluiten bij een adviesfirma. In je eentje werken kan wel maar
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het is leuker om in een werkomgeving te zitten met vakgenoten.
Ik heb op twee blaadjes mijn persoonlijke businessplan geschre-
ven. Simpelweg met daarin de kernwoorden Wat wil ik? Hoe
moet de club eruit zien waar ik mij, als zelfstandige professional,
aan wil verbinden. Wat wil ik leren. En wat heb ik te bieden. Ik
heb een rondje gemaakt langs enkele bureaus, maar Maurits
Bruel vond dat ik mij moest aansluiten bij GITP, dat bood moge-
lijkheden om samen dingen te ontwikkelen. En zo is het ge-
beurd. Ik werd associé bij GITP, was eigen baas, maar had toch
een uiterst deskundige groep vakmensen om mij heen.

Dat was het begin van mijn loopbaan als executive coach. Ik ging
mijn eigen klanten werven maar kon gebruik maken van de
naamsbekendheid van GITP. Dat acquireren van nieuwe klanten
was geen probleem. Ik had mijn leven lang in de commercie
gewerkt. Bovendien vind ik op pad gaan en mijn verhaal vertel-
len leuk. We hadden een buitengewoon creatieve samenwerking
binnen het kantoor. Van de vakpsychologen heb ik heel veel
geleerd over het hoe en wat van de menselijke ziel. En zij hadden
plezier van mijn jarenlange ervaring als zakenman. Ik mocht
met hen meedenken als het ging om de commerciële ontwikke-
ling van het kantoor, terwijl ik mijn eigen praktijk kon opbou-
wen. In Maurits had ik een speciaal maatje. Door ons leeftijds-
verschil maar vooral door onze gezamenlijke visie op loopba-
nen. Wij ontwikkelden nieuwe programma’s voor grote bedrij-
ven waarin de gezamenlijke droom en verbeelding van een
gekozen groep onderdeel vormt van het businessplan.

Ik realiseer mij heel goed dat ik enorm geholpen werd doordat
ik met zestig jaar met pensioen moest. Dat waren de regels van
toen. Het gaf mij de ontspanning van een vast basisinkomen. Ik
kon de tijd nemen om mijn eigen praktijk op te bouwen. Wat ik
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met coachen verdiende kon ik beschouwen als extra inkomen. Ik
hoefde er niet van te leven. Nu is de pensioenleeftijd aan het stij-
gen naar straks 67. Eerder met pensioen gaan kost geld, langer
doorwerken levert extra inkomen op, vergeleken met een rente-
nier in ruste. Het is een rekensom waarbij parttime pensioen mede
in ogenschouw kan worden genomen. Geld is niet onbelangrijk
maar het hoeft niet de pret van een tweede loopbaan te bederven.

Na een jaar voelde ik dat ik helemaal in mijn element zat. Ik voel-
de mij onderdeel van een nieuwe wereld. Je leest de krant anders.
Je koopt andere vakboeken. Ik werd lid van vakclubs zoals het
NFMD (Nederlandse Foundation voor Management Develop-
ment) en je doet op congressen inspirerende gedachten op.
Gaandeweg schoof mijn thema van weten wat je wilt, naar be-
langstelling voor het bredere begrip ”de verbeelding”. Mijn oor-
spronkelijke plan om een promotieonderzoek te beginnen over
“de wil” was verdwenen. Een rondje langs verschillende universi-
teiten leverde niet veel op. Het onderwerp was te abstract, niet
goed meetbaar. Het paste ook niet in de lopende programma’s
van de hoogleraren die ik sprak. Uiteindelijk kreeg ik het advies
om een klein boekje te schrijven over dat onderwerp. De idee om
te promoveren heb ik vervolgens in de kast gelegd en later heb ik
dat boekje inderdaad geschreven. 

Mijn advieswerk in de zakelijke markt betrof twee diensten.
Executive coaching en de begeleiding van bedrijven bij hun bus-
inessplanning. Door mijn achtergrond heb ik extra belangstel-
ling voor de loopbanen van directeuren. Zij vallen een beetje tus-
sen wal en schip. De normale zorg die personeelszaken geeft aan
werknemers die in de problemen raken missen zij omdat zij als
baas buiten het bereik van de personeelsfunctionaris vallen. Zij
moeten door collega’s bij de hand worden genomen en die zien
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dat vaak te laat. Soms ook zijn de collega’s zelf partij in een con-
flict. Ik heb wat meer ervaring met het verdriet van de directeur
dan met andere functionarissen. Tegelijkertijd zie ik ook jonge
professionals van rond de vijfendertig bij mij aankloppen. Veel
coachopdrachten krijg ik op aanbeveling waarbij ik merk dat
mijn grijze haren en mijn vroegere bedrijfservaring een goede
aanbeveling zijn. 

De wereld staat niet stil. De club van consultants met wie ik veel
optrok viel uit elkaar. Deels door vertrek naar andere kantoren
en deels omdat het de droom van veel consultants is om eigen
baas te worden. Ik bleef warme contacten houden met de ver-
trokken mannen en we deden af en toe samen een opdracht. Ik
was een soort gastspeler die zijn ding deed. Maar ik werkte ook
steeds meer onder eigen naam en met andere collega’s uit het
vak die ik tegen kwam. Zelfstandige professionals met wie je
samen net weer wat meer kunt dan in je eentje. Je blijft van
elkaar leren en juist door die diversiteit heb je elkaar steeds iets
nieuws te vertellen. Je denkt dat de grote bureaus vol zitten met
kennis, en dat is ook zo, maar onderschat de betekenis van de
kleine bureaus en hun netwerken niet. Ik heb als kleine zwerver
in het land van management development en coaching veel
opgestoken en steeds met ongelofelijk veel plezier met veel ver-
schillende partijen gewerkt. 

Ook al etaleer ik mijzelf als een executive coach, als ik kijk naar
de stoet van mannen en vrouwen die ik in de afgelopen jaren
tegenover mij heb gehad dan zie ik een brede schakering aan
leeftijden en beroepen. Een flink deel van die mensen waren
managers die niet meer gelukkig waren in het werk en niet door
wilden in de bestaande baan. Mannen en vrouwen op zoek naar
meer voldoening en bereid om risico’s aan te gaan. Soms werden
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ze gestuurd door de baas omdat hij had gezien dat de energie er
uit was, vaak kwamen ze op eigen initiatief met steun van het
bedrijf. Een tweede categorie zijn dertigers in hun eerste midli-
fecrisis. Succesvolle jongeren die opeens met zingevingsvragen
geconfronteerd worden, “Is geld verdienen alles?” Of professio-
nals die ontdekken dat ze de verkeerde studie- en beroepskeuze
hebben gemaakt en zich wanhopig afvragen wat ze nu moeten.
Het blijft een prachtig vak om luisterend en een beetje sturend
mensen te helpen om tot een beslissing te komen en ze vervol-
gens tot actie aan te zetten om hun eigen baan te creëren. Ik kan
dit werk nog jaren doen.

Een tweede loopbaan vraagt van een partner wel enig begrip.
Niet alleen ben je toch de halve week voor jezelf bezig en drie
maanden overwinteren in een warm land lukt ook niet. Nu zijn
mijn vrouw en ik nooit van plan geweest om langdurig in het
buitenland te verblijven maar dat zou ook niet goed kunnen.
Onze ritmes zijn in de loop van de jaren op een natuurlijke
manier op elkaar afgestemd. De eerste drie dagen van de week
zijn onze werkdagen. In die dagen plannen wij de meeste afspra-
ken buiten de deur. Donderdag is een snipperdag en vrijdag be-
gint het weekend. Ik ben aan een soort werkweekritme gewend
geraakt en dat is heerlijk, zij het dat als de zon schijnt en er geen
afspraken zijn, we de boeken dichtslaan en eruit breken.

Toen ik tien jaar in het vak zat ben ik een boekje gaan schrijven
over methode van coachen die ik in de loop van de tijd ontwik-
keld had. Dit boekje De verbeelding kwam terecht op het bureau
van Annet de Lange, toen verbonden aan de Radboud Universi-
teit, thans lector aan de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nij-
megen). Zij is oprichter en voorzitter van het Nationaal Kennis-
netwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) en vroeg mij om mee
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te doen in dat netwerk. Zo werd mijn belangstelling voor dat the-
ma wakker gemaakt. Ik zat al op dat spoor maar wist niet dat er
op verschillende universiteiten onderzoek gedaan werd naar de
arbeidsvoldoening van de oudere generatie. Je kunt je leven heel
aardig plannen maar er komen toch altijd weer nieuwe dingen
langs die achteraf gezien een nieuwe wending aan je leven geven.

Mijn tweede loopbaan heeft mij heel veel voldoening gebracht
en nog steeds. Het geeft op een ontspannen manier betekenis
aan mijn leven. Ik hoef er niet van te leven maar het genereert
wel inkomen. Sommige klanten krijgen geen rekening omdat zij
geen budget hebben, maar als ik aan een grote onderneming
diensten lever zou het raar zijn om geen rekening te sturen. Ik
ben wel alert op mijn jaaromzet. Geld speelt een rol maar dat
moet je niet verabsoluteren. Onbetaald werk is ook werk en geeft
mij de zelfde bevrediging en ik maak zeker geen kwalitatief on-
derscheid. Onbetaald werk past prima in een tweede loopbaan.
Je kunt ook denken aan het ruilen van diensten. Grasmaaien in
ruil voor een appeltaart. De essentie is dat je waarde toevoegt,
dat het niet vrijblijvend is en dat je professioneel bent. 

Dertig jaar heb ik in verzekeringsland gewerkt en vervolgens zit
ik nu weer bijna twintig jaar in de psychologie. Als ik terugkijk
en mijzelf de vraag stel op welk speelveld ik uiteindelijk de
meeste waarde toegevoegd heb, dan kies ik voor de laatste twin-
tig jaar. Het directe contact met klanten die op zoek zijn naar de
volgende stap in hun leven, een aantal maanden met hen mee-
lopen en zien dat jouw acties effect hebben, dat is buitengewoon
bevredigend. Ik kan iedereen een tweede loopbaan aanbevelen.
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WAT DO E J E M E T  
D E R E S T VAN J E L E V EN

Het kiezen voor een tweede loopbaan was het resultaat van lang
nadenken over de inrichting van mijn leven. Er bestond vroeger
een cursus “Met pensioen gaan” waarbij mensen werden voorbe-
reid op hun pensionering. Ik heb zo’n cursus nooit gevolgd, maar
ik denk dat de optie om te blijven doorwerken geen onderdeel
van het programma was. Kiezen voor langer werken verdient
niettemin wel enige reflectie. Je loopt tegen een aantal levens-
vragen aan. Waartoe zijn wij hier op aarde? Wat is de zin van het
leven? Hoe wil ik leven? Deze vragen zingen natuurlijk altijd wel
een beetje rond, maar worden onafwendbaar wanneer je op een
kruispunt in je leven staat. Zo’n kruispunt is de leeftijd 55.

Tussen 55 en 60 komt bij velen het gevoel naar boven dat het ver-
anderen van baan niet meer aan de orde is, dat de rit afmaken en
dan met pensioen gaan de enige logische route is. Wij worden
meegetrokken in de collectieve opvatting dat er een absoluut
einde is aan de periode van werken. Maar er is wel degelijk een
keuze. Het valt alleen niet mee om je aan het gebruikelijke ritme
van de economische orde te onttrekken. Dat vraagt om diep
denkwerk en zorgt tegelijkertijd voor enige onrust. Ook daarna
gedurende een mogelijk tweede loopbaan krijg je nog af en toe
de vraag: waarom moet jij nog zo nodig blijven werken? Waar-
om ga je niet normaal met pensioen?

Voor mij persoonlijk betekende doorwerken het blijven mee-
doen met de wereld. Een rol blijven spelen, waarde toevoegen. In
die hoek zitten mijn drijfveren. Ik definieer “werken” breed. Daar
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vallen voor mij alle activiteiten onder die een mens zoal onder-
neemt tussen negen en vijf. Niemand houdt het vol om iedere
dag alleen maar spannende boeken te lezen, een uurtje naar de
sportschool te gaan en lekker in de zon te zitten. We willen nut-
tig zijn. Ook de happy few met onbeperkte financiële middelen
wordt besprongen met deze vragen. Ik geloof niet in het “Zwitser-
leven gevoel”. Het is veel moeilijker om van je vrije tijd te genie-
ten dan van werken. 

In dit hoofdstuk wil ik iets vertellen over enkele boeken die mij
geholpen hebben met de vraag naar mijn rol in dit leven. Zij
hielpen mij de puzzelstukjes een beetje bij elkaar te krijgen.
Helemaal klaar zal de puzzel nooit zijn. Maar dat moet ook niet,
want dan zou het leven klaar zijn.

Hoe willen wij leven. Deze titel van het boek van Peter Bieri(21)

sprak mij meteen aan toen ik het bij de boekhandel zag liggen.
Peter Bieri is als hoogleraar filosofie verbonden aan de Vrije
Universiteit van Berlijn. Onder zijn schrijversnaam Pascal
Mercier schreef hij het boek Nachttrein naar Lissabon. Zijn uit-
gangspunt is dat we ons niet domweg moeten laten meedrijven,
maar dat we over ons leven het beste kunnen nadenken door een
stapje terug te doen en onszelf met enige innerlijke afstand te
bekijken. “Wat denk, voel en wil ik? En…ben ik tevreden met wat
ik bij mijzelf zie? Je moet weten wie je bent. We moeten, en dat
vind ik een mooi begrip, “onszelf begrijpen”. Wie tot een rea-
listisch zelfbeeld wil komen en ermee wil samenvallen, moet
proberen de logica van zijn minder bewuste leven te doorgron-
den. Het vertellen van verhalen en vooral schrijven helpt hierbij.
Verhalen die uit de diepten van de onbewuste fantasie komen.
Door het beter kennen van je innerlijke wereld, het volgen van
de stroom van je verbeeldingskracht, word je, bij wijze van spre-
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ken auteur van je eigen leven. We moeten weten waarom we iets
doen om het te kunnen doen. We moeten een voorstelling heb-
ben van de redenen die ons op gang hebben gebracht”. Maar dat
is niet alles. Het hebben van een voorstelling van de motieven en
drijfveren is goed, maar nog wezenlijker is het hebben van een
voorstelling van ons toekomstige leven zelf. Schrijven speelt bij
Bieri in het verkennen van zijn verlangen een belangrijke rol. Hij
spreekt over zelfkennis door zelfexpressie. Dat kan meerdere
vormen hebben. Aan wat ik schep en uit mijzelf haal, leer ik mijn
fantasie kennen en dat is relevant voor het begrijpen van mijzelf.
Zelfkennis is een bron van innerlijke vrijheid en daarmee van
geluk”. Tot zover Bieri.

Leven zonder doel creëert 
een innerlijke leegte

Joep Dohmen schrijft in het Filosofie Magazine over dit essay van
Bieri dat de kern voor hem “het willen” is. “Wij zijn niet vanzelf
vrij, maar moeten in de loop van ons leven onze persoonlijke
vrijheid zien te veroveren. Dat doen we door te werken aan onze
wil. Je eigen handeling is de uitdrukking van je wil. Mensen heb-
ben verlangens. Je moet niet blijven spelen met een verlangen,
maar daadwerkelijk stappen zetten om het verlangen tot wil te
promoveren. Het verbeelden speelt een grote rol. Dit is de vaar-
digheid om je innerlijke mogelijkheden uit te proberen. Je neemt
afstand en je gaat je inleven in je toekomstige zelf”.

Ik herken dit. Willen en verbeelden horen bij elkaar. Stagnatie in
loopbanen ontstaat vaak omdat men niet goed weet wat de vol-
gende stap moet zijn. Niet weten wat je wilt verlamt een mens.
Informatie over je persoonlijke wil zit in je droom- en fantasie-



wereld. Door je verlangen te gaan verbeelden ben je vaak in staat
om tot keuzes te komen. Daarom worden er in een coachtraject
vaak visualisatietechnieken gebruikt. 

Victor E. Frankl(22) (1905-1997) schreef een inspirerend boek
met als titel De zin van het bestaan. Hij was hoogleraar in de psy-
chiatrie in Wenen, schreef 25 boeken en was een van de bekend-
ste psychotherapeuten van zijn tijd. “Geen mens kan een ander
vertellen wat de bedoeling van het leven is, dat moet jezelf ont-
dekken”. Hij vertelt over de verschrikkelijke concentratiekamp-
periode, hoe hij kampgenoten wist te bemoedigen, en wat hem
dreef om het kamp te overleven. Hij had een doel in zijn leven.
Hij wilde zijn levenswerk voltooien. Hij ontdekte daarmee dat
een mens over grote innerlijke kracht beschikt wanneer hij een
levensdoel voor ogen heeft. Na de oorlog pakt hij zijn psycho-
therapeutische praktijk weer op en ontwikkelt de logotherapie,
een methode die steeds meer bekendheid kreeg. In deze therapie
wordt de persoon geconfronteerd met de zin van zijn leven.

Het streven van de mens naar “betekenis” is de primaire drijf-
veer. In de zoektocht naar deze betekenis gaat het niet om aller-
lei duistere driften uit het onbewuste maar om de persoonlijke
levensopvatting. Leven zonder doel creëert een innerlijke leegte.
Frankl noemt dit het “existentieel vacuüm”. Dit manifesteert zich
vooral in de vorm van verveling. Veel mensen weten niet wat ze
met hun vrije tijd moeten doen. Het gaat niet om de zin van het
leven in het algemeen, maar om de specifieke zin van het indivi-
duele leven op een bepaald tijdstip. 

De vergankelijkheid van het leven maakt het leven niet zinloos
omdat de daden en prestaties evenals de ervaringen die men
heeft ondergaan onderdeel vormen van het verleden en daar-
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mee onvergankelijk zijn geworden. Want niets uit het verleden
gaat verloren, alles blijft bestaan. Hij noemt dat “de realiteiten
van het persoonlijke verleden”. Dus waarom zou je met wee-
moed moeten terugdenken aan de vervlogen jeugd of jongeren
moeten benijden. Ieder mens wordt door het leven ondervraagd
en kan zich slechts verantwoorden door zijn eigen leven te ver-
antwoorden. Frankl meent, anders dan enkele existentiële den-
kers zoals Sartre, dat de betekenis van ons bestaan niet door ons-
zelf wordt verzonnen maar wordt ontdekt. Ieder mens heeft een
roeping, een persoonlijke levenstaak. Ieder mens moet dat zelf
ontdekken en de verantwoordelijkheid voor zijn ontdekking aan-
vaarden. Indien hij hierin slaagt, zal hij blijven groeien.

Je zou die levenstaak die Frankl zo prominent in zijn logothera-
pie noemt ook kunnen aanduiden als levensmissie of levensthe-
ma. Het ouderwetse woord “roeping” vind ik als jongen met een
gereformeerde opvoeding nog steeds heel mooi. Je hoort het te-
genwoordig niet veel meer. Frankl laat in het midden wie of wat
roept. Hij verwijst dus niet expliciet naar een religie of een spe-
cifieke levensovertuiging. Wij mogen niet teruggrijpen op dog-
ma’s van bijvoorbeeld een kerk. Wij moeten ons levensdoel zelf
bij elkaar sprokkelen. Daar kunnen de oude wijsheden uit reli-
gieuze boeken zoals de Bijbel en de Koran en andere geschriften
ons wel bij inspireren. Maar we moeten het zelf doen. Wij moe-
ten zelf onze “roeping” ontdekken. De filosoof Anthony Grayling
zei eens “het is onze opdracht het leven te begrijpen en je weg er-
in te vinden. Veel mensen vinden die opdracht moeilijk; zij halen
liever een kant-en-klare pizza uit de diepvries waar christendom
of islam op staat. Dat is makkelijker dan zelf in de keuken staan”. 

Alex Pattakos(23). Een leerling van Viktor Frankl, geeft in zijn
boek Geef zin aan je werk aandacht aan wat hij noemt “de tweede
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helft van het leven”. Door de hogere levensverwachting en door-
dat mensen meer tijd hebben na hun pensioen stellen steeds
meer mensen zichzelf de vraag “Is dit het nou?”. Waarom trek-
ken sommigen zich terug uit het leven, terwijl anderen zich stor-
ten op nieuwe en zinvolle uitdagingen. Het heeft te maken met
“de wil tot betekenis”. Ook wanneer mensen zich bewuster wor-
den van hun eigen sterfelijkheid blijven ze nadenken over hun
betekenis en hun persoonlijke nalatenschap. Frankl was met zijn
negentigste nog steeds niet met pensioen.

Afgelopen zomer las ik het boek Uit verveling van Awee Prins(24),
universitair docent filosofie en kunst aan de faculteit der wijsbe-
geerte van de Erasmus Universiteit. Het stond al een poosje in
mijn kast. Ik had het ooit gekocht omdat de titel mij intrigeerde.
Ik heb iets met verveling, dat wil zeggen, ik heb altijd een zekere
angst voor verveling gehad. Het eerste wat ik lees is dat Prins van
zichzelf zegt dat hij altijd last van verveling heeft gehad. Hij zegt
het zo: “De verveling is niet alleen het thema van deze studie,
maar ook en vooral het probleem van de auteur. Hij is reeds lang
met verveling vertrouwd”. Hij schrijft: “Ik brak ooit een studie me-
dicijnen af, omdat het niet de zieke mens is die mij fascineert,
maar de gezonde, en toch ontevreden en onmachtige mens. Mijn
voornaamste zorg is daarom de raadselachtige onverschillig-
heid op te helderen die in het leven kan toeslaan, het bestaan
verschraalt, uitmondend in een oceaan van zinledigheid”. Het is
een dik boek, 430 pagina’s, geestig geschreven. Ik heb mij tijdens
het lezen zeker niet verveeld, maar het is geen eenvoudige kost.
Prins stelt, “Er bestaat een onschuldige vorm van verveling die
een reiziger bevangt, slenterend over een verlaten perron, wach-
tend op een vertraagde trein. En… je hebt het verveeld zijn dat
opstijgt uit het bestaan zelf. Zonder duidelijke aanwijsbare oor-
zaak overkomt dit een mens. Deze verveling is een toestand van
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stagnatie”. Deze verveling doet mij denken aan de hierboven
genoemde existentiële leegte die Frankl beschrijft. Het ontbre-
ken van zin, van een doel.

“In de loop van de geschiedenis is de zingevingsvraag steeds ver-
der afgebladderd. Na de Griekse godenwereld kwam de per-
soonlijke God van het christendom, daarna de autoriteit van de
Kerk, gevolgd door de autoriteit van de Rede, die vervolgens
heeft moeten wijken voor het visioen van de Sociale Vooruit-
gang. Bij het wegvallen van elk bovenzinnelijk doel of ideaal
staan we voor de vraag hoe wij zelf vorm geven aan ons bestaan.
Waardoor worden we gedreven, door macht of door andere
instincten. Na meer dan vijfentwintig eeuwen van metafysische
vertroosting rest ons slechts de zinloze eeuwige wederkeer van
het zijnde en niets dan het zijnde”. Prins beschrijft het als volgt.
“In een helverlicht grand café nipt de hedendaagse mens aan een
campari-soda, terwijl op het podium onder een grote palm
Peggy Lee Is that all there is zingt”. 

Prins bepleit meer aandacht voor het gewone, het alledaagse. In
een interview in het Filosofie Magazine(25), acht jaar na het ver-
schijnen van zijn boek, zegt hij “We moeten ophouden met al
dat zoeken naar een boeiend en spannend leven. We moeten niet
vluchten voor de verveling. Een rijk leven is niet een druk leven,
maar een alledaags, intensief beleefd leven. Waarom willen wij
toch dat ons leven altijd boeiend is”. Het heeft met onze welvaart
te maken denkt Prins. “Juist doordat we alles ter beschikking
hebben lopen we het gevaar nergens meer door te worden ge-
raakt”. Dan raakt de zin van het leven zoek en komen we in de
greep van het streven naar afwisseling. Hij zegt: “Ik zie mieren in
een veel te druk bestaan, die hun huilen inhouden”.
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Prins raakt een gevoelig punt, maar zijn oplossing vind ik wat
schraal. Ik beleef veel voldoening aan mijn werk. Niet vanuit een
zoektocht naar spanning en sensatie maar omdat ik mij nuttig
en betrokken voel bij de levens- en loopbaanvragen van mijn
klanten. Het alledaagse weet mij zeker ook te bekoren, als ik het
lezen van een krant in een bruin café tot het alledaagse mag
rekenen. Maar het is voor mij niet voldoende. Ik moest denken
aan de column die Jan Greven, de oud-hoofdredacteur van het
dagblad Trouw schreef toen hij afscheid nam: “Ik heb altijd met
veel plezier gewerkt. Om met Nietzsche te spreken: Werken moet
je niet als een leeuw die steeds weer brullend van moed en dap-
perheid zijn mannetje staat. Ook niet als een kameel die zwaar-
bepakt door het leven sjokt (kijk hem zwoegen voor de goede
zaak). Maar als een spelend kind, dat ontspannen met de dingen
bezig is”. Werken als een spelend kind. Van deze uitspraak van
Jan Greven word ik toch vrolijker dan wat Prins bedoelt met de
tevredenheid met de leuke kleine dingen van het leven, als doel
van ons bestaan.

Een andere les trof ik in het boek Ritme - op zoek naar een terugke-
rende tijd van de filosoof Marli Huijer(26). Zij stelt dat de mens
niet goed kan leven zonder ritme. Er zijn zoveel ritmes waar we
ons niet van bewust zijn. Denk maar aan de biologische klok van
ons lichaam. Als er geen verschil meer is tussen dag en nacht,
tussen maandag en vrijdag of zomer en winter, dan wordt alle
tijd hetzelfde. Dan valt alle oriëntatie weg. Het verschil tussen de
ene en de andere dag wordt betekenisloos, omdat alle dagen
hetzelfde zijn. Ritmes van hart, darmen, ogen en hersenen zijn
optimaal afgestemd op het ritme van dag en nacht en van de
maan en de seizoenen. Voor het individu betekent dit dat we
activiteit en rust met regelmaat moeten afwisselen. Huijer ver-
taalt dit ook naar het werkende leven. Zij propageert loopbaan-
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regelingen die zorgen dat mannen minder vroeg in hun leven al
aan de top van hun carrière staan, om te voorkomen dat ze op
hun vijftigste geen perspectief meer hebben. Tussen vijfentwin-
tig en veertig kunnen ze dan meer tijd aan zorg en huishouden
besteden. Een werkende ouder kan een mengsel maken van het
bioritme van zichzelf, de partner en de kinderen. Daarin passen
de werktijden, schooltijden, rust en slaapritmes. Een gepensio-
neerde kan ook zo’n mengsel maken van rust en ontspanning,
sociale ontmoetingen en werk. Ritmes hebben veel meer impact
dan ik mij realiseerde. 

Tot slot het boek Ondernemen in levensloop van Jos van der Brug
en Kees Locher. De ondertitel luidt Een route naar inspiratie en ver-
nieuwing in het werkleven. Ik voel mij zeer met hen verwant. Zij
schrijven: “Een ondernemende mens verbindt zich niet omdat
het nu eenmaal moet maar vanuit een persoonlijk gevoelde die-
pere zingeving. In verbinding staan met de wereld om je heen en
met je inspiratiebronnen. Als je onderzoekend terugkijkt op je
leven dan komt er een moment dat je voelt dat je toe bent aan
een volgende fase in je leven. Blijven zitten kan technisch ge-
sproken soms wel, maar je voelt innerlijk dat je aan het begin
staat van een nieuwe periode. Dit gaat gepaard met gemengde
gevoelens. Wij beseffen dat het oude eerst moet worden losgela-
ten voordat je open kunt gaan nadenken over de volgende stap.
Je komt in een soort psychologisch niemandsland. Er zit altijd
een element van verlies in. Het herkennen van dit verlies is het
begin van het loslaten en het je innerlijk vrij maken. Deze transi-
ties maken deel uit van het leven. Zij zijn voorwaarde voor inner-
lijke groei en ontwikkeling. De toekomst is een ongewis gebied.
Er zijn mensen die vinden dat je gewoon moet afwachten wat de
toekomst brengen zal. Hieruit spreekt ook een zekere levens-
wijsheid. Maar velen kiezen voor een actieve invulling van hun
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levensloop en dat betekent dat je jezelf een beeld vormt van de
volgende fase in je loopbaan. Werk geeft maatschappelijke sta-
tus en werk geeft aan je leven een zin”. Ondernemen in levensloop
vind ik een wijs boek. Het heeft mij veel geleerd en geholpen bij
het steeds weer kiezen van een volgende bestemming Het blijven
zitten in een baan waar je wel klaar mee bent is niet goed voor de
ziel. Dat dooft het vuur. 

Al onze levens zijn verschillend. Om met Frankl te spreken: “Geen
mens kan een ander vertellen wat de bedoeling van het leven is.
Ieder mens moet dat zelf ontdekken en de verantwoordelijkheid
voor zijn ontdekking aanvaarden. Indien hij hierin slaagt dan zal
hij blijven groeien”. 
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HOE KOM J E VAN
A NAAR B

Je staat op een kruispunt: blijf ik zitten of begin ik een nieuw
avontuur? Het probleem is dat je nog niet precies weet wat je
wilt en dat de vraag opduikt “hoe kom ik aan die nieuwe baan?”

Ik heb in de afgelopen vijftien jaar veel mensen gecoacht, jong
en oud. Dat waren jonge juristen die advocaat geworden waren
en ontdekten dat ze in het verkeerde vak zaten, of dierenartsen
die vonden dat ze geen dokter waren maar onderdeel van de bio-
industrie, of een dominee die niet meer in zijn eigen verhaal
geloofde. Zij stonden allemaal voor de opdracht opnieuw te gaan
nadenken over hun werk. Dat kan je overkomen als je 35 bent of
45, maar tussen 55 en 60 is het extra spannend. Dat coachen gaat
over het bespreken van je innerlijke belemmeringen en het vorm-
geven van je droom. Het bewust worden van de beren die in de
weg lopen en het serieus nemen van verlangens. Het komt het
beste tot zijn recht in een tweegesprek, want dan kun je elkaar 
in de ogen kijken. Dan voel je ook waar de energie zit, en dan kun
je samen in dialoog naar een nieuw plan toe werken. Ik heb nooit
zo geloofd in “zelfhulp” boeken, of een schriftelijke cursus loop-
baanmanagement. Maar toch wil ik nu een poging wagen om de
lezers die een coachtraject te ingrijpend of te luxe vinden, een
helpende hand te bieden door het beschrijven van het proces en
het aanbieden van enige tools. Het gaat over drie vragen. Wie ben
ik? Wat wil ik? En hoe krijg ik die baan die ik zo mooi bedacht heb?

Wie ben ik? Ik noem dit de reflectiefase. Daar begint het mee. De
kern in deze fase is het levensverhaal. Het is wonderlijk om te
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zien hoeveel er gebeurt als iemand zijn levensverhaal gaat ver-
tellen. Vertellen is nadenken en tegelijkertijd betekenis geven. Je
moet immers een samenhangend verhaal presenteren. Vaak
worden mensen verrast door hun eigen verhaal. Wat telt zijn de
energie die je uit het verhaal voelt, de toon (positief of verdrie-
tig) en de onderwerpen die aan de orde worden gesteld. Als je op
je leven terugkijkt dan komen specifieke thema’s als vanzelf naar
boven. Onderwerpen die van belang zijn in het actuele leven van
de verteller. Onderwerpen waar een emotie aan verbonden is.
Het geheugen werkt selectief. Niet alles wat wij meemaken
wordt in ons geheugen opgeslagen en dat is maar goed ook. We
zouden er gek van worden als we nog zouden weten waar onze
auto twee jaar geleden op Schiphol geparkeerd stond. Wij ont-
houden ervaringen waar een emotie aan verbonden is. Het voor
jezelf opschrijven van je levensverhaal heeft een soortgelijk
effect. Het dwingt je tot reflectie. Schrijf het spontaan op, zonder
al te diep na te denken of het te mooi te maken. Leg het daarna
een paar dagen weg en probeer vervolgens met een frisse blik
naar je eigen verhaal te kijken. Het gaat dan om twee dingen.
Welke belemmeringen komen er voortdurend op mijn pad,
anders gezegd, wat zijn mijn valkuilen en waar word ik echt blij
van? Je zou, om toch iets van een tweegesprek te organiseren, je
partner of een goede vriend in vertrouwen kunnen nemen.

Afhankelijk van het verloop van het vertelde levensverhaal vol-
gen er een aantal huiswerken. De bedoeling hiervan is om be-
paalde onderdelen te verdiepen. In de zoektocht naar die aspec-
ten van de loopbaan die veel plezier opleverden, vraag ik om drie
succesverhalen uit het verleden. “Ga eens terug in je herinnering
en beschrijf een situatie waarin je echt tevreden was met een ge-
leverde prestatie. Wanneer was je echt opgetogen. Wat maakte
jou blij. Die succesverhalen brengen het gevoel van toen weer
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naar boven en activeren een positieve fantasie. Het kunnen de
ingrediënten zijn voor de nieuwe baan straks. Er zit vaak een
rode draad in de succesverhalen. Het zien van die draad en het
straks vertalen naar een nieuwe baan is de eerste stap in de zoek-
tocht.

Ik ben een groot aanhanger van de positieve psychologie. Een
specifieke toepassing waarbij men medewerkers in bedrijven en
klanten vraagt naar de positieve ervaringen met een bedrijf of
een product heet “Appreciative Inquiry”(27). Waarderend onder-
zoeken. Het stellen van positieve vragen maakt de verbeelding
los. De meeste consultants in bedrijven zoeken naar de oorzaken
van de dingen die niet goed gaan in de hoop zo een bedrijf suc-
cesvoller te maken. Appreciative Inquiry vraagt daarentegen naar
de beleving van het succes en probeert uit te vinden hoe je dat
kunt vergroten. Het stellen van positieve vragen activeert het
brein op een andere manier dan het vragen naar de oorzaak van
de mislukkingen. Dit geeft veel negatieve energie, vaak zonder
dat het iets vertelt over een mogelijke oplossing. Dit wil niet zeg-
gen dat je geen aandacht moet hebben voor de schaduwkant van
een persoonlijkheid. Maar ik geloof niet zo in de verbeterbaar-
heid van de mens. Het is voor mij voldoende als je weet wat je
slechte eigenschappen zijn, dan kun je jezelf beschermen tegen
te grote misstappen. Het gaat dus meer om het verdiepen van de
zelfkennis dan het veranderen van het karakter.

Schrijven is in gesprek met jezelf gaan. En geloof me, het maakt
dingen los. Je moet wel eerlijk zijn en bereid zijn om blinde vlek-
ken in je persoonlijkheid te onderkennen. Een oefening om weer
op een andere manier jezelf te voeden met informatie over wie je
bent is het huiswerk dat we “Twee vragen aan vijf vrienden” noe-
men. Het werkt als volgt: Schrijf een mail aan vijf vrienden of col-



lega’s die jou goed kennen en die jij vertrouwt, met de volgende
twee vragen:

1. Welke drie eigenschappen van mij waardeer je het meest en
2. Geef mij twee tips, waardoor ik succesvoller word. 

Kies vrienden die kritisch durven te zijn. Daar leer je het meest
van. Feedback geven is moeilijk en mensen confronteren een an-
der niet graag met zijn tekortkomingen. Leg uit dat het een te-
ken van vriendschap is als ze bereid zijn om jou te helpen met
oprechte kritiek. Er gebeuren twee dingen. De waardering die
men uit wordt vaak afgedaan met “leuk om te lezen maar ik wist
al dat ik hier goed in ben”. Mooie eigenschappen die een ander
opvallen zijn voor de kandidaat zelf vanzelfsprekend, want het 

Een leuke baan is het 
beste medicijn tegen veel vormen 

van mentaal onbehagen

gaat hem gemakkelijk af. Daarmee neem je jouw eigen kwalitei-
ten te weinig serieus en dat is jammer. Die talenten zou je verder
kunnen uitbouwen. Ga op je sterke kant zitten in plaats van alle
energie te steken in het verbeteren van je zwakke eigenschap-
pen. De tips worden, zeker als meer mensen hetzelfde roepen,
meestal wel ter harte genomen. En dat is terecht. Het gaat dan
niet om de vraag “Is het waar wat ze schrijven”, maar wat doet
het je, en wat doe je ermee. Deze oefening krijgt meer diepgang
als je een vertrouweling hierbij betrekt.

In mijn praktijk werk ik met een handvol extra huiswerkop-
drachten afhankelijk van ontwikkeling van het gesprek. Ieder
mens is weer anders. Soms is het zelfbeeld te optimistisch en te
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rooskleurig en loopt de kandidaat het gevaar zich te vertillen
aan een verkeerde keuze. Soms ziet iemand teveel beren op de
weg en onderschat men de kansen op een nieuwe uitdaging.
Vaak gaan er ook boekentips over tafel. Als er sprake is van extre-
me somberheid of onzekerheid kan hulp van een psycholoog
iemand door de bocht halen. Ik ben loopbaancoach en geen psy-
chotherapeut. In combinatie kun je vaak goede support bieden.
Een leuke baan is het beste medicijn tegen veel vormen van men-
taal onbehagen.

Wat wil ik? Stagnatie in loopbanen ontstaat niet door het ont-
breken van kennis of bepaalde vaardigheden, maar doordat je
niet goed weet wat je wilt. Veel mensen hebben wel vage verlan-
gens maar blijven in een kringetje ronddraaien en komen moei-
lijk tot het besluit om een nieuwe baan te gaan bedenken. Een
ding is duidelijk: je moet het echt zelf doen. De werkgever komt
niet met voorstellen, althans dat gebeurt weinig, maar dat moet
je ook niet willen. Jij bent degene die het beste weet hoe je jouw
werkzame leven zou willen inrichten. Dat laat je niet aan een
baas over. Een baan overkomt je niet, maar die moet je creëren.
Niet alles is maakbaar, maar je kunt aardig in de buurt komen
van wat je een droombaan zou kunnen noemen. Een interessant
boek over dit onderwerp is De creatiespiraal van Martinus
Knoope(28). Hij beschrijft hierin zijn ervaring met het nadenken
over en het creëren van zijn eigen baan. Al mijn klanten starten
hun coachingtraject met het lezen van dit boek samen met het
boekje dat ik zelf schreef De verbeelding(29).

Een betrekkelijk eenvoudig doch effectief huiswerkje is de vol-
gende opdracht: Maak een lijst met twintig beroepen die je inte-
ressant vindt en waar je, afgezien van je huidige werk, ook geluk-
kig in zou kunnen worden. Denk daarbij niet te veel aan oplei-
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dingseisen. Er mag enig “droom”vermogen in zitten, maar het
moet wel realiteitsgehalte hebben. Ik ken mensen die uiteinde-
lijk een muziekopleiding gingen afmaken en daarmee een ge-
heel nieuw werkterrein betraden. Zelf had ik ook best interieur-
architect willen worden of een baan vinden bij de rechterlijke
macht. Iedereen heeft zo wel een paar beroepen waarin hij/zij
ook gelukkig geworden was. Die lijst van twintig moet echt twin-
tig beroepen bevatten en dat valt niet mee. Iedereen komt met
gemak tot twaalf, maar de clou zit in het aantal. Je moet echt alle
fantasie inzetten en je ziel uitwringen zodat je ook later zeker
weet dat je alle opties voor een nieuw avontuur op tafel hebt
gehad. Als je opnieuw zou beginnen wat is dan je droombaan.
Datzelfde geldt voor studies. Als je opnieuw beginnen kon wat
zou je dan willen studeren. Er komt uit die lijst een patroon te-
voorschijn. Vaak zie je een cluster van beroepen die bij elkaar in
de buurt liggen. Dat maakt het veld alweer wat overzichtelijker.
Het is de bedoeling dat er door middel van het toekennen van
een volgorde een lijstje van drie tot vijf overblijft.

In het gesprek over deze lijst gaat het om de verhalen achter de
opsomming. Ik daag dan de kandidaat uit om te gaan fantase-
ren. Stel je voor dat je museumdirecteur bent geworden of advo-
caat, hoe ziet je leven er dan uit. Vertel me dat. In de zelfhulpver-
sie zou je wederom je partner moeten betrekken. De opdracht
kan zijn: je bent nu vijf jaar zelfstandig consultant Public Affairs,
schrijf een brief aan een vriend en vertel hem hoe je leven er nu
uitziet. Welke klanten heb je. Welke thema’s boeien jou het meest.
De oefening doet een beroep op de verbeeldingskracht van de
kandidaat. Drie tot vier van deze verhalen worden er geschreven.
En ze beslaan verschillende speelvelden. Deze imaginaties vra-
gen om een intens inleven in de meerdere opties die bedacht
zijn. Dit vraagt enige tijd, maar er komen prachtige verhalen te-
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voorschijn die heel veel vertellen over de ambities van de per-
soon en het realiteitsgehalte van het plan. Stap voor stap groei je
in één of meer gesprekken naar een keuze. Een belangrijke rol
van een coach is het bieden van een helpende hand bij het ma-
ken van een keuze uit die verhalen. Vaak dient het favoriete ver-
haal zichzelf aan doordat het simpelweg het meest spannende
verhaal is. Als je het voordraagt in een gesprek komt nog beter
tevoorschijn hoeveel energie er in een bepaald scenario schuilt.
Als een kandidaat zegt dat een schrijfopdracht niet gelukt is om-
dat er niets naar boven kwam, dan is dat een teken dat in die
hoek het toekomstig geluk niet te vinden is. Energie en fantasie
zijn graadmeters voor persoonlijke betrokkenheid en drive.

Ik heb ook situaties meegemaakt dat een klant mij vertelde “Ik
heb geen enkel idee wat mijn droombaan is, ik heb geen droom.”
Sommige mensen weten wel wat ze niet willen, maar niet wat ze
wel willen. Het gevaar bestaat dan dat je overgeleverd bent aan
wat anderen voor jou bedenken. Velen hebben daar geen moeite
mee, maar zelf heb ik toch liever de regie over mijn werk in eigen
hand. 

Als je echt helemaal niet weet in welke richting je het geluk moet
zoeken dan hebben we de “morning papers”. Deze opdracht gaat
als volgt: ga iedere ochtend achter je laptop zitten en schrijf
gedurende een half uur alles op wat je invalt. Gewoon kritiekloos
schrijven. Naar jezelf luisteren en schrijven. Een soort therapeu-
tisch schrijven maar dan anders. Je schrijft niet van je af, maar
naar je toe. Het is een gesprek met jezelf op papier, het gaat
ogenschijnlijk over niets. Geeft niet, gewoon schrijven en weg-
leggen. Iedere dag opnieuw gewoon gaan zitten en een half uur
schrijven en niet teruglezen. Het is een vorm van het leegschud-
den van je hoofd. Na twee weken mag je gaan lezen. Je zult moge-
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lijk ontdekken dat er toch een rode draad door de schrijfsels
loopt. Een beeld van je verlangen.

Weer een andere methode is de zg. knipselmethode. Koop veel
kranten en kijk naar de vacatures die je op de een of andere
manier aanspreken. Beetje in de sfeer van “best een leuke baan
ook al sluit hij niet aan op mijn profiel”. Het gaat om een intuï-
tieve selectie van banen die aantrekkelijk lijken. Verzamel een
bundel knipsels en gooi ze in een schoenendoos. Kijk na twee
weken wat de oogst is en probeer ook hier een rode draad te ont-
dekken. Praat erover met een ander. Ik noem het kranten knip-
pen, maar de meeste vacatures staan natuurlijk online. Stop ze in
een map en zoek de overeenkomsten. Ze geven een beeld van je
halfbewuste verlangens.

Wij hebben zo in stappen de lijst van twintig teruggebracht tot
drie opties. Er wordt nu een volgorde bepaald. Vervolgens treden
we naar buiten en starten we enige verkenningen in de markt.
Wil je garnalenvisser worden, ga dan eens een keer met een gar-
nalenvisser mee en kijk hoe dat is. Klopt de realiteit met het
beeld uit jouw brief aan de goede vriend? Praat met mensen uit
het vak. verzamel informatie over de mogelijkheden en bouw op
die manier een dossier op. Blijf luisteren naar je gevoel. Is jouw
verlangen nog steeds gericht op werken in deze sector. Zijn op
deze wijze de opties verder uitgediept dan volgt het maken van
een keuze.

Ik noemde eerder de rol van een loopbaancoach “het bespreken
van je innerlijke belemmering en het losmaken van de droom”.
Daar hoort nog bij “het helpen bij het maken van keuzes”. We
praten over een wezenlijke beslissing, die je maar een paar keer
in je leven maakt. Denk daar niet te makkelijk over. Velen blijven
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zitten omdat ze niet tot een keuze kunnen komen, of omdat ze
geen keus denken te hebben. De troost die je voor jezelf hebt is,
dat de zorgvuldigheid waarmee je stap voor stap bij jezelf te rade
bent gegaan, groot is. Veel meer dan wat er nu op tafel ligt valt er
niet te bedenken. De verbeelding reikt op dit moment niet ver-
der dan wat je hebt uitgesproken dan wel aan papier toever-
trouwd. Daarmee moet je het doen. Morgen is het niet anders.
Misschien zijn de zelfinzichten over vijf jaar dieper en helderder.
Maar daar kun je niet opwachten. Als je niet wil blijven stilstaan,
is het nemen van een beslissing, hoe moeilijk ook, het begin van
een nieuwe reis.

Hoe krijg ik het voor elkaar? We hebben nu een doel en kun-
nen ons gaan concentreren op het krijgen van die baan of het
opzetten van ons eigen bedrijf, of een combinatie van beide. Wij
zijn in de actiefase beland, en dat is gewoon hard werken, uren
draaien. Het principe is, kort gezegd, dat je met een voorstel on-
der je arm naar je baas gaat of naar een door jou gekozen orga-
nisatie. Wil je voor jezelf beginnen - wat in de 55-plus fase veel ge-
beurt - dan moet er een businessplan komen. Beide vormen lij-
ken op elkaar. Zoek je een nieuwe werkgever, ga dan uitleggen
wat je gaat doen voor het bedrijf, wat jouw toegevoegde waarde
wordt. Dat vraagt om een zelfde persoonlijke visie op jouw toe-
komstige werk als de zelfstandige professional die dat in zijn
businessplan opschrijft. Je leest tegenwoordig vaak dat vaste ba-
nen mooier zouden zijn dan een bestaan als ZP-er. Maar er is niet
zoveel verschil. Er bestaat geen vast werk meer in de betekenis
van werkzekerheid. Ieder bedrijf kan op enig moment onderuit
gaan. De ideale werknemer is een ondernemende werknemer
die zijn eigen koers vaart en met een grote mate van zelfstandig-
heid zijn ding doet. De goede ZP-er en de ondernemende werk-
nemer lijken op elkaar.
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Het gaat om de gedrevenheid van de persoon en de kwaliteit van
zijn plan. De gedrevenheid komt, als het goed is, voort uit het he-
le proces van nadenken over de droombaan. Iemand die zijn
eigen baan bedenkt is daar per definitie enthousiast over en put
overtuigingskracht uit het huiswerk dat hij gemaakt heeft.
Iemand die binnenkomt en vraagt of er een baan voor hem is,
komt anders over dan de man die een voorstel komt bespreken.
Het zelf bedenken van je werk is niet eenvoudig maar als het lukt
sta je wel vooraan en geef je blijk van grote mentale kracht.
Bedrijven zien en voelen dat. 

Iedereen heeft een CV. Dat moet kort en bondig zijn en een
goede weerslag van zijn persoon. Ik ben niet zo van de opge-
klopte verhalen. Daar kijkt men doorheen. Belangrijker is het
persoonlijke verhaal achter het plan waarmee je binnenkomt. De
“why” van het werk. Waarom wil je hier werken? Waar sta je
voor? Wat drijft je? Wat ben je van plan te gaan doen? Dat docu-
ment, ik noem het maar even het businessplan, daar draait het
om. Je moet je profileren op visie en gedrevenheid.

In deze actiefase gebruiken we weer imaginaties. Laat mij een fic-
tieve situatie beschrijven. Stel, ik wil graag werken als business
development manager bij een bedrijf dat belangstelling heeft
voor de “circulaire” economie. Hoe ga ik mij voorbereiden en
wat zit er in mijn koffer. Maak een lijst van bedrijven waarvoor je
zou willen werken. Deze moet je echt diepgaand bestuderen. Ik
zou vervolgens mijn netwerk in kaart gaan brengen. Welke men-
sen kunnen mij waar introduceren en wat wil ik hen vragen voor
mij te doen. Het kerndocument is het “why” van het werken bij
deze specifieke organisatie (waarom wil ik hier werken en wat ga
ik doen). Als ik heb bedacht dat ik als zelfstandig professional
mijn brood ga verdienen dan ga ik een brochure en een website
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maken. Een of meer artikelen schrijven waarin ik mijn visie op
het werk en de wereld neerleg. De brochure en de artikelen heb-
ben tevens ten doel om de visie aan te scherpen. Dat geldt ook
voor het “why” van het werk. Dit verhaal is specifiek voor iedere or-
ganisatie die op je verlanglijst staat. Dat moet dus keer op keer be-
dacht en geschreven worden. Tot slot hebben we de bondige CV. 

In het hierboven beschreven verhaal besluit de kandidaat af-
scheid te nemen van zijn oude werkgever om de wijde wereld in
te trekken. Maar het kan ook anders. Ook binnen de bestaande
organisatie zijn er talrijke vernieuwingsmogelijkheden die vaak
over het hoofd worden gezien, omdat niemand er naar vraagt en
niemand er aan denkt. Sterker nog, de eigen organisatie is wat
mij betreft de eerst aangewezen plaats om op nieuwe mogelijk-
heden te onderzoeken. Ga dus allereerst je verbeelding richten
op de club waar je al zit. Dat betekent ook dat je het gesprek
moet durven aangaan met de bazen over de nieuwe avonturen
die je zoekt en vraag hen om hulp daarbij. Mijn ervaring is dat
bedrijven deze initiatieven waarderen en ook honoreren. Ook zij
worden er beter van en er kan vaak veel meer dan men denkt. De
55-plus generatie maakt relatief weinig gebruik van het oplei-
dingsbudget. Eigenlijk zouden bedrijven aan deze groep een bud-
get ter beschikking moeten stellen voor dit onderzoek naar ver-
nieuwing. Mijn advies aan de lezer is dan ook: als je het gevoel
hebt dat er nog een avontuur op je wacht, stel dat niet uit tot na
de pensioendatum maar ga veel eerder met jezelf in gesprek en
maak daarbij gebruik van de mogelijkheden die jouw organisa-
tie kan bieden. Ga open en met vertrouwen het gesprek in. 
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DOORWERK E R S  I N  
D E  P RAK T I J K

Zowel in het FD als in de NRC zijn er de afgelopen twee jaar arti-
kelen verschenen over doorwerkers. Het kan natuurlijk ook aan
mij liggen dat ik die verhalen zie. Als je een rode auto hebt ge-
kocht zie je alleen maar rode auto’s rijden. Zo werkt selectieve
waarneming nu eenmaal. De serie in de NRC(30) was getiteld De
derde helft. Het zijn interviews met doorwerkende gepensioneer-
den. Vrolijke verhalen. Het FD.(31) bracht een artikel onder de ti-
tel Doorwerken na je AOW: aardigheid of noodzaak? Het NIDI(32)

bracht een boekje uit Het tweede bedrijf, ander werk na je pensioen.
Uit deze bronnen heb ik een selectie gemaakt en laat ik een aan-
tal doorwerkers aan het woord.

Doorwerken is een groeiend fenomeen. De motieven verschillen.
Voor de een is het puur voor de lol en een manier om onder de
mensen te blijven, de ander heeft het nodig als aanvulling op het
pensioen. De variatie in het nieuwe werk is groot. Van enkele
uren als postbezorger tot fulltime ondernemer in een andere
sector dan voor de pensionering. Werkgevers hebben nog niet
zoveel animo om werknemers na pensionering in dienst te hou-
den. Dat heeft vooral te maken met arbeids- en ontslagrechte-
lijke regelgeving. We mogen hopen dat deze technische hobbels
een keer worden aangepakt. Laten we eens gaan luisteren naar
de enthousiaste verhalen van de doorwerkers. Zij hebben een
route gevonden om hun werk te organiseren.

Wim Quaak (71jaar) was tot zijn zestigste hoofd inkoop bij een
van de divisies van Mars. Hij begon zijn eenmanszaak en werkt
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nog steeds met groot plezier. Het omgaan met mensen is zijn
drive. Hij verkoopt allerlei soorten tomaten en vruchtenpuree aan
industriële afnemers in Nederland en daarbuiten. Voor het geld
hoeft hij het niet te doen, maar hij kan het werken niet laten. De
telefoon is zijn tool, afspraken worden bevestigd via e-mail.
Wanneer hij in de zomer vanaf zijn terras de abrikozenpuree ver-
handelt, bevalt het uitzicht op zijn tuin hem prima.

Ruud Kramer (75) is zelfstandig ondernemer met producten in
de meet- en regeltechniek. Van huis uit is hij instrumentmaker,
werkte bij de PTT en Philips. Hij levert zijn thermokoppels aan
grote industrieën zoals SKF en NLR. Geniet van het oplossen van
temperatuurmeetproblemen en levert maatwerk. Voor het geld
hoeft hij het niet te doen. “Met de winst die ik maak kan ik leuke
dingen doen zoals mijn zeiljacht onderhouden en met vrienden
tochten maken”.

Shyam Khandehar (65) Studeerde in India, Nederland en Enge-
land. Had een groot internationaal architectenbureau met der-
tig medewerkers. Rond zijn zestigste kwam hij tot het inzicht dat
hij nog andere dingen met zijn vak wilde doen dan alleen maar
leiding geven en sindsdien werkt hij weer zoals hij begon, zelf-
standig. Maar wel met ruim veertig jaar ervaring en een groot
internationaal netwerk. “Ik ben twee jaar gasthoogleraar in India
geweest met inspirerende interactie met jonge studenten. Het
heeft mij er toe gebracht om een tijdschrift over grote steden op
te richten. Ik ken Europa goed, ik ken India goed. Dat geeft mij
een bijzondere positie. Ik hoop deze de komende tien tot vijftien
jaar te kunnen blijven vervullen”.

André van der Gun (65): Ik blijf werken als binnenhuisarchitect,
maar op een andere manier. Ik ga meer losse klussen doen, din-



95

gen die voorbij komen, die ik leuk vind. Ik wil mij gaan toeleg-
gen op het schrijven over interieurs, kunst en alles wat het leven
de moeite waard maakt. Ik geef graag lezingen, houd workshops
en organiseer excursies. Ik heb een boek geschreven Het geluk
van binnen. Het leven is een leerweg, dat ervaar ik steeds sterker.
Je gaat naar school en vervolgens aan het werk. Je hebt alles op
de rails. Dan moet je bewust keuzes maken om niet vast te lopen
in het spoor waarin je al zo lang zit.

Peter Krist (60) was grootmajoor bij de luchtmacht. Nu rijdt hij
op vrachtwagens en is buschauffeur. Hij heeft zich in zijn werk
nooit verveeld, maar vond het ook prima dat hij eruit kon. “Er wa-
ren genoeg hobby’s om mij bezig te houden. Toch was ik bezig
om te bedenken wat ik nog zou kunnen doen. Al lang koesterde
ik de wens om vrachtwagen te rijden. Koning van de weg te zijn.
Bij twee ondernemingen werk ik nu op nul-urenbasis. Ik blijf dit
tot mijn zeventigste doen”.

Theo Koele (67) was projectmanager bij Rijkswaterstaat en later
in dienst bij de Arcadis. Eindigde in allerlei managementfunc-
ties. Hij kreeg tijdens zijn werkzame leven steeds meer belang-
stelling voor muziek. Volgde naast zijn werk een opleiding tot
koor/orkestdirigent en werd gegrepen door muziek uit de barok.
Hij ging met 60 met pensioen, begon met een trainingsbureau,
maar werd toch door de muziek ingetrokken. Het kistorgel werd
zijn liefde. Theo is nu orgelbouwer. Vrijwel elke dag is hij in zijn
werkplaats aan het werk. “Geen mensen om mij heen, heerlijk”.
Inmiddels heeft Theo een eigen orgel verkocht en een tweede ver-
huurd. “Het is geweldig om een pijpje aan te blazen en het geluid
te horen dat je verwacht”. 
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Nanneke Quik-Schuijt (71) was kinderrechter en werd senator
voor de SP. “Ik had nooit iets aan politiek gedaan. Ik had veertig
jaar op de rechtbank gewerkt, dan is het goed om wat anders te
doen”. Dit werk geeft haar week duidelijk structuur en dat vind
ze prettig, geniet van de intellectuele uitdaging en de contacten
met mensen.

Hans van der Zwaan (66) werkte bij de politie is nu begeleider
in een woon/zorggroep. “Ik zag mijzelf nog niet alle dagen thuis-
zitten en een vrijwilligersbaantje doen. Ik voel mij erg betroken
bij mensen die minder kansen hadden of ze niet wisten te grij-
pen. Als ik opnieuw zou beginnen zou ik niet bij de politie gaan
werken maar in de zorg”.

Jan Brouwers (70) was eigenaar van een reclamebureau, is nu
bierbrouwer en nog veel meer. “Ik heb tien jaar geleden mijn
bureau aan mijn zoons verkocht en kreeg tijd om meubels te
gaan maken, iets wat ik altijd al graag had willen doen. In 2008
zijn we samen met een groep medefinanciers in een mooi histo-
risch pand een stadsbrouwerij begonnen. Deze brouwerij liep
als een tierelier, daarom hebben we in 2012 besloten om een
tweede, veel grotere brouwerij op te zetten. Door al deze activitei-
ten ben ik min of meer horecaondernemer geworden. Ik zie het
niet als werk maar als een mooie tijdsbesteding die ook nog wat
oplevert. Ik ga door zolang het leuk blijft”.

Het gemeenschappelijke kenmerk van al deze verhalen is dat de
doorwerkers zoveel plezier beleven aan hun werk. Doorwerkers
werken meestal voor hun plezier, maar zijn wel blij met het geld
dat ze verdienen.
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Ter afsluiting wil ik de lezer meenemen naar een artikel uit het
Filosofie Magazine van de hand van Ger Groot. Hij nam afscheid
als hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit en ontdek-
te vervolgens, zo schrijft hij, dat hij zonder arbeid niet kan leven.
“Op een vage manier word ik beslopen door de angst er niet
meer toe te doen. Niet omdat ik eer of aanzien zou verliezen,
maar omdat ik bang ben irrelevant te worden. Ik ben bang lang-
zaam weg te drijven van mijn gehoor en niet meer te worden
gelezen, en dat ik zelfs in mijn eigen wereld zal vervluchtigen tot
iemand die niets meer te zeggen heeft. Ooit begon ik te schrijven
om mij een bestaan te veroveren. Nu blijf ik schrijven om niet te
verdwijnen”. 

Het aardige van langer doorwerken is dat iedereen zelf mag be-
palen of je nog een tijdje door wil met werken of niet. Iedereen
heeft zijn eigen motieven. Als ik eerlijk ben dan herken ik mij
zelf wel in de mijmering van Ger Groot. Maar Ik kan mij ook heel
goed vinden in de uitspraak van de filosoof Hans Achterhuis
“Ons werk verlost ons van de ondeugden van de ledigheid en
zorgt er bovendien voor dat er brood op de plank komt”. 
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KOR TOM

Ik wil de 55-plussers inspireren om opnieuw te gaan nadenken
over hun werk. Veel schrijvers over “de levensfasen van de mens”
zien deze leeftijd als een draaipunt in het leven. Ik heb die erva-
ring ook. Ik realiseer mij dat ik mij in een luxe positie bevond
toen ik een tweede loopbaan bedacht. Er waren geen geldpro-
blemen die mij tegenhielden. Het was vooral de behoefte om
actief betrokken te blijven bij de maatschappij, van nut te blij-
ven, waarde toe te voegen, van betekenis te blijven.

Een aantal schrijvers hebben mij geholpen in mijn gedachtevor-
ming. Peter Bieri over weten wat je wilt, begrijpen wie je bent en
de rol van verbeelding. Victor E. Frankl over de zin van het be-
staan. Awee Prins over verveling en Marli Huijer over de beteke-
nis van ritmes. Ik weet dat levensverhalen en loopbanen zeer per-
soonlijk zijn. Iedereen heeft zijn eigen biografie en moet zijn ei-
gen pannenkoek bakken, maar uit deze verhalen begrijp je dat er
heel veel mensen zijn, die met dezelfde soort vragen rondlopen.

In Kiezen voor een nieuw avontuur probeer ik de senior te overtui-
gen dat hij zijn lot in eigen hand moet nemen. Wacht niet op
acties van hogerhand, maar trek zelf aan de bel. Niet alleen jouw
eigen baan maar ook de organisatie als geheel breng je dan in
beweging. Jij bent de steen in de vijver. Ik zet motieven en argu-
menten op een rij ter ondersteuning van jouw loopbaangesprek
met de organisatie. 

Deze tweede baan is een creatie van jezelf. Je moet weten wat je
wilt en dat is het moeilijkste onderdeel van een loopbaanwissel.

99



100

In het hoofdstuk Hoe kom ik van A naar B beschrijf ik mijn metho-
de van loopbaancoaching. Het gaat over het schrijven van je le-
vensverhaal, het in kaart brengen van de successen, vragen van
feedback aan vrienden en het ontdekken wat de betekenis is van
droom en verbeelding. Het product is een “businessplan” dat als
basis dient voor het gesprek met de organisatie of de start bete-
kent van een eigen bedrijfje. Het gaat over de “why” van het werk.
Als je kunt uitleggen wat je in de komende tien jaar wil gaan
doen, krijg je de ondersteuning die je zoekt.

Er zijn een aantal publicaties verschenen over doorwerkers, een
gevarieerd gezelschap met ieder zijn eigen motieven. Ik heb een
selectie gemaakt uit deze verhalen om te laten zien hoeveel ple-
zier deze mannen en vrouwen hebben van hun keus om door te
werken.

Ik hoop dat mijn boekje de lezer helpt bij het nadenken over zijn
toekomst en bijdraagt aan een vruchtbaar gesprek tussen door-
werkers en hun organisatie. Hou het klein en eenvoudig. Het
gaat allereerst om jouw eigen levensgeluk, dan volgt het geluk
van de organisatie vanzelf. 
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MANAGEMEN T  
S AMENVAT T I NG

Als je het werkleven van de westerse mens op enige afstand be-
kijkt dan zie je een wonderlijk verloop. Na een school- en studie-
periode gaan wij aan de arbeid om vervolgens op de pensioen-
datum finaal te stoppen. Wij hebben een leerplicht en een pen-
sioenplicht. In andere samenlevingen, waar men geen pensioen-
stelsel kent werkt men vrolijk door. De boer op het land zal bij het
ouder worden minder hard werken, een kleiner stukje land on-
derhouden. Hij beleeft nog steeds de vreugde van het dagelijks
werk. De werknemer in loondienst moet stoppen. De zegenin-
gen van een goed sociaal stelsel hebben ook een schaduwkant.

Wij worden collectief in een model geduwd, waarbij werken bin-
nen een bedrijf of een organisatie na de pensioendatum onge-
past is. Begrijp me goed. Ik ben ontzettend voor pensioensparen,
maar het heeft ons ook een levensritme opgedrongen waar ik
persoonlijk niet gelukkig van word. 

Het is niet alleen een kwestie van systeem, maar ook van cultuur.
De verplichte pensioendatum maakt niet alleen een einde aan
werken, maar werpt vanaf de leeftijd 60 ook zijn schaduw voor-
uit. De werkgever investeert niet meer in zijn medewerker en de
medewerker zelf heeft niet het perspectief om de nieuwe kennis
in een volgende baan toe te passen. 

Tachtig procent van de werknemers in Nederland werkt in de
dienstverlening. De kennis en ervaring van mensen vormen het
menselijk kapitaal van de onderneming. Het is toch zonde om zo



slordig om te springen met de bronnen van onze welvaart. Wij
zijn steeds bewuster bezig met duurzaamheid. Het gaat dan vooral
over grondstoffen en het klimaat en weinig over arbeid. Het is tijd
dat we, in het vormgeven van de circulaire economie, meer aan-
dacht schenken aan het duurzaam gebruik van kennis en erva-
ring. Dit vraagt een andere visie op de rol van senior medewerkers
in organisaties. Mijn voorstel is om met hen in gesprek te gaan als
ze 55 jaar worden, in plaats van afscheid te nemen bij 66 jaar.

De leeftijd 55 is niet willekeurig. Dit levensmoment is gebaseerd
op denkbeelden van psychologen over de natuurlijke levensfa-
sen van de mens. Na de fase van leren en groeien en de volwassen-
heidsfase volgt er een nieuwe periode waarin men de keus kan
maken om gewoon door te gaan of om zich te vernieuwen. Een
soort tweede werkperiode. Met de innerlijke veranderingen van
de mens gedurende zijn leven wordt in de huidige arbeidsorga-
nisatie nauwelijks rekening gehouden. De kinderen zijn de deur
uit, de hypotheek is voor een deel afgelost, er is een andere leef-
situatie ontstaan met andere mogelijkheden.

Dit boekje beschrijft hoe deze wereld er uitziet. De werkgever
gaat investeren in mobiliteit door het faciliteren van “doorwerk”
programma’s. Dat gebeurt door de 55-jarigen uit te nodigen, ik
zou bijna zeggen te verplichten, om een loopbaanplan te schrij-
ven voor een tweede loopbaan binnen het bedrijf. Het gaat ver-
der dan een gewone loopbaanstap. Het is een moment van
bezinning om tot een wezenlijke hergroepering van taken en
verantwoordelijkheden te komen met als drijvend beginsel het
verder ontwikkelen van kennis en ervaring. Men moet zich niet
gebonden voelen aan het bestaande werk of de bestaande afde-
ling. Er is een optie voor een fulltime of parttime werkverband.
Het bewust organiseren van dit moment maakt de verbeelding
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los. Sommige mensen worden daar gelukkig van, anderen zullen
wat nerveus worden, maar deze geforceerde mobiliteit geeft een
positieve dynamiek in de hele organisatie. Een werknemer blijft
uiteraard vrij om door te gaan in het bestaande werk en alle
arbeidsrechtelijke aanspraken worden gerespecteerd.

Er zijn nog weinig praktijkvoorbeelden van doorwerkprogram-
ma’s bekend, daarom neem ik U mee naar het sociaal jaarverslag
2025 van een fictieve onderneming. Ik citeer: “Onze medewer-
kers tussen 55 en 60 jaar krijgen de vraag voorgelegd om een
loopbaanplan te schrijven voor een periode van 10 tot 15 jaar”.
Was het vroeger gewoon doorgaan in je bestaande werk, nu zie
je medewerkers kiezen voor een combinatie van werk en vrije tijd.
Men kiest voor meer flexibiliteit en vaak een andere baan waar-
bij ze zich eerst omscholen. Wij zien dat onze mensen creatiever en
gemotiveerder zijn geworden, meer eigen verantwoordelijkheid.
Een groot aantal kiest voor langer werken. Er zijn ook nog steeds
mensen die zo snel mogelijk willen stoppen, en ook dat is prima.

Het programma heeft ons interessante voordelen gebracht. De
verstarring die vaak optreedt in de laatste jaren voor het pensi-
oen is verdwenen. Waardevolle bedrijfservaring en kennis kunnen
we langer gebruiken. De doorwerkers zijn lenig en flexibel inzet-
baar. Ons bedrijf heeft zijn reputatie op de arbeidsmarkt zien
groeien. Tot zo ver het jaarverslag 2025.

De kern van dit nieuwe beleid is 1- vraag om een plan, en bied
hulp bij het maken van die plannen. 2- Geef ruimte om langer
door te werken, want dat geeft perspectief en prikkelt de ver-
beelding. 3- Geef ruimte om, met steun van de organisatie, ook
buiten de deur te kijken. Je zou kunnen zeggen, maak van een
pensioenplicht op 66 jaar een leerplicht op leeftijd 55.



Mijn ervaringen met mijn eigen tweede baan hebben mij aan het
denken gezet over de ideale loopbaan. Dat is voor een deel een
persoonlijk verhaal. Het heeft te maken met de ambitie om
betrokken te blijven op de werkwereld. In een eigen rol, waar je
waarde kunt toevoegen. Dat dwingt je tot het leveren van een
goede prestatie en dat vraagt weer investeren in jezelf.

Na een werkleven bij Achmea ben ik zelfstandig loopbaancoach
geworden. In de afgelopen jaren heb ik een methode ontwikkeld
waarbij klanten via reflectie, verbeelding en creatie hun eigen
baan bedenken. Stagnatie in je werk ontstaat niet omdat je niet
slim genoeg bent, maar omdat je onvoldoende weet wat je wilt.
Het resultaat van het coachen is dat men met een voorstel onder
de arm met de baas gaat praten. Mijn methode komt het beste
tot zijn recht in een tweegesprek. Maar niet iedereen heeft daar
zin in of tijd voor. Daarom heb ik een “zelfhulp” versie geschre-
ven met een uitleg van het proces en een aantal oefeningen. Het
gaat altijd over drie vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe verwerf
ik mijn droombaan? 

Er wordt veel gepraat over duurzame inzetbaarheid, maar nog
niet voldoende met de groep zelf. Het zou mooi zijn om met de
55-plus generatie zelf modellen te onderzoeken die langer wer-
ken stimuleren en faciliteren.

De arbeidsmarkt is in beweging. Het aantal ouderen in de maat-
schappij stijgt. Wij zitten nog steeds vast aan het oude patroon
waarin we van 25 tot 66 fulltime doorrennen om daarna abrupt
te stoppen. Ons sociale stelsel dwingt ons daartoe. Er moet ruim-
te komen voor nieuwe loopbaanpatronen waarin de tweede loop-
baan in de derde levensfase een geaccepteerd fenomeen wordt.
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NASCHR I F T
(Genieten van werk)

Een van de centrale vragen die ik bij het coachen altijd stel is
“Wat is je droom? Waar krijg je energie van?”  En dan bedoel ik
“Waar word je gelukkig van?” Geluk is ingewikkelder dan je denkt.
Geluk zit niet in spullen of geld. Het komt niet van buiten, maar
het zit in jezelf.  Er is een relatie tussen geluk en jouw persoon-
lijke eigenschappen zoals zelfvertrouwen en een positieve levens-
opvatting. 

Zelf doelen stellen die zin geven aan ons bestaan en zelf kunnen
kiezen maken ons gelukkiger dan een ander het doel laten bepa-
len. Wij kunnen moeilijker genieten van vrije tijd dan van ons
werk. De paradox van werk is, dat veel mannen (in Amerika zelfs
vijfentachtig procent) niet zouden stoppen met werken als zij een
erfenis zouden krijgen. De mens voelt zich kennelijk het beste als
hij uitdagingen aangaat, problemen oplost, ontdekkingen doet. 

In 2014 verscheen er een bundel van de Stichting Maatschappij
en Ondernemen met als titel Het rendement van geluk. Een uitga-
ve in samenwerking met het kennisinstituut van de Erasmus
Universiteit dat zich bezighoudt met gelukstudies. Vroeger was
geluk het thema van filosofen en dichters. Nu ook van weten-
schappers. Deze bundel, waar verscheidene wetenschappers aan
hebben bijgedragen, bevestigt dat veel mensen van werken erg
gelukkig worden. Hoe zit dat?

“Onderzoek leert dat ’geluk’ in belangrijke mate afhangt van de
kwaliteit van de samenleving. Meer welvaart en rechtszekerheid
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maken mensen gelukkiger. Naast deze basisvoorwaarden speelt
vrijheid een belangrijke rol. Mensen worden gelukkiger naarma-
te ze hun leven meer naar eigen smaak kunnen inrichten. Een
sterke verzorgingsstaat blijkt minder essentieel. In de westerse
samenleving zien we weinig verschil tussen arm en rijk. Ken-
nelijk is het welvaartsniveau al zo hoog dat wat meer of minder
niet echt uitmaakt. Voor geluk maakt het meer uit of we rijk zijn
aan sociale contacten. Om de leefbaarheid van de samenleving
te verbeteren moet er in de eerste plaats bestaanszekerheid zijn.
Voor derde wereldlanden betekent dit vooral welvaartsgroei en
mensenrechten. Voor rijke landen zit de winst meer in verdere
individualisering. Voorwaarde voor de verbetering is in alle ge-
vallen dat burgers gestimuleerd worden het lot in eigen hand te
nemen”.

Ik citeer hier onze geluksprofessor Ruut Veenhoven. Het gaat
volgens hem in ons rijke westen dus niet meer om meer geld,
maar of wij iets moois van ons leven weten te maken.

Martijn Hendriks legt de nadruk op de samenhang tussen werk
en privé. Het optimaal kunnen combineren van die twee ver-
hoogt de productiviteit en het geluk van de werknemer. Bevlo-
gen werknemers blijken vervolgens weer veel creatiever te zijn.
Werk is een kernactiviteit in ons leven en een belangrijk deel van
onze identiteit. Dit verklaart waarom iemands geluk aanzienlijk
daalt nadat hij zijn baan heeft verloren. Daarbij gaat het niet om
de financiële achteruitgang maar om het wegvallen van de
waardering, erkenning en de mogelijkheid tot zelfontplooiing.
Opmerkelijk is dat, anders dan men denkt, de werkprestaties niet
zozeer worden bevorderd door werktevredenheid maar door
levenstevredenheid. 
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Peter van der Zwan en Jolanda Hessels onderzochten onderne-
merschap en geluk. Er lijkt onder wetenschappers consensus te
bestaan over het feit dat ondernemers een hogere mate van
levensvoldoening ervaren dan werknemers. De onderzochte fac-
toren zijn de balans tussen werk en privé, de autonomie op het
werk, de afwezigheid van stress en de mate van zinvolheid.

Ondernemers zouden daarmee een bevoorrechte klasse zijn
boven werkers in loondienst. Binnen de definitie van onderne-
merschap vallen ook personen die werken in loondienst combi-
neren met  een parttime zelfstandig ondernemerschap. Het is ver-
rassend, zo zeggen de onderzoekers, dat de scores op de balans
werk-privé en de factor stress tussen de twee groepen niet zo ver
uiteenlopen. Het grote verschil zit in de mate van autonomie en
de betekenis van het werk. De  verschillen zijn het sterkst bij on-
dernemers die een bedrijf zijn gestart omdat zij een kans zagen
en niet omdat zij hiertoe genoodzaakt waren.

Ik heb mijn pleidooi voor een tweede loopbaan  gebaseerd op
mijn eigen ervaring en innerlijke overtuiging dat werken een
interessante bezigheid is en dat je daar tot op hoge leeftijd ple-
zier aan kunt beleven. Het is mooi om te lezen dat wetenschap-
pelijk onderzoek dit bevestigt. Autonomie in het werk, onderne-
merschap, al of niet in combinatie met het werknemerschap, een
andere werk-prive balans – het zijn allemaal ingrediënten voor
een gelukkig  leven.

Maurits Bruel doet een oproep aan het bedrijfsleven om af te
stappen van de smalle winstdoelstellingen die nog altijd de be-
drijfsvoering overheersen. “Wij durven nog niet zo goed het ge-
luk van de medewerker op het zelfde niveau te plaatsen als  het ren-
dement voor de aandeelhouder. Met sturen op financiële doel-
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stellingen is niets mis, maar we realiseren ons onvoldoende dat
geluk evenzeer meetbaar is als winst en kosten. Geluk als maat-
staf is zelfs concreter te meten dan duurzaamheid, reputatie of
goodwill. Geluksrendement is een van de best meetbare uitkom-
sten omdat de wetenschappelijke definitie die hiervoor wordt ge-
bruikt inmiddels eenduidig is en geaccepteerd in wereldwijd ge-
luksonderzoek. Geluk moet dus niet langer een bijproduct zijn van
goed ondernemerschap, maar worden verheven tot expliciet doel
van het beleid want geluk levert veel rendement op”, aldus Bruel.

Het motto van dit boekje had dus ook wel kunnen luiden. “Een
tevreden pensionado is een werkende pensionado”.

Ane Sijsma, najaar 2016 
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GERAADP L E EGD E  
B RONNEN

Zo goed mogelijk heb ik alle bronnen vermeld. Ik probeer recht
te doen aan allen die mij geïnspireerd hebben, maar het kan zijn
dat ik mij gedachten heb toegeëigend zonder mij de oorsprong
te herinneren. Excuus als ik iemand hiermee tekort gedaan heb. 

Tweede loopbaan/levensfasen van de mens
(1) Mathijs Bouman

FD 6 augustus 2014 
(2) Bernard Lievegoed, De levensloop van de mens

Lemniscaat 1992
(3) Jos van der Brug en Kees Locher, Ondernemen in levensloop

Indigo 1999 
(4) Hans Korteweg, Nog vele jaren

Kosmos 1992 
(5) Max Welling 

FD 22 augustus 2015

Economie
(6) Roelf Haan, Vergeten vragen

Skandalon 2016 
(7) Richard Heinberg, Einde aan de groei

Jan van Arkel 2011
(8) E.F. Schumacher, Hou het klein

Ambo 1973
(9) Robert & Edward Skidelsky, Hoeveel is genoeg

De Bezige Bij 2013

Duurzame arbeid
(10) Bright & Company, Highly Recommended

Forque Press 2014
(11) Aart Bontekoning, Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties

Mediawerf 2014 
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(12) Annet de lange en Beatrice van der Heijden, Een leven lang inzetbaar
Vakmedianet 2013

Groene werkgever
(13) Amy Chua, Wereldrijk voor een dag.

De opkomst en ondergang van wereldmachten 
Nieuw Amsterdam Uitgevers 2009

(14) Paul de Beer
FD 28 september 2015

(15) Mathijs Bouman
FD 17 oktober 2015

(16) Jan Rotmans
FD november 2014

Kiezen voor een nieuw avontuur
(17) Claartje Vinkenburg
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