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Kijk breed. 
Zoek geen baan,
zoek werk.

Hoe krijg je nog 
brood op de plank 
in een arbeidsmarkt 
die razendsnel 
verandert?

Schrap alle ervaring 
die niet meer 

relevant is
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‘Heb niet de illusie 
dat je ineens een 
enorme lefgozer wordt.  
Maar onderzoek wel 
wat je nodig hebt 
om te durven.’



PIET RUIJTENBERG (60)
Vijf jaar geleden eindigde zijn carriè-
re bij bij Shell. Nu adviseert geofysi-
cus Piet Ruijtenberg vanuit zijn 
woonhuis in Utrecht bedrijven 
over oliewinning in Irak, Argentinië, 
Pakistan, en Japan. 

‘Ik had verwacht mijn hele loop-
baan bij Shell te blijven Toen ik hoor-
de dat ik bij een reorganisatie weg 
moest was ik 55. Ik vond het lastig, 
ik hoorde er opeens niet meer bij.’

‘Mijn geluk was dat ik in mijn laat-
ste baan heel extern gericht was,  
ik had een groot internationaal  
netwerk. En de olieprijs was hoog.  
Ik heb al mijn contacten een mail 
gestuurd om te vertellen dat ik  
stopte bij Shell. Daar kreeg ik redelijk 
wat reacties op, die leidden tot een  
aantal serieuze gesprekken. Zo  
heb ik geleidelijk mijn eigen bedrijf 
opgezet.’ 

‘Ik had dit nooit op deze manier 
op mijn 40ste kunnen doen, omdat 
ik toen het netwerk en de juiste 
ervaring niet had. Ik heb veel vrij-
heid, het is lucratief, ik doe boeiend 
werk en ik ben niet meer gebonden 
aan allerlei bedrijfsregels. Dit soort 
werk past in dit stadium van mijn 
leven goed bij mij. En ik heb ook een 
aantal voormalige collega’s kunnen 
inschakelen.’

     ‘Op mijn 
    40ste was dit

niet gelukt’



EVA BENGTSSON (51)
Violiste Eva Bengtsson heeft haar 
baan nog. Maar ze bereidt zich  
nadrukkelijk voor op een volgende 
stap en wacht niet af. 
‘Hoewel muziek mijn absolute pas-
sie is, had ik er toen graag een  
studie naast willen doen om mij 
breder te ontwikkelen en meer  
inspiratie op te doen. Maar dit  
was in die tijd niet gebruikelijk.’

‘Na mijn afstuderen vond ik werk 
als violiste bij Het Gelders Orkest.  
Ik heb altijd veel naast de muziek 
gedaan in het orkest zelf. Ik ben er 
vertrouwenspersoon en ik zat in  
de ondernemingsraad. Hierdoor 
besloot ik de opleiding Human  
Resource Management in deeltijd  
te volgen. Het was niet altijd gemak-
kelijk om werk en studie te combine-
ren. Je kunt als musicus geen minde-
re dag hebben. Maar er is altijd een 
manier om het te regelen.’

‘Ik zou dat nu ik 51 ben nog steeds 
zo doen. Je kunt altijd blijven groei-
en, ongeacht je leeftijd. Als je wilt 
slagen, stap dan altijd in nieuwe 
uitdagingen, ook al heb je er in het 
begin angst voor.’ 

‘Dat zou gemakkelijker zijn als  
de regels voor deeltijdonderwijs 
flexibeler waren. Het curriculum is 
nu zo strak gepland dat het voor 
werkenden niet aantrekkelijk is.  
En werkgevers zouden wat meer 
mogen investeren in mensen boven 
de veertig. Een persoonlijk oplei-
dingsbudget dat je kunt meenemen 
van de ene werkgever naar de  
andere zou geweldig zijn.’ ‘Blijf er iets 

bij doen naast 
       je baan’



LEREN DOE JE LEVENSLANG
Vast is uit, flex rukt op

Het gaat goed in Nederland, er komen steeds meer 
banen bij.  Maar 50-plussers profiteren daar minder 
van. Ze zijn vaak niet geschikt voor de nieuwe banen. 
Scholing helpt. Hoe zit dat?

   IS ER NOG 
WERK?
   EN WAAR
   DAN?



Z
e zijn niet aan te slepen, de verpleegkundigen, docenten, koks, 
bouwvakkers en techneuten. Werkgevers klagen steen en been over 
de krappe arbeidsmarkt en halen de meest bizarre trucs uit om aan 
geschikt personeel te komen. 
Goed nieuws voor 50-plussers dus? Erik Lambooy, organisator van 
netwerkcafés voor werkzoekende 50-plussers in onder meer Am-
sterdam, Rotterdam en Zaanstad, is gematigd positief: ‘We zien dat 
meer mensen aan de slag komen, maar langdurig werkzoekenden 
hebben ‘t nog steeds erg moeilijk. Ik hoor ook bijna nooit dat ie-
mand een vast contract krijgt. Wie een andere richting durft in te 

slaan, komt eerder aan de slag. Laatst nog een secretaresse die van water houdt en nu rond-
vaartboten bestuurt. Ik vind het wel een goed teken dat er langzaamaan meer omscholings-
aanbod komt waar ook vijftigplussers terecht kunnen.’

Eriks bevindingen komen overeen met officiële cijfers van het UWV en het CBS. Het aan-
tal banen groeit nog steeds en er zijn ieder jaar meer dan 1 miljoen vacatures. Er komen 
steeds meer 50-plussers aan het werk, maar het gaat bij hen niet zo hard als bij hun jongere 
collega-werkzoekers.  Dat komt onder meer omdat hun kennis en vaardigheden niet mat-
chen met wensen van de werkgevers. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Zo zijn er 
secretaresses, vormgevers, maatschappelijk werkers en receptionisten in overvloed, terwijl 
er aan de andere kant een schreeuwend tekort is aan onder meer securityspecialisten, zorg-
personeel, electriciens, programmeurs en wiskundedocenten. In de bankenwereld is de 
omslag goed te zien: bankkantoren sluiten, de baliemedewerkers, beleggingsadviseurs en 
accountmanagers verdwenen en maakten plaats voor risicobeheerders, financieel specialis-
ten, accountants en programmeurs. 

Reinier Castelein (37) is voorzitter van vakbond De Unie voor middelbaar en hoger opgeleid 
personeel. Veel van de leden zijn ouder dan 50. Hij ziet met lede ogen aan hoe ze stuk voor stuk 
hun baan verliezen. ‘Laten we eerlijk zijn: ze voelen zich afgeschreven. Ze hebben 25 jaar of 
langer hard gewerkt, ze raken hun baan kwijt en niemand kijkt nog naar ze om. Veel van hen 
proberen het dan maar als kleine zelfstandige. Maar eigenlijk willen ze in loondienst.’ 

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? De geschiedenis van het werk in een notendop. Eerst 
had je de landbouwrevolutie, die ervoor zorgde dat de jagers van weleer op een plek konden 
blijven om hun voedsel te verbouwen. Vervolgens kwam de industriële revolutie. Door stoom 
en elektriciteit konden machines het werk van mensen overnemen en ontstonden er grote 
fabrieken met veel werkgelegenheid. En nu heeft de digitale revolutie zijn intrede gedaan. 
Alle trendwatchers die zich wagen aan een blik op de toekomst zijn het er roerend over eens: 
de computers hebben de wereld ingrijpend veranderd, inclusief de arbeidsmarkt, en die ver-
anderingen zijn nog lang niet afgelopen. De grote reorganisaties waren slechts een begin. Het 
is dus niet alleen de crisis van 2008 die dit allemaal veroorzaakt, deze ontwikkelingen gaan 
ook door als de economische crisis voorbij is.
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De gemiddelde recruiter is een vrouw van 30, afgestu-
deerd in communicatie en met nul werkervaring. Een 
50-plusser, dat is haar vader of haar opa. Zij vindt een 
50-plusser echt oud, want zij denkt: mijn vader is te lang-
zaam voor deze snelle wereld.’

Jij schrijft: ‘Ik heb 25 jaar werkervaring’.
Zij denkt: ‘Ik bén 25!’
Jij schrijft: ‘Ik heb een uitstekende opleiding.’
Zij denkt: ‘Die studie bestáát niet eens meer!’
Jij schrijft: ‘Ik weet wat jullie nodig hebben,  
en ik kan dat.’
Zij denkt: ‘Dat bepaal ík wel.’

‘Als je dan ook nog zegt: reisafstand is geen bezwaar 
en het salaris hoeft niet zo hoog, dan kom je over als 
wanhopig. En dan ben je helemaal kansloos. Wanho-
pig is niet aantrekkelijk. Je kansen liggen in het laten 
zien van je drijfveren. Vertel niet wat je allemaal hebt 
gedaan, maar vertel wat je wilt wórden. Dat vinden re-

cruiters interessant! Daarin zitten aanknopingspunten 
waardoor de recruiter denkt: hij is wel oud, maar daar 
passen we een mouw aan.’

‘We gaan sowieso steeds meer de Amerikaanse kant 
op. Daar is het adagium: Hire character, train skills. Je 
neemt karakters aan en traint ze de vaardigheden die 
nodig zijn. Het Why wordt cruciaal. Iedereen vindt het 
leuk om te lezen wat jou drijft, wat jouw interesses 
zijn. Ook de recruiter van 30.’

Ik snap wel dat je onzeker wordt als je lang op zoek 
bent. Dan ga je vanzelf in op al die generaliserende 
troep die in de advertentietekst staat. Maar realiseer je 
dat de kandidaat die het uiteindelijk wordt ook hele-
maal niet past in die tekst.’

‘Ga terug naar de tijd dat je 19 was. En schrijf het cv 
dat je wil hebben als je 50 wordt. Vertel dus wat je wilt 
worden. Waar heb je zin in? Kijk dan naar de parallel-
len met je echte cv. Daarin zit je verhaal. Als ik met de 
ervaring die ik nu heb opnieuw 18 zou worden, dan 
zou ik veel beter meisjes kunnen versieren dan des-
tijds. Zo moet je het zien.’

‘Probeer ook van deze periode iets te maken waar je 
sterker van wordt. Van in between jobs zijn ga je niet 
dood. Wees bijvoorbeeld zeer voorzichtig met conces-
sies doen. Salaris, reisafstand en gemis aan uitdagend 
werk zijn de drie belangrijkste redenen waarom werk-
nemers afhaken. Recruiters weten dat, dus die zien het 
niet als een goed teken als jij daar concessies in doet. 
Durf werkloos te blijven, zou ik haast zeggen. Stel net 
zulke hoge eisen aan je werkgever als die aan jou stelt. 
Dat maakt je interessant.’

ZO KOM JE 
WÉL LANGS DE 

RECRUITER

Wim van den Nobelen (46) 
is recruiter en traint werkzoekenden 

in solliciteren. Hoe kan een 50-plusser 
zijn kansen vergroten? ‘Vertel wat 

je later wilt worden en laat je drijfveren 
zien’, adviseert hij.

Zeg waar je zin in hebt!

TIPS VAN BINNENUIT
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STAY COOL!

Beschrijf je diploma’s en functie-
titels zoals ze vandaag heten.

Gebruik je roepnaam en vergeet 
je titel. Als je eindigt met drs 
J.J.M. Bakker dan denkt de re-
cruiter: Oud!

Verzin een hipper begin dan  
Geachte heer Van den Nobelen, 
Hierbij solliciteer ik naar de  
vacature die ik vond op …. (Oud!)

Gooi sowieso alles overboord 
wat je vroeger hebt geleerd over 
het schrijven van een sollicitatie. 
(Een brief? Oud!)

Zorg dat je een mobiel nummer 
hebt (Een vast nummer? Oud!). 
Zet je voicemail aan. Reageer op 
sms en Whatsapp. 
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Benadruk je meest 
recente opleiding 
en werkervaring.



3
ONZEKER
Je weet het allemaal zo 
net nog niet met die 
arbeidsmarkt. Er is veel 
veranderd en er worden 
hoge eisen gesteld. Je 
twijfelt of men nog wel 
op jou zit te wachten. 

Voordeel
Wanneer je met iemand 
praat over je onzekerheid, 
kan dit nieuwe inzichten 
geven. Er kunnen deuren 
opengaan die je voor jezelf 
gesloten hield. De baan 
waar je van droomt maar 
die altijd onbereikbaar 
leek, komt hierdoor mis-
schien dichterbij. 

4
BESCHEIDEN
Je weet wat je waard 
bent voor de arbeids-
markt, maar hebt 
moeite om dit uit te 
dragen. Zeggen waar 
je goed in bent vind je 
lastig. In een gesprek 
met een werkgever 
houd je je in. Je gaat 
toch zeker niet op-
scheppen over waar je 
allemaal goed in bent?  

Voordeel
Bescheidenheid siert de 
mens. Een werkgever zal 
je beschrijven als prettig 
in de omgang, vriende-
lijk en een fijne collega. 

Nadeel
Het nadeel van beschei-
denheid is dat de werk-
gever na een sollicitatie-
gesprek geen goed  
beeld van je heeft. Hij 
zal het gesprek als pret-
tig hebben ervaren, 
maar na afloop niet 

Nadeel 
Onzekerheid kan er toe 
leiden dat je jezelf te laag 
inschat en dat je leuke 
kansen aan je voorbij laat 
gaan. Je activiteiten om 
nieuw werk te vinden 
kunnen tot stilstand ko-
men en een blok aan je 
been worden.  

Advies
Ga met iemand in gesprek 
over je onzekerheid en 
probeer te achterhalen 
wat hier de oorzaak van is. 
Bekijk in welke mate dit 
het vinden nieuw werk 
belemmert en maak een 
stappenplan voor het 
overwinnen van je onze-
kerheid en het behalen 
van je persoonlijke doelen. 

helemaal weten wat voor 
vlees hij in de kuip heeft. 
Omdat een werkgever in 
een sollicitatiegesprek 
overtuigd wil worden van 
je toegevoegde waarde 
voor de organisatie, loop je 
het risico dat hij niet voor 
jou kiest. 

Advies 
Je mag trots zijn op wat je 
hebt bereikt en dit ook 
laten zien. Als je beschei-
den van aard bent, hoef je 
tijdens een sollicitatie niet 
opeens hoog van de toren 
te blazen. Je kunt het dicht 
bij jezelf houden. Maak een 
lijstje met kenmerken 
waarmee jij je onder-
scheidt van andere sollici-
tanten en waar de werk-
gever wat aan heeft. Deze 
breng je verspreid over het 
sollicitatiegesprek aan de 
orde zodat de werkgever je 
goed leert kennen. 
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     LEER 
TE 

DURVEN!
JOLANDA 
WICHERSON

Wat heb je nodig om te ondernemen?
 Je moet durven! Hoe doe je dat? Bepaal je doel, 
en zet steeds een klein stapje. 



ZE ZEGGEN HET ALLEMAAL, DE SOLLICITATIE
trainers, loopbaancoaches, arbeidsmarktgoeroes en on-
dernemersadviseurs: wil je vooruitgang boeken, dan moet 
je uit je comfort zone. En ze hebben – helaas – gelijk. Ook 
al klinkt het alsof ze elkaar maar een beetje napraten.

Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je altijd 
kreeg. Dat was jarenlang behoorlijk oké. Maar nu moet 
je wat anders doen, daarom lees je dit boek. Je zult je 
moeten aanpassen aan veranderende omstandighe-
den. Dat is ongemakkelijk en eng. In je comfort zone is 
het comfortabel. Je weet hoe je dingen aanpakt, je 
weet wat je kunt verwachten. 

Ontwikkeling en groei vind je meestal buiten je com-
fort zone. Maar daar gebeuren juist de dingen die je 
eng vindt, of waar je weerzin tegen hebt. Mensen die 
overwegen om voor zichzelf te beginnen zien bijvoor-
beeld vaak huizenhoog op tegen het jezelf verkopen, 
zoals ze dat noemen. Wil je als ondernemer slagen, 
dan moet je jezelf laten zien, of op zijn minst je gewel-
dige product in de etalage zetten. En dat is voor veel 
mensen die zich decennia lang achter de brede rug van 
een werkgever konden verschuilen een grote stap. 

Wat nodig is, is lef. De meeste mensen treden pas uit 
hun comfort zone als ze geen kant meer op kunnen, als 
ze met hun rug tegen de muur staan. En wat gebeurt er 
als je die eerste stap zet? Als die op een fiasco uitdraait, 
dan vluchten sommige mensen snel weer naar hun 
comfort zone. ‘Zie je wel, dit wordt niks, dit is niks voor 
mij’. Spijt en verzuring over gemiste kansen liggen dan 
op de loer. Maar meestal ben je blij en opgelucht dat je 
nu eindelijk eens wat hebt gedurfd. Het was eng, maar 
de volgende keer zal het makkelijker gaan. Je comfort 
zone is ietsje groter geworden. Je bent gegroeid!

Hoe leer je durven? We vragen het aan ondernemers-
coach Jolanda Wicherson. Zij adviseert ondernemers 
over persoonlijke groei en ondernemerschap. Zelf is ze 
11 jaar ondernemer. In haar eerste jaren had ook zij last 
van te weinig zelfvertrouwen en kon ze niet kiezen.

Op de avond voordat we haar spreken is ze uitgeroe-
pen tot Flevolandse Zakenvrouw van het jaar in de 
categorie zelfstandig professionals. ‘Ik moest mezelf 
gisteren presenteren voor 250 man. Bloednerveus was 
ik. Maar toen ik me realiseerde dat die spanning eigen-
lijk een teken is van groei, zei ik tegen mezelf: “Ik ga 
hier ontzettend van genieten”.’

‘Durven begint bij weten wat je verlangen is’, zegt 
Jolanda Wicherson. ‘Voor mezelf geldt dat het spreken 
voor grote groepen al jaren een droom van me is. En ik 
wist dat ik dat doel alleen zou bereiken door een hele-
boel kleine stapjes te zetten. Ik heb een training ge-
volgd en heb hard aan mijn verhaal gewerkt. Daarna 
heb ik allerlei netwerkgroepen aangeschreven om een 
lezing aan te bieden, ik greep elke gelegenheid aan om 
te spreken. Ik heb veel filmpjes bekeken van goede 
sprekers en er boeken over gelezen.’

Dus durven wordt makkelijker als je de weg naar je 
doel in overzichtelijke stappen verdeelt. En dan is de 
vraag: hoe durf je de eerste stap te zetten? Wicherson: 
‘Dat is sterk afhankelijk van wat voor type mens je bent. 
Ben je bijvoorbeeld iemand die zich lekker voelt bij re-
gels en zekerheden dan heb je waarschijnlijk veel feiten 
en cijfers en garanties nodig om die eerste stap te zetten.’ 

Wicherson gebruikt een gangbaar kleurenmodel om 
menstypen te onderscheiden. Dat model kent vier soor-
ten talenten: blauw (introvert, taakgericht, analytisch), 
groen (introvert, mensgericht, een zorgzame samen-
werker), geel (extravert, enthousiast en creatief) en 

Ik bereikte 
mijn doel met veel 

kleine stapjes
140
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