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Niet dromen
maar doen!

I K  B E N  G O E D  G E N O E G !             
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De V-style redactie vroeg beide auteurs in gesprek te 
gaan met marcomprofessionals die een bijzondere car-
rièreswitch gemaakt hebben. Dit leverde een boeiend 
en openhartig rondetafelgesprek op over keuzes maken, 
persoonlijke groei, nieuwe vormen van beloning en 
weten waar je uiteindelijk echt gelukkig van wordt en 
daar trots op zijn.

ONTEVREDEN VEERTIGERS
Steeds meer vrouwelijke veertigers zijn op zoek naar 
een nieuw beroepsleven dat vervulling en bevlogen-
heid geeft. Moeders kunnen weer meer gaan werken 
omdat de kinderen groter worden. En mede door de 
vergrijzing en de opgerekte pensioenleeftijd hebben veel 
vrouwen nog een lange arbeidsperiode voor zich. On-
behagen met hun huidige situatie, al dan niet versterkt 
door een midlifecrisis of  overgangsverschijnselen, doet 
ze verlangen naar een baan die voldoening geeft, die 
aansluit bij dromen en verlangens die ze misschien als 
kind al hadden. Maar die ze toen onderdrukten om zich 
als slimme meid met een hbo- of  universitaire studie op 
een onafhankelijke toekomst voor te bereiden. 

BIJSTUREN OF RADICAAL HET ROER OM?
Het boek ‘Ik Switch’ helpt vrouwen om tot daden over 

te gaan. Toch waarschuwen de auteurs voor een al te 
snelle carrièreswitch. Iedereen gaat wel eens met frisse 
tegenzin naar het werk en geen enkele baan is 100% 
leuk en uitdagend. Soms kun je door kleine ingrepen in 
je baan of  met uitdagende activiteiten naast je baan je 
gevoel van onbehagen laten verdwijnen.
Karin en Marijke vonden hun voldoening in de free-
lance journalistiek. Dominique kreeg tijdens haar werk 
als beursmanager een personal coach die haar moest 
begeleiden in het vinden van nieuwe uitdagingen bin-
nen haar werk. Dat leidde in eerste instantie tot een 
kleine switch van B2B- naar B2C-beurzen. En terwijl 
uit een competentieanalyse naar voren kwam, dat haar 
profi el perfect aansloot bij het werk dat ze deed, maakte 
ze drie jaar later toch heel bewust de keuze voor het 
onderwijs. Het traject met de personal coach en dagen-
lang meekijken op verschillende scholen gaven haar de 
overtuiging, dat het onderwijs haar de passie zou geven 
die ze miste. Nu concludeert ze enthousiast: “Ik had 
vroeger nooit gedacht dat ik het onderwijs in zou gaan, 
zelfs eerder niet dan wel, maar nu zou ik niets anders 
meer willen.”
Soms komt een switch niet voort uit een ‘luxe probleem’ 
maar uit bittere noodzaak. Corinne kwam van de ene 
op de andere dag op straat te staan. Een post hbo-

 

Nadat hun artikel ‘Meisjesdromen’ 
de voorpagina van de zaterdag-
bijlage van het NRC Handelsblad 

haalt, krijgen Karin Alfenaar en 
Marijke Heezen het advies een 

boek te schrijven. In 2012 ver-
schijnt het onder de titel ‘Ik Switch; 

gids om van carrière te verande-
ren’. Praktische informatie over 

mogelijkheden en valkuilen wordt 
verlevendigd met persoonlijke 

verhalen van vrouwen die het roer 
daadwerkelijk omgooiden. 

          /  D J A M I N A H  C L A R K S O N  / 
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AAN TAFEL:
Karin Alfenaar (49), werkte al 

jaren voor een ngo als beleids-

adviseur in het vreemdelingen-

recht toen ze besloot een cursus 

‘Journalistiek voor gevorderden’ 

te volgen. Met medecursiste 

Marijke Heezen deelde ze haar 

droom om als journalist door te 

breken. Ze raakten bevriend en 

werkten naast hun vaste baan als 

freelancejournalist voor landelijke 

dagbladen. Toen steeds meer 

veertigers in hun omgeving na-

dachten over een carrièreswitch, 

gaf dat voldoende input voor een 

paginagroot artikel in het NRC 

Handelsblad. Later volgde het 

boek ‘Ik Switch’. Onlangs heeft 

Karin bij haar huidige werkgever, 

Hogeschool Utrecht, haar functie 

als beleidsadviseur internationa-

lisering verruild voor een marke-

tingcommunicatie-functie: een 

carrièreswitch die vorig jaar op 

haar pad kwam.

Marijke Heezen (55), coauteur 

van het boek ‘Ik Switch’ verruilde 

na een studie Geschiedenis haar 

bureau voor de wereld. Ze werkte 

een tijdje als zomerstewardess, 

werd daarna docente geschiede-

nis maar kon de positieve hectiek 

van het vliegen niet loslaten. Het 

vliegen bleek goed te combine-

ren met freelance opdrachten als 

journalist en zo ontmoette ze Karin 

Alfenaar. Dit leidde tot het artikel 

‘Meisjesdromen’ en het boek ‘Ik 

Switch’. Marijke vliegt alweer ruim 

27 jaar als purser bij de KLM en 

haalt daarnaast veel voldoening 

uit het schrijven van artikelen en 

boeken.

Carlotte Mos (32), droomde 

ervan om modeontwerpster 

of kunstenares te worden via 

een opleiding aan de Rietveld 

Academie. Het werd een oplei-

ding Mode en Marketing aan de 

Hogeschool Amsterdam, daarna 

een universitaire marketingstudie, 

gevolgd door een masteroplei-

ding Fashion, Design & Strategy 

in Arnhem. Haar creativiteit kon 

ze kwijt bij bureau BLOEI - crea-

tive innovation - maar marketing 

consultant bij VODW bood meer 

strategische uitdaging. Tijdens 

haar laatste baan als strategisch 

creatief bij een innovatiebureau, 

werd een mogelijke verhuizing 

naar Australië de trigger om aan 

haar meisjesdroom ‘mooie dingen 

maken’ gehoor te geven. Ze bleef 

uiteindelijk in Nederland, zei haar 

baan op en schilderde in een 

halfjaar tijd een eigen expositie bij 

elkaar. Op dit moment verdeelt ze 

haar tijd tussen een eigen studio in 

design, strategie en branding voor 

creatieve ondernemers, lesgeven 

en schilderen. 

Beeld en praktijk
moeten 
aansluiten!

opleiding tot online marketeer en de aanmoediging 
van haar vader gaven haar de energie en overtuiging 
om voor zichzelf  te beginnen. Met trots kijkt ze terug 
op de afgelopen zes maanden waarin ze haar bedrijf  
een goede basis gegeven heeft, een emotionele periode 
waarin haar vader plotseling ernstig ziek werd en over-

leed. Haar bedrijfsmotto, ‘Blijf  communiceren’, waren 
zijn laatste woorden en daarmee zijn ze een blijvende 
herinnering aan zijn steun en vertrouwen in haar.

WEET WAT JE WILT
Er zijn vele manieren om uit te zoeken wat jouw nieuwe 
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Corinne Moerman (49), ging na 

haar heao-opleiding Communi-

catie aan de slag als communi-

catiemanager in het bedrijfsleven. 

Toen haar laatste werkgever, een 

Amerikaans bedrijf in de bouw en 

industrie, door de crisis in zwaar 

weer terechtkwam, zette Corinne 

alles-op-alles om de communica-

tie over een omvangrijk reorgani-

satietraject zo helder en integer 

mogelijk te verzorgen. Groot was 

dan ook de klap toen ze zelf 

ontslagen werd. Al snel vond ze 

de kracht om van deze tegenslag 

een kans te maken; ze had inte-

resse in een post hbo-opleiding 

online marketing. Ze bood via 

LinkedIn aan, om tegen betaling 

van haar studie, een strategisch 

online marketingplan op te leve-

ren als eindopdracht van haar 

opleiding. Via een Brabants recla-

mebureau sloot ze een deal met 

Livera, net gestart met een web-

shop. Zomer 2012 heeft ze haar 

studie en het strategisch plan voor 

Livera met succes afgerond en 

intussen is ze haar eigen commu-

nicatie & online marketingbureau 

gestart: Comotive. Terwijl Corinne 

het eigen ondernemerschap lang 

niet ambieerde, voelt ze zich nu 

als een vis in het water.

Dominique van Vonderen (44), 

ging na haar opleiding Com-

merciële Economie, aangevuld 

met NIMA A en B, het com-

merciële bedrijfsleven in en 

werkte jarenlang als marketeer bij 

diverse grote Business-to-business 

en Business-to-Consumer organi-

saties. Commerciële uitdagingen 

werden langzaam routine en 

Dominique verlangde naar meer 

zingeving en passie. De bevlogen-

heid waarmee leerkrachten in 

haar persoonlijke omgeving over 

het onderwijs spraken, raakte haar 

en na een pabo-opleiding kon ze 

als onderwijzeres aan de slag. Nu 

werkt ze als intern begeleider en 

coördinator hoogbegaafden op 

een basisschool.

Alette Vogel (49), werkte twintig 

jaar als marketeer waarvan de 

laatste zes jaar op interim basis. 

Het werk was leuk maar de 

behoefte aan nieuwe uitdaging 

kwam steeds sneller. Al vanaf de 

middelbare school wilde ze 

eigenlijk bij de politie. Toen de 

politieacademie in 2006 een 

nieuwe opleiding startte om 

20 procent hbo’ers in het 

recherchewerk te krijgen, greep 

Alette de kans om haar meisjes-

droom waar te maken. Wat na de 

middelbare school niet lukte, lukte 

nu wel: ze werd toegelaten en 

rondde de tweejarige opleiding 

met succes af. Na een tijdje op 

een wijkbureau en bij de fi nan-

ciële recherche maakt Alette nu 

onderdeel uit van een regionaal 

rechercheteam dat zich bezig-

houdt met zware criminaliteit. 

Haar meisjesdroom is uitgekomen!

(droom)baan moet worden. Voor het boek zetten de au-
teurs allerlei methoden op een rij: van competentiesche-
ma’s tot visualisatietechnieken en het lezen van oude 
dagboeken. Meekijken in de praktijk blijkt waardevol 
om de juiste keuze te maken.
Karin: “Bij het maken van het boek is gebleken, dat 

vrouwen die zich in de praktijk georiënteerd hebben 
gelukkiger zijn dan mensen die blindelings hun droom 
volgden.” Zelf  leek het haar leuk om iets bij de vrijwil-
lige brandweer te doen. Maar na een dag meelopen 
kwam ze tot de conclusie, dat de praktijk niet aansloot 
bij het beeld dat ze ervan had.
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Alette liep een dag mee met de politie en kreeg daar-
mee een fl inke bevestiging voor haar keuze; ze genoot 
van de actie en de hectiek. Voordat ze de switch defi ni-
tief  in gang zette, nam ze de tijd om de motivatie voor 
haar sollicitatie voor rechercheur-in-opleiding goed te 
onderbouwen. Haar voorbereiding werkte: ze werd 
aangenomen. “Het was wel even wennen om me als 
ervaren marketeer een groentje te voelen in dit nieuwe 
vak”, lacht ze.
Carlotte sprong in het diepe vanuit de overtuiging, dat 
ze haar kunstenaarshart moest volgen. Ze schilderde 
een half  jaar lang aan een stuk door. Dat leverde 
haar een eigen expositie op maar het was, nu ze erop 
terugkijkt, ook een hele introverte periode. “Misschien 
was ik sneller met mijn eigen designstudio gestart, als ik 
in die tijd al met mensen over mijn dromen en wensen 
gepraat had. Nu kwam ik er na dat half  jaar achter, dat 
alleen een atelier niet genoeg was voor mijn ambities en 
ging ik plannen maken voor een eigen bedrijf  ernaast. 
Maar ach, vroeger dacht ik altijd dat ik ondernemer 
zou worden als ik oud en wijs zou zijn, nu ben ik dat op 
mijn 32ste en daar kan ik trots op zijn.”

OPNIEUW NAAR SCHOOL
Meestal heb je bij een carrièreswitch aanvullende kennis 
nodig. Ga je terug de schoolbanken in of  volg je één of  
meerdere korte cursussen? In het boek krijgen de lezers 

tips voor het maken van een weloverwogen keuze.
Alette kwam als 44-jarige tussen klasgenoten in de 
leeftijdscategorie 24-30 terecht. Ze was vastbesloten om 
het uiterste uit zichzelf  te halen en niet onder te doen 
voor de jonkies. Haar belevingswereld sloot soms niet 
helemaal aan bij die van haar klasgenoten maar zegt 
ze: “Ik heb niet eindeloos geïnvesteerd om in de hele 
klas populair te zijn, dat is het voordeel van levenserva-
ring.” Ze is er trots op, dat ze de niet alleen inhoudelijk 
maar ook fysiek veeleisende opleiding met succes heeft 
afgerond en dat ze als late binnenkomer ondertussen 
volledig geaccepteerd wordt door collega’s die al sinds 
hun twintigste bij de politie werken.
Zowel Dominique als Corinne ervoeren hun opleiding 
als een bron van nieuwe energie.

DURVEN, DOEN EN DOORZETTEN
Het roer om betekent investeren, keuzes maken en 
doorzetten als de twijfel toeslaat. Denk aan de over-
stap van een goedbetaalde, comfortabele functie naar 
een combinatie van opleiding en een parttimebaan of  
stageplek om je de theorie en praktijk van je nieuwe 
droombaan zo snel mogelijk eigen te maken. 
Op de vraag waar ze trots op is, antwoordt Dominique: 
“Ik ben trots op het feit dat ik alle status heb kunnen la-
ten vallen. Ik heb gekozen voor zingeving in plaats van 
geld en een dure auto. Doordat we goedkoper gingen 
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Gewoon doen!

        /  M A R I E K E  V A N  D E N  G R O E N E N D A A L  /

wonen, kreeg ik een spaarpotje voor mijn opleiding.”
Corinne kreeg een potje uit het sociale plan van haar 
ex-werkgever en gebruikte dat om de onzekere start als 
eigen ondernemer te kunnen fi nancieren. Ook Carlotte 
en Alette beschikten over spaargeld toen zij hun oude 
baan vaarwel zeiden. Alle dames hadden bovendien de 
steun van een partner met een eigen inkomen.

EENMAAL DROOMBAAN, ALTIJD DROOMBAAN?
Je hebt bereikt wat je wilde: je brood verdienen met een 
droombaan. Zijn daarmee de gevoelens van onbehagen 
voorgoed verdwenen? Volgens de auteurs is dit onmo-
gelijk: ook in je droombaan kom je ze waarschijnlijk 
weer tegen: de moeilijke klanten, de leidinggevende met 
weinig inlevingsvermogen, de oncollegiale collega of  de 
saaie klussen die toch gedaan moeten worden. 
Carlotte droomde van hele dagen schilderen en mooie 
dingen maken, het liefst in een atelier in Italië. Nu weet 
ze dat ze meer nodig heeft om van te leven, zowel fi nan-
cieel als voor de vervulling van haar ambities. Soms is 
het lastig een goede balans te vinden tussen schilderen 
en ondernemen maar Carlotte geniet van alle nieuwe 
uitdagingen die gepland of  toevallig haar pad kruisen. 
Bovendien is schilderen redelijk eenzaam en levert het 
ondernemerschap haar veel contacten op. 
Alette ziet zichzelf  niet nog eens radicaal switchen maar 
blijft wel zoeken naar groei binnen haar werk. Zij kan 

zich goed voorstellen dat er in de toekomst functies zijn 
waarbinnen ze nog beter tot haar recht komt.
Corinne richt zich voorlopig vol overgave op haar eigen 
bedrijf. En misschien geeft ze ooit nog wel eens gehoor 
aan de wens, om iets met haar interesse voor interieur 
en bloemen te doen.
Dominique zou op dit moment niets anders willen doen 
maar sluit niet uit dat ze daar over tien jaar anders over 
denkt. Marijke haakt daar op in: “Een volgende switch 
wordt alleen maar gemakkelijker als je het al eens 
gedaan hebt.”

ADVIES
Het boek staat vol tips en adviezen om een carrière-
switch zorgvuldig voor te bereiden en planmatig aan 
te pakken. Toch moeten de auteurs eerlijkheidshalve 
concluderen, dat weinig vrouwen zo gestructureerd te 
werk gaan als het boek suggereert. 
“Kijk wat werkt voor jou, als je tegen stappen opziet of  
je plannen vertraging oplopen dan kunnen onze sug-
gesties je net weer even een duw in de goede richting 
geven”, aldus Karin Alfenaar.
Op de vraag welk advies ze voor toekomstige carrière-
switchers hebben, roepen de dames in koor: “Gewoon 
doen!” 


