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angeres Heintje Davids kon het niet. En ook 
 ex-televisiepresentator Henny Huisman heeft 
er moeite mee: stoppen met je carrière. Regel-

matig verklaart Huisman dat hij graag een nieuwe 
 tv-show zou willen maken, omdat hij dit werk nog 
elke dag mist. Heintje Davids – zus van cabaretier 
Louis Davids – loste het probleem anders op. Nadat 
zij in 1954 op 66-jarige leeftijd haar afscheidstournee 
had gemaakt, stond zij een paar maanden later weer 
op de planken. En dat bleef ze doen tot aan haar dood 
in 1975. Tussendoor kondigde ze herhaaldelijk haar 
definitieve vertrek aan, maar telkens maakte ze een 
comeback. Het heintjedavidseffect is inmiddels een 
begrip geworden, dat bij Huisman wellicht herken-
ning oproept. 
Het zijn niet alleen oudere mensen die een stapje 
terug doen. Ook jongeren doen het, voornamelijk 
omdat ze aan een burn-out lijden. Uit onderzoek van 
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Er komt een moment dat we een stapje terug doen. 
Omdat we met pensioen gaan, andere ambities  
krijgen, ontslagen worden of niet meer in topvorm 
zijn. Dat is een lastig hoofdstuk, weet Cisca 
Dresselhuys. Maar wel eentje met een happy end.
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of  officeOut ArboNed is gebleken dat in 2014 meer dan 100.000 
werknemers onder de 35 jaar met burn-outklachten 
thuis zaten. 
Uit eigen ervaring weet ik dat een stapje terug doen, 
terwijl je lichamelijk en geestelijk nog helemaal fit 
bent, niet gemakkelijk is. Na 27 jaar hoofdredacteur 
van Opzij te zijn geweest, moest ik op mijn 65ste 
 stoppen. Omdat ik dat al twee jaar van tevoren wist 
– ik had mijn vertrek namelijk zelf aangekondigd in 
een interview – had ik de tijd eraan te wennen en iets 
te bedenken voor de periode erna. Dat is allemaal 
aardig gelukt, ik schrijf tenslotte nog steeds, maar het 
was niet gemakkelijk. Vooral het afscheid nemen van 
collega’s, met wie ik jarenlang een mooi blad had 
gemaakt, viel me zwaar. Net zoals het gemis van een 
vaste arbeidsplek. Maar misschien nog wel lastiger 
vond ik het feit dat ik niet langer vraagbaak en aan-
spreekpunt voor vrouwenkwesties was. Het gevoel 
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‘er niet meer bij te horen’ is namelijk niet prettig. Ik 
herinner me een ontroerende uitspraak van ex-minis-
ter en ex-burgemeester Ed van Thijn, die ooit tegen 
me zei: “Het ergste vind ik dat ik nooit meer word 
gebeld.” 
Douwe Draaisma (1953), hoogleraar psychologie aan 
de Universiteit van Groningen, noemt dat het belang-
rijkste nadeel van een stapje terug doen. “Sommige 
informatie bereikt je niet meer, je valt buiten kringen 
waartoe je altijd hebt behoord. Je moet anderen nu 
laten voorgaan. Dat heb je van tevoren niet goed 
 kunnen inschatten.” 

ZONDER STATUS 

Zelf liet ik direct na mijn afscheid een nieuw visite-
kaartje maken als ‘statusloze’. Het was een kaartje 
met daarop alleen mijn naam, telefoonnummer en 
mailadres. Te vaak had ik vroeger visitekaartjes van 
collega’s gekregen, waarop zij hun oude functie van 
hoofdredacteur hadden doorgestreept. Sneu vond ik 
dat, een teken van je niet kunnen of willen aanpassen 

aan een nieuwe werkelijkheid. Want dat er een nieuwe 
tijd aanbreekt als je een stapje terug doet, is zeker. De 
veranderingen liggen niet alleen in de sociale sfeer, 
maar vaak ook op financieel gebied.
Dat weet ook Gonny Sierig (1956) uit Den Bosch, die 
in 2012 haar baan als manager in de ouderenzorg 
kwijtraakte wegens bezuinigingen. Ruim 24 jaar had 
ze met veel plezier in deze sector gewerkt, maar nu 
was ze op 56-jarige leeftijd opeens werkloos. Per 
maand ging ze er 800 euro op achteruit. Gonny: “We 
hebben alle abon nementen opgezegd en pakken nu 
vaker de fiets dan de auto. Onze gewone fietsen heb-
ben we laten ombouwen tot elektrische fietsen, dat is 
veel goedkoper dan de aanschaf van nieuwe e-bikes. 
Boodschappen doen we nu ook anders dan vroeger. 
Mijn man pluist alle reclamefolders uit, maakt een 
lijstje en gaat langs de winkels met aanbiedingen. 
Verder gooien we minder weg en proberen we van iets 
ouds iets nieuws te maken. Naaien en knutselen was 
toch altijd al een hobby van me. Ik hoop daar een 
nieuwe bron van inkomsten van te maken.”

DE HOOGSTE TIJD 

Dat er aan een stapje terug ook positieve kanten 
 zitten, is voor hoogleraar Draaisma geen nieuws. Hij 
ziet het thuis: “Mijn vrouw ruilde op haar 57ste haar 
baan als gespecialiseerd verpleegkundige in voor  
die van medewerker bij Buurtzorg, een thuiszorg-
organisatie. Zij deed dit omdat de nachtdiensten in 
het universiteitsziekenhuis haar te zwaar werden. Nu 
werkt ze met veel plezier twee à drie avonden per 
week in de thuiszorg. Ze geeft mensen hun medicij-
nen en brengt ze naar bed.” Zelf heeft Draaisma het 
tegendeel ervaren: hij kreeg de leiding over zijn 
 vakgroep erbij en is daardoor juist méér gaan werken. 
Of hij daar gelukkig mee is? “Ik kan slecht nee zeggen. 

Geen treetje hoger op de carrièreladder gaan, maar 
een stapje opzij of zelfs terug doen, heet demotie. 
Inderdaad, het tegenovergestelde van promotie en 
geen populaire carrièrestap. Wie niet vooruitgaat, 
wordt namelijk Chef Lege Dozen. Volgens Human 
Resource Management-specialist Richard Jongsma 
zijn er in grote bedrijven zelfs hele afdelingen met 
‘weggepromoveerde’ werknemers en eigenlijk is  
dat zonde. Zonde van het geld, omdat ze vaak hun 
arbeidsvoorwaarden behouden, en ook zonde van 
hun talent. Zeer ervaren werknemers doen het 
bijvoor beeld prima als mentor of als specialist op 
hun vakgebied, vindt Jongsma.
Dat een stapje terug doen niet populair is, komt  
volgens hem doordat de maatschappij is ingericht 
op groeien. “Bedanken voor een promotie kan niet, 
want dan ben je afgeschreven,” zegt Jongsma.  
Op demotie rust een taboe. Vooral bij bedrijven 
waar het er competitief aan toe gaat, komt de stap 
terug maar weinig voor. Maar is een organisatie  
minder hiërarchisch en transparant, dan wordt de 
collega die het aan het einde van zijn carrière een 
tandje minder wil doen meer geaccepteerd.

De HRM-specialist is ervoor om meer integraal naar 
een carrière te kijken. “Dat stapje opzij of terug zou 
iedereen op elk moment in zijn leven moeten  
kunnen maken. Bijvoorbeeld als je jonge kinderen 
hebt of juist een opleiding wilt volgen.” Het zou 
mooi zijn als je na zo’n pauze de draad weer kunt 
oppikken. Hij ziet dat bedrijven daar onvoldoende 
op zijn  ingericht. Werknemers worden gedwongen 
een stap terug te doen als blijkt dat ze niet meer 
mee kunnen. Als dat stapje terug dan ook nog eens 
gebeurt onder hetzelfde salaris, dan wordt het 
 moeilijker om over te stappen naar een andere 

De stap terug is een stap  
vooruit wat betreft  
andere activiteiten en interesses

‘ IK ZEG: MIK OP  
ZESTIG. DAN BEN JE  
NOG VITAAL’

Chef Lege Dozen

Het eerste jaar was ik er helemaal niet happy mee, 
omdat ik daardoor geen boek kon schrijven en dat is 
toch een van mijn grote liefdes. Maar inmiddels is me 
dat wel gelukt.” Voordat we besluiten een stapje terug 
te doen, hebben onze hersenen dat al lang gedaan, 
vertelt Draaisma. Bij het ouder worden wordt het 
 vermogen om in korte tijd veel nieuwe informatie op 
te slaan en te verwerken, minder. En dat is lastig, 
omdat vrijwel elk beroep of elke functie te maken 
krijgt met innovatie. Overigens ziet hij het stapje 
terug liever als een stapje opzij. Zoals in een voetbal-
team, waar elf mensen het spel samen spelen, maar 
ieder op een andere plaats. De een aanvallend, de 
ander verdedigend.
Het meest positieve van een stapje terug doen, vindt 
Draaisma het feit dat je dan pas goed zicht krijgt op 
wat je eerdere functie altijd van je heeft geëist. Zowel 
fysiek als mentaal, als gezins- of familielid, maar ook 
als vriend, collega of buur. Er kan een nieuwe wereld 
voor je opengaan. De stap terug is dan eigenlijk een 
stap vooruit wat betreft andere activiteiten en interes-
ses. Bovendien kan het tijdig besluiten om een stap 
terug te doen, betekenen dat je je loopbaan prettiger 
afsluit dan wanneer je was blijven zitten. “Statistie-
ken wijzen uit dat heel wat mensen door te lang te 
blijven, niet op een plezierige manier afscheid hebben 
kunnen nemen van hun werk. Ten slotte betekent het 
stapje terugdoen soms zelfs de terugkeer naar het 
werk dat je oorspronkelijk aantrok in je loopbaan.  
Zo gaan hoofdredacteuren weer schrijven en komen 
hoogleraren weer aan onderzoek toe.”

Iemand die ook vrijwillig een stap terug deed, is 
Frank Kanhai (1963), archief-assistent in het Natio-
naal Archief in Den Haag. Hij besloot kort geleden 
een dag minder te gaan werken, zodat hij meer kan 
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zorgen voor zijn moeder. “Ik kreeg mijn nieuwe werk-
rooster en zag streepjes staan door alle maandagen. 
Eindelijk, dacht ik. Nu het met mijn moeder van 87 
fysiek slechter gaat, wil ik graag voor haar zorgen. 
Ooit nam ze mij aan de hand, nu duw ik haar rolstoel. 
Ik ben blij dat ik dat voor haar kan doen.”

DE GROTE VRIJHEID 

Om nog even bij mezelf te blijven: het stapje terug, 
dat trouwens best een stap mag heten, heeft mij voor-
al meer vrijheid gebracht. En daarnaast geluk, omdat 
ik nog altijd mijn vak van interviewer kan uitoefenen. 
Ook heeft het me nieuwe dingen geleerd. Van iemand 
die in haar werk als hoofdredacteur de lakens uit-
deelde, ben ik iemand geworden die haar ideeën aan 
anderen aanbiedt. Met de kans dat die ander nee  
zegt en dat is even slikken. Maar dat staat in geen ver-
houding tot die grote vrijheid. Eindelijk ben ik verlost 
van elke dag om zeven uur opstaan om in overvolle 
spitstreinen naar m’n werk te moeten reizen. Maar 
nog veel belangrijker: nooit meer wakker liggen van 
teruglopende oplages en advertentie-inkomsten of – 
het allerergste – van slechtnieuwsgesprekken met 
 collega’s die ontslagen moeten worden. Halleluja! ¢

 De psycholoog:
‘ Voordat we  
besluiten een stap 
terug te doen,  
hebben onze 
hersenen dat al 
gedaan’

MEER LEZEN? De interviews van Cisca Dressel-
huys met Gonny Sierig en Frank Kanhai zijn terug  
te vinden op Zin.nl/stapjeterug

 werkgever. “Als je daaraan vast blijft houden, ben  
je al snel te duur.” 
Belangrijk volgens Jongsma is dus vooral de vinger 
aan de pols houden om te voorkomen dat je zo’n 
Chef Lege Dozen wordt. “Blijf in gesprek met je 
 leidinggevende. Maar het is vooral aan jezelf. Blijf 
nadenken over je carrière en salaris.” 
Bij dat laatste kan het bevrijdend werken als blijkt 
dat je zo heel veel niet nodig hebt. Schrijver en  
journalist Gerhard Hormann (1961) gaat op 1 mei  
met ‘plakbandpensioen’. Dan komt ook zijn boek  
uit met de gelijknamige titel. Het plan: een column 
per week schrijven en een keer per jaar een boek. 
Hormann schreef al eerder boeken over de zege-
ningen van het aflossen van je hypotheek en zo min 
mogelijk werken. Dat Hormann al kan downsizen  
in werkuren, komt doordat hij tien jaar geleden is 
begonnen met zijn uitgaven terug te brengen tot  
de helft. Hij kocht een kleinere auto, ging niet meer 
op vakantie en zette de verwarming een graadje 
lager. Zo vertelt hij trots dat hij onlangs, voor het 
eerst sinds 2008, weer eens een nieuwe spijker-
broek heeft gekocht. Zo extreem hoeft het natuurlijk 
niet, erkent hij. Hij vindt alleen dat het niet altijd 
meer, meer, meer moet. “Als je geen zin hebt in  
de zoveelste reorganisatie of in het zoveelste  
functioneringsgesprek, dan kun je best eens gaan 
uitrekenen hoeveel het kost om eruit te stappen.”
Hormann: “Als je uitgaat van de helft uitgeven van 
wat je nu doet, is het voor veel vijftigers mogelijk 
eerder te stoppen of minder te werken.” Volgens  
de schrijver zijn te veel Nederlanders geobsedeerd 
door hun pensioen. Een kwart van de Nederlanders 
heeft na pensionering netto meer te besteden dan 
ervoor, aldus Hormann. Een van de redenen is  
dat van velen het huis dan is afgelost, waardoor de 
woonlasten kelderen. 
“Mik op 60,” adviseert de plakbandpensioenspecia-
list. Dat is een mooie leeftijd om het rustiger aan te 
doen of helemaal niet meer te werken. “Want zo veel 
geld heb je misschien niet nodig. En iedereen roept 
wel dat we 100 worden, maar hoeveel jaar daarvan 
ben je nog vitaal?”te
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