
"Al maanden, ja zelfs jaren, was ik
ontevreden met mijn job en work/life-
balance, maar ik nam nooit écht de tijd
om hier iets aan te doen." Aan het
woord is An, toen nog docente en 
 postdoc onderzoeker in de jeugdzorg.
Ondanks de groeiende ontevredenheid
over de werkinhoud, het feit dat ze na
bijna 20 jaar dienst nog steeds geen
vast contract had én de moeilijke
combinatie van een veeleisende job en
een gezin, zag An ontslag nemen niet  

echt als een optie. Ze hield immers van
het mooie loon, de fijne collega’s, de
grote flexibiliteit, en dus nam ze de
keerzijde er maar bij. Ze zat als het ware
muurvast.
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Zonder dat An het besefte, draineerde
die onderliggende spanning heel wat
energie. Ze raakte opgebrand, ze voelde
zich leeg en moe, en durfde hierover
uiteindelijk in dialoog te gaan met haar
werkgever. In overleg, ook met haar
huisarts, werd besloten tot een pauze.
Dankzij die adempauze kon An ook
mentaal afstand nemen van haar werk,
kon ze de situatie weer helder zien, én
kwam er ruimte vrij om echt na te
denken over wat ze wilde in het leven.

Diep in haar hart wist An
al langer wat haar te doen
stond: haar huidige job
vaarwel zeggen en kiezen
voor werk dat haar meer
levenskwaliteit zou geven.
Maar zoals wel vaker het
geval is ,  had ze daar een
extra duwtje in de rug bi j
nodig. Dat duwtje kwam
van Ann: haar coach én
naamgenoot.
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"Als je loslaat,
heb je je beide
handen vrij"
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Vandaag - zo'n 3,5 maand later - is An opnieuw
enthousiast aan het werk. In een job die heel wat
gelijkenissen vertoont met haar oude job, doch
ditmaal in een sector met meer oog voor ieders
work/life-balance. Terugkijkend op het traject is het
voor haar overduidelijk dat haar coach de drijvende
motor was achter het traject dat ze liep. Ann gaf haar
de kracht om het heft weer in eigen handen te nemen,
ze liet haar inzien waar haar prioriteiten lagen en
moedigde haar aan om hier ook naar te handelen. Al
bij al leerde haar coach haar een belangrijke levensles:
"pas als je dingen loslaat, heb je je beide handen vrij
voor iets nieuws. "
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"Ann liet mij inzien dat ik diep in mijn hart eigenlijk
helemaal niet twijfelde.", vertelt An. "Integendeel, ik
wist heel goed wat ik (niet) wilde, maar ik had om
verschillende redenen nagelaten concrete stappen te
zetten. Te weinig energie en tijd om hier echt mee
bezig te zijn, maar ook angst voor het onbekende,
angst voor verandering. Twijfels als: kan ik dit wel?
Wat als ik spijt krijg van mijn keuze? Moet ik niet
gewoon tevreden zijn dat ik überhaupt een job heb?
De adempauze liet me ook inzien dat mijn aversie van
mijn job niet beter werd naarmate ik afstand kon
nemen, zelfs integendeel. Ik besliste dan ook dat ik
niet meer naar mijn oude job zou terugkeren."

Dankzij de gesprekken met haar coach kreeg An meer
inzicht in haar interesses en competenties. Door het
intensief speuren naar vacatures, ontdekte ze dat
er veel meer jobs bestaan die haar leuk leken, en waar
ze met haar competenties een meerwaarde zou
kunnen betekenen. Dit gaf een enorme boost. Op
aanraden van Ann startte ze dan ook met solliciteren.
Daarnaast probeerde ze ook via haar eigen netwerk in
contact te komen met mensen die een job uitoefenen
die haar superboeiend leek. Alle ideeën die ze tijdens
haar speurtocht tegenkwam, noteerde ze in haar
ideeënschrift.


