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Als medewerker klantenservice sta je dagelijks in 
contact met klanten en informeer je hen bijvoorbeeld 
over de bestelstatus, retourbeleid of factuurgegevens.

VOOR JE START VOLG JE EEN GEDEGEN (BETAALDE) 
TRAINING. Ons team van medewerkers is divers in 
achtergrond, leeftijd, kennis en kunde. Dat we allemaal 
verschillend zijn is onze kracht. We kunnen immers 
alleen de beste service bieden met mensen die 
net zo divers zijn als de klanten die we bedienen. 

Meer weten over de mogelijkheden? Of wil je een 
kijkje nemen en proeven van onze gezellige sfeer? 

BEL ONS VIA: 077-387 76 60 Onze recruiters Dave, 
Imane en Niké staan je graag te woord.

MEER INFORMATIE? 
Kijk op www.arvato.work

GEZOCHT MEDEWERKER 
KLANTENSERVICE
ARVATO VERZORGT DE KLANTCONTACTEN VOOR ONDER ANDERE:

RITUALS / ZALANDO / NUON / ENECO

Het volgen van een loopbaantraject is een duurzaam cadeautje voor jezelf, zegt 
Jacqueline Bos (47). “Tijdens zo’n traject leer je naar je zelf te kijken en kom je er 
achter wat er bij je past. Aan het einde weet je welke vervolgstappen je kunt zetten, je 
gaat zelfbewust keuzes maken.” Dat hoeft niet per se de stap naar een andere baan te 
zijn. “Het traject is niet bij voorbaat gericht op een carrièreswitch, het kan ook gericht 
zijn op onderhoud van je carrière. 

‘Een loopbaanadvies

biedt nieuw perspectief ’
Wie vastloopt in zijn werk en zich 

afvraagt welke baan nu écht bij hem 

past, kan de hulp inschakelen van een 

loopbaangeleider. Jacqueline Bos van 

Bos & Collega’s in Tienray helpt bij het 

zoeken naar antwoorden op vragen als: 

waar word ik nu écht blij van? 
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‘Een loopbaanadvies

biedt nieuw perspectief ’
Er kan bijvoorbeeld ook uitkomen dat je wel op de goede plek 

zit maar dat je door bepaalde aanpassingen, je kwaliteiten wél in 
kunt gaan zetten. Een loopbaanadvies biedt nieuw perspectief.”

Zelf startte Bos haar loopbaan in de hulpverlening. 
Ze studeerde SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en werkte 
onder andere als trainer en ambulant begeleider in de hulpverlening. 
In haar werk gaf ze intervisie met behulp van video interactie begelei-
ding. “Dit brengt de basiscommunicatie in beeld waardoor mensen zélf zien 
waar hun kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen, de kracht zit in het feit 
dat mensen zelf ontdekken wat zij willen veranderen. Zij zijn de expert. 
Loopbaankandidaten gaan ‘de boer op’ om vooral, zélf te ervaren hoe het 
is op een andere werkplek, buiten hun comfortzone. Ze kunnen gebruik 
maken van mijn regionale netwerk.”

Na 22 jaar merkte Jacqueline dat ze zichzelf wilde blijven ontwikkelen. 
Ze stond op het punt een opleiding te gaan volgen, toen haar zoon ern-
stig ziek werd. “Dat zorgde ervoor dat we even pas op de plaats moesten 
maken. Het gaat nu weer goed met hem en we zijn er sterker uitgekomen. 
Het was voor mij wel een moment om me af te vragen: wat wil ik nu echt?” 
Ze besloot daarom een loopbaantraject te volgen. “Daaruit kwam dat een 
baan als loopbaanadviseur bij mij past. Ik heb de opleiding gevolgd en ver-
volgens mijn eigen praktijk opgericht: Bos & Collega’s.” ‘& Collega’s’ verwijst 
naar een groep van zes zelfstandige loopbaanadviseurs die volgens dezelfde 
methode werken. “We hebben elk onze eigen praktijk, maar we kunnen met elkaar 
sparren en overleggen als dat nodig is. Ook maken we gebruik van elkaars netwerk 
en expertise.” 

Loopbaanadvies kan zowel door bedrijven als particulieren worden ingewon-
nen. Het is onder andere voor mensen die dreigen vast te lopen in hun werk, die te 
maken krijgen met een reorganisatie en zich afvragen of ze nog wel op de goede 
plek zitten. “Het is vooral voor mensen die durven stil te staan bij zichzelf en de 
toekomst. Het is een advies op maat. Vroeger werkten mensen dertig of veertig 
jaar bij hetzelfde bedrijf. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Er wordt meer van baan 
naar baan gehopt, mensen willen bewust kiezen voor een functie.” Ook bedrijven 
die willen investeren in hun medewerkers kunnen een neutrale loopbaanadviseur 
inschakelen. Daarnaast biedt Bos ook studiekeuzetrajecten aan voor jongeren die 
niet weten welke richting ze op willen. 

Jacqueline maakt in haar praktijk gebruik van de trechtermethode. 
“We verzamelen een heleboel informatie. Wat vind je leuk, welke waarden vind 
jij belangrijk, waar word je blij van, wat roepen bepaalde ervaringen bij je op 
en wat betekenen die voor jou? Die informatie wordt getrechterd. Ook werk ik 
met zogenoemde ‘lobbelstenen’, waarop vragen staan als: wat was jouw ‘wauw-
moment’? Dat zet mensen aan het denken zodat er een resultaatgericht actieplan 
gemaakt wordt. Als je dan weet wat je wilt en wat bij je past, kun je gericht zoe-
ken. Wat daarbij van belang is, is dat je zelf ook proactief bent. Weet hoe je jezelf 
het beste kunt profileren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van LinkedIn. 
Maak gebruik van je netwerk, vertel aan je buurman wat je wilt. Mensen willen 
je graag helpen. Stap uit je comfortzone en ben je bewust van je zelf. Als je een 
expert bent over jezelf, kun je vanuit je hart een keuze maken.” 

Stap uit je comfortzone
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Susan Stevens is begonnen als gewichtsconsulente, 
waarbij ze zich vooral op voeding richtte. Hierbij 
werkte ze ook samen een sportschool, maar ze merkte 
dat het verliezen van gewicht niet alleen zit in gezonde 
voeding of genoeg beweging krijgen. “Gaandeweg 
kwam ik erachter dat bij veel problemen meer aan de 
hand is en ontdekte ik dat een paar kilo’s te veel altijd 
te herleiden is naar een bepaalde oorzaak”, vertelt 
ze. “Dat gaat bijvoorbeeld terug naar vroeger en wat 
er gebeurde op het moment dat je als klein kind op 
de grond viel en je knie schaafde. Kreeg je dan op 
dat moment een snoepje, dan is vandaar uit veelal 
een associatie gemaakt dat pijn gestopt moet of kan 
worden met een snoepje. Dit kan tot op latere leeftijd 
doorwerken.” Met dit inzicht is ze zich meer gaan 
toeleggen op psychosociale therapie, waarbij ze mensen 
de vraag laat stellen hoe ze werkelijk met zichzelf 
omgaan en wat de werkelijke oorzaak van het probleem 
is. “Wordt het korte genot van eten gebruikt om iets 
te dempen? Wat wordt er daadwerkelijk gedempt? 
Ga terug naar die gevoelens.”

Via-via kwam Susan bij bedrijven terecht en is ze 
begonnen met het begeleiden van groepen. Dat deed ze 
eerst in haar eigen praktijk in Meerlo, maar met ingang 
van 17 november opent ze met haar man de deuren 
van Het Preventieteam in Wanssum. Susan stelt dat 
gezond ondernemen iets is dat twee kanten op werkt. 

“De werkgever hoort hierin enerzijds te faciliteren en 
de sfeer te creëren dat alles besproken kan worden, 
maar anderzijds ligt de verantwoordelijkheid voor een 
gezonde leefstijl ook bij de werknemer zelf. Belangrijk 
is dat klachten en symptomen meteen vanaf het begin 
serieus worden genomen en niet pas aan het einde 
wanneer het eigenlijk te laat is. Hiervoor moet het ook 
wel aangekaart worden. Uiteindelijk ben je zelf ook 
gebaat bij een gezonde leefstijl.”

Daarbij benadrukt ze dat gezond- en fitheid verder 
gaan dan het uiterlijke vertoon. “Veel mensen die te 
zwaar zijn kunnen zich heel fit voelen, terwijl een te 
dun persoon zich futloos kan voelen. Dat maakt het 
voor een werkgever ook lastig om te zien hoe het met 
zijn personeel gaat. Je ziet van buiten niet wat er van 
binnen speelt.”

En dan nog, de werkgever kan van alles faciliteren, 
maar als de werknemer er niets mee doet, houdt het 
op. Zo geeft Susan het voorbeeld van iemand die 
ontzettende last had van migraine. “De baas zorgde 
ervoor dat alles werd aangepast, van de luxaflex en 
de stoel tot aan de muis, maar niets mocht baten. 
Dan heeft de baas zijn best gedaan en moet er verder 
gekeken worden.” Toch benadrukt Susan het belang van 
faciliteren vanuit de werkgever. “Heb je bijvoorbeeld 
fruit in de kantine liggen? Hebben de werknemers 
de mogelijkheid te gaan wandelen in de lunchpauze? 

Het zit in de kleine dingen.” Consequent zijn is daarbij 
de sleutel. “Je kunt als bedrijf wel alles in het werk 
willen stellen om zo gezond mogelijk bezig te zijn, maar 
als je dan bijvoorbeeld allemaal ongezonde zaken in het 
kerstpakket stopt, sla je alsnog de plank mis.”

Het creëren van een sfeer waarbij alle problemen 
besproken kunnen worden, is misschien nog wel 
het belangrijkste, stelt Susan. “Iedereen ervaart een 
werkomgeving anders. Een irritante collega kan voor 
de ene persoon stress opleveren met bijbehorende 
klachten, terwijl de rest dit niet zo ervaart. Dit kan 
misschien voor een werkgever lastig of moeilijk zijn, 
maar het moet bespreekbaar kunnen zijn.” Dan is 
het vervolgens aan de werknemer zelf om er naar 
te handelen en volgens Susan is het ook een keuze 
als je er niets mee doet. “Iedereen heeft een eigen 
verantwoordelijkheid wat betreft gezondheid en 
fitheid. Ieder heeft daarin ook een eigen keus te 
maken. Er niets aan doen is ook een keuze. Je kunt 
altijd bij jezelf te raden gaan wat je fout doet en wat de 
oorzaak is.” Stilzitten is volgens Susan hoe dan ook uit 
den boze. “Stilzitten is het nieuwe roken, is een veel 
gehoord gezegde in mijn branche. Kom in beweging, 
neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid. 
Zorg dus dat je tijd neemt om te pauzeren. Ga er op uit 
om een wandeling te maken tijdens de lunch, ga een 
frisse neus halen, maar blijf vooral niet stilzitten.”

Gezond ondernemen

doe je als werknemer ook zelf

Als er één ding 

duidelijk mag zijn dan is 

het wel dat een bedrijf 

gebaat is bij gezonde 

en fi tte werknemers. 

Daar hoeft minder 

vervanging voor 

geregeld te worden. 

Maar volgens 

gewichtsconsulente 

Susan Stevens uit 

Venray ligt die 

verantwoordelijkheid 

voor een gezonde 

werkomgeving ook 

bij het personeel zelf. 

“Uiteindelijk doe je het 

voor jezelf en niet voor 

je werkgever”, stelt ze. 
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Ze leerden elkaar in 1983 ken-
nen tijdens carnaval en in 1984 zijn ze 
getrouwd. Eind jaren 80 nam Nicole 
de lingeriezaak van haar moeder in 
Helmond over. Op de achtergrond 
hielp Ben haar met de administra-
tie, maar had hij nog zijn eigen baan, 
waarbij hij hightech sensoren ontwik-
kelde. Toen Nicole in 2007 een vesti-

ging van Livera aan de Markstraat in 
Venray opende, sloeg het noodlot toe. 
Ben: “Tot twee keer toe is de winkel 
tijdens een flinke onweersbui onderge-
lopen. Alles stond blank.” Nicole moest 
zien te redden wat er te redden viel, 

terwijl ze twee zaken draaiende moest 
houden. “Dat was het punt waarop ik 
zei: ik kom je helpen”, laat Ben weten. 
In 2008 verhuisde de winkel naar de 
huidige locatie aan De Bleek. 

De samenwerking met haar man 
was in het begin wel moeilijk voor 
Nicole. “Er moesten taken overgedra-
gen worden en ik moest daarmee ook 

dingen loslaten. Ik vond het lastig om 
te zien dat hij dan struikelde over din-
gen waar ik ook al eens over gestrui-
keld ben. Al doende heb ik geleerd 
om dingen toe te vertrouwen”, vertelt 
ze. Ben: “We hebben een duidelijke 

taakverdeling. We hebben nog steeds 
iedere maandagmorgen overleg waar-
bij we taken voor die week bespreken.”

Nicole geeft aan dat ze het nu heel 
fijn vindt samen te werken, maar dat 
ze het ook belangrijk vindt dat ieder 
zijn eigen ding heeft. “We hebben 
allebei een andere dag in de week vrij. 
Op deze manier hebben we ook de 
ruimte om echt dingen voor onszelf 
te doen.” Zo trekt Ben er graag op uit 
voor een potje golf of is hij bezig met 
de modelbouw van boten. Nicole zit 
bij een vrouwenkoor. “Eigen ontspan-
ning is belangrijk, elkaar even loslaten. 
Zo houd je belangstelling voor elkaars 
bezigheden.”

En hoe was de thuissituatie? 
“Dat was soms wel moeilijk, want dan 
werd er door de kinderen nog wel eens 
de opmerking gemaakt: moet het nu 

weer over werk gaan? Daarmee wer-
den we dan weer even op onze plaats 
gezet”, vertelt Nicole. “Maar er was 
altijd iemand thuis als ze bijvoorbeeld 
van school terugkwamen. Dat is dan 
weer het voordeel als je zelfstandig 
ondernemer bent: je kunt je eigen 
tijd indelen”, vult Ben aan. 

Voor Ben was het in het begin 
wel ongemakkelijk om in een lingerie-
zaak te werken. “Er heerste toch een 
taboe op. Tegenwoordig is het voor 
mij gewoon een product, waar ik de 
inkoop en het logistieke gedeelte 
voor regel. Je zult mij nooit op de 
verkoopvloer zien.” Dat is dan weer 
de taak van Nicole. “Dat is waar het 
sociale aspect om de hoek komt kij-
ken. Vrouwen geven zich letterlijk en 
figuurlijk bloot. Dat is ook niet aan 
een man om te doen.”

Nicole en Ben Dams komen uit Helmond en runnen 

samen een fi liaal van lingeriewinkel Livera in het centrum 

van Venray. “Voor ons is het heel moeilijk om werk en 

privé gescheiden te houden. Als we ’s avonds op de bank 

ploffen moeten we ook heel bewust tegen elkaar zeggen 

dat we het niet over werk gaan hebben”, vertelt Nicole. 

‘Al doende heb ik geleerd 
om dingen toe te vertrouwen’ 

Ondernemersechtpaar Venray

Nicole en Ben Dams

‘We hebben een duidelijke 

taakverdeling’ 
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Giana en Jo leerden elkaar kennen 
rond hun 14e. “Zonder dat we gepraat 
hadden, wist ik al dat ik met haar 
wilde trouwen”, lacht Jo. Dit deden ze 
in 1987 en samen kregen ze drie kin-
deren. Een jaar eerder, op haar 18e, 
nam Giana de cafetaria over van haar 
ouders in hartje Panningen.

Eerst runden ze naast de cafetaria 
ook een café en vanaf 1998 werd het 
een lunchroom met pizzeria. Het hui-
dige Da Kepèllo is in 2005 ontstaan 
en Mr. & Mrs. is daar drie jaar gele-
den bijgekomen. De twee staan niet 
vaak samen op de werkvloer, maar 
zien elkaar elke dag in de zaak. 
Jo: “We maken samen beslissingen, 
maar Giana is echt de baas, de kno-
penhakker en degene die over de cen-

ten gaat.” Giana vult aan: “Jo is meer 
de sociale, hij is veel onder het perso-
neel en is de lieve goedzak.”

In het bedrijf werken zo’n tach-
tig medewerkers. “We hebben een 
superfijn team waar we op kunnen 
bouwen. We zijn één grote familie”, 
benadrukt Giana. Ze kunnen de zaak 
dan ook steeds beter loslaten in hun 
vrije tijd, maar een duidelijke schei-
ding tussen werk en privé is er niet. 
“Juist als we met z’n tweeën een dagje 
weg zijn, komen de leukste ideeën 

voor de zaak. We kunnen bijvoor-
beeld echt pen en papier meenemen 
naar de sauna. En iedere vrijdag eten 
we met onze kinderen en kleinkin-
deren. Maar dat doen we dan wel bij 
Da Kepèllo. 
Alles is echt verweven met elkaar”, 
aldus Giana. Het voordeel van een 
familiebedrijf is het feit dat de zaak 
veel meer een ziel heeft, volgens 
Giana. “Je hebt hart voor je zaak en 
dat is besmettelijk naar je werkne-
mers.” Dat wil niet zeggen dat het 
altijd even gemakkelijk is, wanneer 
werk en familie elkaar constant 
kruisen. “Soms kom ik binnen met 
één van de kleinkinderen en dan 
zorgt dat voor te veel afleiding”, lacht 
Giana. “Maar ach, dat hoort erbij.”

Het is volgens de twee het belang-
rijkste om elkaar goed aan te blijven 
voelen. Jo vertelt: “Giana is de onder-
neemster en ik houd me veel meer op 
de achtergrond. Het werkt absoluut 
niet om twee kapiteins op één schip te 
hebben.” Giana springt in: “Maar het 
is wel belangrijk om elkaar alles te 
gunnen. En soms”, zegt ze lachend, 
“zijn de woorden ‘misschien heb je wel 
gelijk’ ook belangrijk om tegen elkaar 
te zeggen.”

Een relatie hebben an sich is vaak al pittig, laat staan om 

samen met je partner een bedrijf te runnen. Toch is dit wat 

Jo (53) en Giana (50) Vaes al ruim dertig jaar doen met 

hun zaken Da Kepèllo en Mr. & Mrs. in hartje Panningen. 

Hun succesformule? “Twee kapiteins op één schip werkt niet, 

maar het is wel belangrijk elkaar alles te gunnen.”

Ondernemersechtpaar Peel en Maas

Jo en Giana Vaes

‘We zijn één 
grote familie’

‘Het is

belangrijk 

elkaar alles 

te gunnen’
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Samen een bedrijf runnen is voor 
Maik en Loes van Tilburg geen pro-
bleem. “Wij zijn een heel goed team”, 
vertelt Loes. “Dat komt omdat we 
door onze verschillende kwaliteiten 
elkaar goed aanvullen.” 

Loes is financieel bedrijfskundige en 
Maik zit in de techniek en commercie. 
Een ideale combinatie om een inno-
vatieve onderneming aan te sturen, 
vinden zij.

“Vanaf 1996 ging ik werken voor 
het bedrijf van mijn ouders”, vertelt 

Maik. “Het begon op de bouwplaats 
en ik heb daarna alle facetten van 
het bedrijf gezien. Na een aantal jaar 
vroegen mijn ouders of ik interesse 
had om Van Tilburg over te nemen. 
Daar heb ik natuurlijk wel even over 

nagedacht samen met Loes. Ik wist dat 
deze kans eraan zat te komen.” Maik 
en Loes zijn twee kapiteins op één 
schip, maar dan met ieder een eigen 
rol in de onderneming.

In 2008 werd het bedrijf vol-
ledig overgedragen aan het stel. 

“Een drukke tijd”, zegt Maik. 
“We hadden wel al een aantal jaar 
samen mee gedraaid waardoor de 
overname heel natuurlijk verliep. 
Een eigen bedrijf runnen is topsport 
bedrijven, maar nu, een flink aan-
tal jaar later, kunnen we terugkij-
ken op een hele mooie tijd. Met als 
hoogtepunten de nieuwbouw aan de 
Expeditiestraat en ons 25-jarig jubi-
leum in 2017. Door de groei van ons 
bedrijf zijn er nu meer mensen verant-
woordelijk geworden voor de aanstu-
ring. Dat brengt voor ons weer een 
stuk meer rust, ook thuis.” 

Druk hebben ze het zeker. Houden 
Maik en Loes privé en de zaak dan 
wel uit elkaar? “Ja”, zegt Loes volmon-
dig. “Dat is voor ons heel belangrijk. 

We spreken elkaar niet elke dag op 
kantoor. Dan is het fijn dat we thuis 
even kunnen bijpraten, maar dit ver-
mijden we zo veel mogelijk. We wij-
zen elkaar er dan ook op wanneer 
iemand thuis te veel over het werk 
praat. Dat is natuurlijk ook niet fijn 
voor onze kinderen.” Vrije tijd is ook 
belangrijk voor het stel. “Even sporten 
en tijd doorbrengen met de kinderen 
is heel belangrijk voor ons”, vertelt 
Maik. “In de afgelopen tien jaar heb-
ben we onze balans tussen werk en 
privé wel gevonden. Zo kunnen we er 
weer een flinke tijd tegenaan.”

Maik (41) en Loes (38) van Tilburg runnen als stel 

het bedrijf Van Tilburg Energie Design in Horst. 

Een relatie met elkaar hebben en een bedrijf leiden 

is niet altijd even gemakkelijk. Je komt samen soms 

voor moeilijke beslissingen te staan. Gaan zakelijk en 

privé wel samen?

Een eigen bedrijf runnen 
is topsport

Twee verschillende

kapiteins 

aan boord van één schip

Ondernemersechtpaar Horst aan de Maas

Maik en Loes van Tilburg
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Wat is uw droombaan?

Ellen Thijssen

uit Maasbree 
“Al van jongs af aan heb ik kapster willen 

worden en ik heb daar ook mijn beroep van weten 
te maken. Momenteel werk ik al vijftien jaar als 
kapster bij een kapsalon in Neer. Ik werk 24 uur per 
week, dus dat is goed te combineren met de zorg 
voor mijn twee kinderen. Het leuke aan mijn werk 
is dat je mensen echt een nieuw uiterlijk kunt geven. 
Mensen worden er altijd heel blij van en dat geeft 
me veel voldoening. Ik zou niet weten wat ik anders 
zou willen doen voor werk, ik doe echt wat ik leuk 
vind. Heel misschien zou ik ooit nog wel eens een 
eigen kapsalon willen beginnen, maar voorlopig in 
ieder geval zeker niet.”

Reinier Hubers 

uit Roermond
“Mijn baan als recordbeheerder bij gemeente 
Peel en Maas in Panningen vind ik heel leuk. 

Ik werk er al sinds 2010 en ik hou heel erg 
van de afwisseling die deze baan te bieden heeft. 

Het aan elkaar koppelen van ICT, werkproces-
sen en mensen, is iets waar ik dagelijks mee te 

maken heb. Ik werk dus zowel met mensen als met 
computers. Het gaat met name om de verbinding 

tussen die twee. In feite heb ik dus al mijn droom-
baan, maar als ik echt alle vrijheid had om te kie-
zen, dan zou ik eigen baas willen zijn. Ik zou wel 

ongeveer hetzelfde werk willen blijven doen, maar 
ook meer advies willen geven over de informatie-

voorziening binnen bedrijven. “

Cor Claereboets 

uit Panningen 
“Vroeger wilde ik altijd automonteur worden en 

dat ben ik ook even geweest. Alleen toen we te maken 
kregen met de oliecrisis, begin jaren 70, moest ik 
noodgedwongen een andere baan zoeken. Ik ben toen 
in de levensmiddelenindustrie terecht gekomen en 
sindsdien heb ik altijd in de logistieke sector gewerkt 
als onder meer heftruckchauffeur. Uiteindelijk ben ik 
bij V&D beland. Toen dat bedrijf ging reorganiseren, 
ben ik via uitzendbureaus gaan werken. 

Inmiddels ben ik zes jaar werkloos. Via gemeente 
Peel en Maas heb ik de kans gekregen om vrijwilli-
gerswerk te doen. Dat doe ik nu bij vier verschillende 
organisaties. Zo doe ik onder meer het onderhoud 
van fietsen, tuinonderhoud bij de gemeente en bij de 
hospice en help ik veel bij het bejaardentehuis hier in 
Panningen.”
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Als kind dromen we vaak van een baan als profvoetballer, juf, brandweerman of dierenarts. Eenmaal ouder, wijzer 

én geschoold kan die droombaan heel anders zijn, niet haalbaar zijn of juist in vervulling gegaan zijn. 

De redactie vroeg inwoners: wat is uw droombaan?

Hetty Pasch 

uit Helden
“Het soort werk dat ik nu doe als bestuursse-

cretaris bij gemeente Peel en Maas, heb ik altijd 
al willen doen en ook gedaan. Al moet ik zeggen 

dat ik heel vroeger graag kleuterjuf wilde worden. 
Ik heb echter twee linkerhanden, dus dat is het 

nooit geworden. Op 1 november stop ik overigens 
met mijn werk. Deze baan heb ik nu bijna twintig 

jaar, maar ook daarvoor heb ik altijd in het secreta-
ressevak gezeten. Het contact met de burgers heb ik 
altijd heel erg leuk gevonden bij de gemeente en het 

werk is gewoon heel divers.” 

Marianne Nillesen

uit Baarlo
“Het werk dat ik doe, doe ik met heel veel plezier. 

Ik werk als zelfstandige bij mensen in huis met een 
beperking. De mensen waar ik bij werk

hebben meestal een persoonsgebonden budget en ik 
doe allerlei werkzaamheden in huis, van schoonmaak 

tot verpleging en begeleiding. Het werk geeft veel 
voldoening, mensen hebben je echt nodig. 

Doordat ik ruim tien jaar iemand heb begeleid die 
in een rolstoel zit, heb ik veel ervaring op kunnen 

doen op dit gebied. Als ik trouwens echt helemaal vrij 
zou mogen kiezen wat ik voor werk doe, dan zou ik 

van mijn hobby, mozaïeken, mijn werk maken.”

Math Leenders 

uit Panningen
“Al van kleins af aan hielp ik mee bij de bakker 

en ik weet niet beter dan dat ik dit ook graag wilde 
blijven doen. Ik woonde als jongen namelijk tegen-
over de voormalige bakkerij Peeters in Panningen. 
Momenteel werk ik al lange tijd bij een andere 
bakker in Panningen en ik oefen dit beroep al sinds 
mijn 12e uit. Het is een heel veelzijdig beroep en het 
werk geeft veel voldoening. Er zijn veel verschil-
lende producten die klaargemaakt moeten worden 
en er komen ook regelmatig nieuwe producten bij, 
dat houdt het steeds leuk. En met vroeg opstaan, 
nee, daar heb ik helemaal geen moeite mee.”
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‘Het contact met de leerlingen 
was het leukste’

Als jong meisje was Marly goed in 
de exacte vakken en ze koos dan ook 
voor de vervolgopleiding tot klinisch 
chemisch analist aan de Zuidlimburgse 
laboratoriumschool in Sittard. 
“Het was voor meisjes eind jaren 60 
niet vanzelfsprekend om voor een 
exacte studierichting te kiezen, maar 
als ze die richting opgingen, kozen er 
veel voor de medische richting van de 
laboratoriumschool.”

Na haar opleiding werkte ze in 
het laboratorium van huize St. Anna 
in Heel en verhuisde ze al gauw naar 
Panningen met haar man, die daar 
lesgaf op het Bouwens. “Zodra we 
echter kinderen kregen, ben ik lang 
thuis gebleven. Dat werd in die tijd 
echt nog verwacht van een vrouw.” 
Toen de kinderen ouder waren, begon 
het bij Marly weer te kriebelen om te 
gaan werken. “Ik werd gevraagd om 
in te vallen toen de technisch onder-
wijsassistent biologie van het Bouwens 

langdurig uitviel.” Daarna begon ze 
bij het Blariacumcollege in Blerick, 
waar ze tot haar pensioen in 2014 
heeft gewerkt als technisch onderwijs-
assistent biologie.

Haar man had van jongs af aan dia-
betes en toen bekend werd dat hij nier-
patiënt was, hebben ze samen op hun 
50e een half jaar verlof opgenomen om 
te reizen door Zuid- en Noord-Europa. 
“Mijn man stierf in 2009 en ik was 
heel blij dat we dit al voor ons pen-
sioen hadden gedaan.” Tot overmaat 
van ramp overleed ook haar moeder 
in dezelfde week. “Het was een heftige 
tijd. Ik was heel blij dat ik een baan 
had, want aan de collega’s om me heen 
had ik veel steun.”

Marly heeft altijd met veel plezier 
gewerkt. “Het leukst was het contact 
met de leerlingen. Omgang met die 
jeugd houdt je echt jong. Mensen vroe-
gen me wel eens hoelang ik nog moest 

werken. Dat draaide ik altijd om: hoe-
lang mág ik nog werken.” Toch had ze 
op een gegeven moment het gevoel dat 
ze ruimte wilde maken voor de vol-
gende generatie.
 “Ik had het werk financieel niet meer 
zo nodig en gunde iedereen die startte 
op de arbeidsmarkt een leuke baan.”

Marly heeft altijd contact gehou-
den met de technisch onderwijsas-
sistente die ze als eerste verving op 
het Bouwens. Anderhalf jaar nadat 
Marly met pensioen was, werd die-

zelfde onderwijsassistente ernstig ziek. 
“Ik kwam toevallig oud-collega 
Ben Heil tegen en zei hem dat hij altijd 
kon bellen als ze iemand nodig had-
den. Een week later ging de telefoon 
en ben ik meteen aan de slag gegaan. 
Ik heb het hele schooljaar verder 
afgemaakt.”

Ook al was werken op latere leef-
tijd vermoeiender, Marly deed het met 
veel plezier. “Het is leuk werk, dus het 
kost me weinig extra moeite.” Na nog 
een invalklus op het Blariacum voor 
een oud-collega, is ze dan nu écht met 
pensioen. Ze is nog altijd sportief, 
past graag op haar kleinkind en heeft 
eindelijk tijd voor creatieve activitei-
ten. Verder wil ze vrijwilligerswerk 
gaan doen. “Het lijkt me leuk om bij 
Stichting IVN te helpen of om veld-
werkdagen te organiseren voor brug-
klasleerlingen. Ik wil graag kinderen 
enthousiast blijven maken voor de 
biologie.”

Marly Engelen 

(69) uit Panningen 

is inmiddels met 

pensioen, maar onlangs 

stond ze nog voor 

de klas als technisch 

onderwijsassistent 

biologie. 

“Als het werk leuk is en 

fysiek niet te zwaar, dan 

kun je nog tot op latere 

leeftijd blijven 

doorwerken.”

Werken na je 67e

Marly Engelen

leeftijd blijven 

doorwerken.”

‘Omgang met 

de jeugd houdt je jong’
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Ruim 30 jaar werkte Mart voor 
John Deere in Horst. Daar heeft hij 
verschillende functies gehad, van 
teamleider tot procesbegeleider en 
de laatste jaren was hij werkzaam als 
werkvoorbereider. “Ik ben de jaren 
voordat ik 67 werd minder gaan wer-
ken en heb langzaam afgebouwd 
van vijf naar drie dagen in de week. 
Dat was erg fijn. Ik heb me toen al 
voorgenomen dat op het moment dat 
ik met pensioen zou gaan, ik niet stil 
zou gaan zitten. Je kunt wel de hele 
dag voor de tv gaan zitten, maar dat 
schiet ook niet op.” Mart werkt nu bij 
autoschadebedrijf Re-cars in Horst. 

Daar doet hij diverse transportwerk-
zaamheden, zoals het vervoeren van 
leaseauto’s. “Ik werd door iemand op 
deze vacature gewezen. Ze waren spe-
cifiek op zoek naar een ouder iemand, 
daar hebben ze ervaring mee. Ik heb 
een collega die ook gepensioneerd is. 
Het voordeel van een oudere werkne-
mer is dat die flexibel is en dat geldt 
ook voor mij. Als ze vandaag bel-
len dat ik morgen naar Amsterdam 
moet, dan kan dat gewoon.” Het werk 
voor zijn huidige baas is totaal anders 
dan wat hij de afgelopen 33 jaar deed. 
“Daar bracht ik zo’n 80 procent van de 
tijd achter mijn bureau door. Nu ben ik 

juist meer op pad. Ik heb nu een nul-
urencontract en werk maximaal 16 uur 
per week.” Want naast zijn baan bij 
het autoschadebedrijf, heeft Mart veel 
andere bezigheden om zijn dagen mee 
te vullen. Zo is hij vrijwilliger bij de 
plaatselijke voetbalclub AVV America 
en bij de Scheidsrechtersvereniging 
Horst-Venray waar hij in het organisa-
tiecomité van de Kasteelloop zit. 
Ook  is hij actief voor Vervoer in 
America en blijft hij fit door te spor-
ten. “En wij hebben een perceel van 
5.000 m2, dat moet natuurlijk ook wor-
den bijgehouden.” Mart is voorstander 
om, als het mogelijk is, actief te blijven 

na je pensioen. “Kijk, iedereen moet 
natuurlijk doen waar hij zich happy 
bij voelt, maar ik vind het belang-
rijk om tussen de mensen te blijven. 
Mijn vrouw Nel is ook met pensioen 
en wij hebben allebei onze bezighe-
den. We doen iedereen ons eigen ding. 
Je kunt de 65-plusser van tegenwoordig 
ook niet meer vergelijken met die van 
25 jaar geleden. Onze generatie is nog 
heel vitaal. Er zijn steeds meer mensen 
die na hun pensionering nog wat uren 
gaan werken. Het is goed dat werkne-
mers gebruik maken van de evenaring 
die zij hebben. En weet je, van stilzit-
ten word je oud.”

 Je kunt natuurlijk op het moment dat je 67 wordt en met pensioen mag gaan ervoor kiezen je tijd door te brengen met boeken 

lezen en wandelen. Maar als je nog vitaal bent en daar eigenlijk nog helemaal geen zin in hebt, kun je er ook voor kiezen om weer 

voor een baas te gaan werken. Dat deed ook Mart Peeters uit America. “Van de hele tijd stilzitten, word je snel oud.”

Werken na je 67e

Mart Peeters

‘Van stilzitten word je oud’

Uitstekende arbeidsvoorwaarden Goed salarisOpleidingsmogelijkheden

PROCESTECHNIEK

IETS VOOR JOU?IETS VOOR JOU?
À LA AVIKO

Zin in een nieuwe baan? Dan zit je goed 
bij Aviko. Bij ons vind je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden, opleidings- en 
doorgroeimogelijkheden, mooie producten 
en uitdagingen om je vingers bij af te 
likken! Dat is nou techniek à la Aviko. Iets 
voor jou? Bel +31 (0)575 766 652 of ga naar 
werkenbijaviko.nl/techniek
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Rekken en strekken

We krijgen vaak te horen dat zitten het nieuwe roken is. 

Toch moeten veel mensen hun werkdag zittend doorbrengen. 

Van yogakantooroefeningen tot mindfullness en gewoonweg 

genoeg slapen: dit zijn tien tips voor meer energie op je werk.

10 Sport voor of na het werken

De één houdt ervan, de ander 
vindt het verschrikkelijk: spor-

ten. Toch is het een belangrijk 
onderdeel om ook bij je werk 

fit te blijven. Ga hardlopen, 
wandelen, fietsen of naar de 

sportschool, het zorgt 
er allemaal voor 
dat jij lekker in 
je vel zit. 

achter je pc
Begin bij je nek en schouders en 
probeer ze los te krijgen door een 
simpele oefening. Buig je nek naar 
voren, naar achteren en naar links 
en rechts. Hou elke beweging drie 
ademhalingen vast. 

Rek en strek1

Hoe graag wij ook zouden willen dat we meerdere dingen 
tegelijk zouden kunnen doen, in de praktijk valt dat vies 
tegen. Mensen kunnen zich maar op één taak tegelijk richten. 
Wanneer we meerdere dingen tegelijk doen switcht het brein 
constant van de ene naar de andere taak waardoor de kwaliteit 
van de beide activiteiten vermindert. 

Focus je op één taak7

Ga een frisse neus halen in de pauze en klets 
tegelijk bij met je collega’s. Door het constante 
zitten te verbreken met een wandeling krijg je 
weer meer energie. 

Wandelen in de pauze8

Tegenwoordig hebben we constant een 
afleiding door alle e-mails en berichtjes 
op Facebook, Instagram en WhatsApp. 
Hoe leuk en dringend ze ook lijken te zijn, 
het komt absoluut niet ten goede aan je 
werkrust en efficiëntie. Zet dus al je noti-
ficaties uit en je telefoon op de ‘niet storen 
modus’. En als dit niet werkt, is er natuurlijk 
ook nog altijd een uitknop. 

Laat je niet storen9

Na een tijdje lang op je stoel te hebben 
gezeten is het goed voor je om ook je rug 
te stretchen. Draai je bovenlichaam dus 
van links naar rechts en hou deze positie 
een aantal seconden vast. Let daarbij op je 
ademhaling.

Draai je bovenlichaam2

Blijf op je bureaustoel zitten en strek je benen 
recht naar voren zodat ze parallel zijn met de 
vloer. Buig en strek je voeten en tenen vijf keer, 
herhaal dit en probeer je te ontspannen.

Doe beenoefeningen3

Maak twee vuisten en steek je handen 
uit naar voren. Maak cirkels in de lucht, 
eerst in de ene richting 10 seconden en 
daarna hetzelfde de andere richting op. 
Schud je handen vervolgens los.

Maak je handen los met luchtcirkels4

Een goede nachtrust is misschien heel zelf-
sprekend voor genoeg energie, maar in de 
praktijk niet altijd haalbaar. Om fit te zijn 
gedurende de dag is het belangrijk 
om een goed slaapritme te hebben en 
de nodige uren te slapen. Ben je er 
ook van bewust dat dit voor 
sommigen 6 is en voor anderen 
wel 9 uur. 

Genoeg en regelmatige nachtrust 5

Tijdens een hectisch moment tijdens je werk is het goed om weer 
even in het nu te komen. Dit doe je door een aantal keer goed en 
bewust door te ademen. Focus je vijf ademhalingen lang alleen op 
jezelf en voel dat je direct al iets meer rust in je lichaam krijgt. 

Ademhalingsoefeningen6


