
psyche

Audrey Dekkers (40) is getrouwd met Paul. Samen 
hebben zij twee kinderen: dochter Sophie (12) en zoon 

Jules (9). Audrey is kindercoach en heeft een eigen praktijk. 
‘Als ik over mijn werk als kindercoach praat, hoor ik vaak dat ik 
ga stralen. Dat stralen was een paar jaar geleden wel anders. Begin 
2010 raakte ik mijn baan als online marketeer kwijt. Mijn ontslag 
was ingrijpend, maar zette me vooral aan het denken. Hoe kon ik 
er iets positiefs uithalen? Wilde ik een nieuwe richting op of blijven 
doen wat ik al jaren deed? Ik heb verschillende marketing- en  
communicatiefuncties gehad. Hartstikke leuk, maar diep vanbin-
nen wist ik eigenlijk wel dat ik liever met kinderen wilde werken. Ik 
besloot me te laten omscholen. Als ik het nu niet zou doen, zou het 
er nooit meer van komen. Er rustte geen financiële druk op mijn 
schouders, dus kon ik mijn droom volgen. Ik volgde verschillende 
opleidingen tot kindercoach en deed een specialisatie voor hoog-

sensitieve kinderen. Als een spons zoog ik alle informatie op, zo 
interessant vond ik het allemaal. Sinds maart 2012 heb ik mijn  
eigen kindercoachingspraktijk. Ik bied laagdrempelige, kortdurende 
en oplossingsgerichte begeleiding aan kinderen van vier tot achttien 
jaar. Mijn motto is: van klacht naar kracht. Met gesprekken, spellen 
en methodes kan ik kinderen steviger in hun schoenen laten staan. 
Ze komen vaak binnen met de neus naar de grond van ellende, om 
na een paar sessies al met de neus omhoog de deur uit te gaan. Dat 
vind ik een prachtig proces. Ik ben hier helemaal op mijn plek, zit 
beter in mijn vel dan ooit. Ook thuis bracht deze stap veel positiefs. 
Ik bepaal zelf wanneer ik werk, plan mijn sessies onder schooltijd 
of  ’s avonds. De kinderen zijn trots. Laatst hoorde ik Jules tegen een 
vriendje zeggen: ‘Je kunt altijd met mijn mama praten als het niet 
goed met je gaat, zij kan je helpen’! Dan besef ik weer hoe goed het 
is dat ik na mijn ontslag mijn gevoel heb gevolgd.’ 

Marijke de Wal (34) woont samen met man en dochter Emma 
(4). Sinds een paar maanden studeert ze weer, ze doet de  
pre-master Algemene Cultuurwetenschappen en hoopt in 
2014 aan de master Kunstbeleid en Mecenaat te beginnen. 
‘Ik had nooit gedacht een studerende moeder te worden. Toch 
ben ik blij dat het zo gelopen is. Toen ik halverwege vorig jaar 
mijn baan kwijtraakte, zag ik meteen allerlei nieuwe kansen. Ik 

Nieuw begin
Baan kwijt

En ineens zit je thuis. Ontslagen. Dat kan er  
behoorlijk inhakken. Maar als de rook eenmaal  
is opgetrokken, zie je vaak ook nieuwe kansen.  
Vier moeders over hoe dat uitpakte.

‘Eindelijk zit ik  
helemaal op mijn 

plek’
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'Vrijheid om te kiezen' 
Hoe lang de rouw om je verloren baan duurt, is 
voor iedereen anders, aldus psycholoog 
Ellen Huijsmans. ‘Rouw is gewoonweg niet 
te sturen. Probeer je eraan over te geven en 
laat elke fase – hoe lastig ook – maar gewoon 
gebeuren. Het heeft geen zin je ertegen te 
verzetten. Dat wordt een gevecht tegen jezelf. 
Merk je dat je niet door een fase heen komt, 
dan kun je altijd nog professionele hulp in-
schakelen, bijvoorbeeld van een psycholoog. 
Pas als je verdriet, wrok en haatgevoelens 
over je oude baan niet meer permanent op de 
voorgrond staan, kun je berusten in je ont-
slag. Je geeft je eraan over, je moet het ermee 
doen. Acceptatie betekent uiteindelijk dat je 
het nog steeds jammer mag vinden, maar 
ervoor kiest om door te gaan. Er is nu een 
vrijheid aan keuzes ontstaan, iets wat je bij 
berusting nog niet ervaarde. Dat is een mooi 
meetpunt. Sta je echt open voor een nieuw be-
gin? Dan heb je je ontslag echt geaccepteerd.’ 

probeerde er bewust zo positief mogelijk in te staan. In een eer-
dere baan heb ik een burn-out gehad, ik wilde het niet nog eens 
zover laten komen. Dit keer heb ik me minder kwetsbaar opge-
steld. Ik wilde dóór. Ik had een aantal banen in de kunstsector 
op het oog die ik graag wilde hebben. Maar daarvoor werd meer 
gevraagd dan ik met mijn achtergrond kon bieden. De studie die 
ik nu doe, zie ik als een investering in mezelf. Ik ben ervan over-
tuigd dat er werk te vinden is in de kunstwereld, zeker door de 
veranderingen die momenteel spelen. Ik zie de beslissingen van 
de overheid niet als negatief. Sterker nog: het was tijd om anders 
om te gaan met het kunstbeleid in Nederland. Alle veranderingen 
vragen om nieuw leiderschap en om kritische kanttekeningen bij 
beleidskwesties. Dat vind ik interessant. De komende twee jaar 
zit ik weer in de collegebanken, tussen studenten die zo’n vijftien 
jaar jonger zijn dan ik. De kloof is best groot: tijdens colleges hoor 
ik verhalen over nieuwe modezaken. Maar dat maakt me niet uit. 
We leven nu met het hele gezin van één salaris. We komen niets 
tekort, maar moeten wel over onze uitgaven nadenken. Vakanties 
zitten er niet in. Via het Steunpunt Studerende Moeders heb ik 
veel informatie gevonden, ook over fondsenwerving. Ik probeer 
bij diverse instanties geld los te krijgen. Maar geld is voor mij 
slechts een middel. Dit is een bewuste keuze waar ik gelukkig van 
word en die me energie geeft. En dat is ook goed voor mijn gezin.’ 

Carolien Westerman (38) is getrouwd met Olav (40). Samen 
hebben ze een zoon: Stan (4). Een halfjaar geleden verhuisden 
ze naar België om daar een bed & breakfast te beginnen. 

‘Zowel Olav als ik werkte als zelfstandige: Olav had een goed-
lopend bedrijf in tuinarchitectuur, ik gaf op freelance basis 
yogaworkshops. We leidden best een luxe leven: we woonden in 
een prachtig huis op een fantastische plek, maakten mooie reizen, 
gingen veel uit eten... Maar toen kwam de crisis. Onze opdrachten 
en dus ook onze inkomsten liepen steeds meer terug. Slapeloze 
nachten had ik ervan. Er moest iets gebeuren. Mijn ouders wonen 
in België en tijdens een van onze bezoeken aan hen dacht ik 
ineens: wat houdt ons tegen om het roer helemaal om te gooien, 
naar België te verhuizen en hier een bed & breakfast te beginnen? 
Ik zag aanvankelijk alleen maar voordelen. Een nieuwe uitda-
ging, spannend! Misschien kon ik in onze eigen bed & breakfast 
ook wel yogaworkshops gaan geven... En last but not least: als we 

Patricia Smits (35) woont samen met Joris van Riel (37).  
Samen hebben ze drie kinderen: Dieuwke (8), Mart (5) en  
Nadine (2). Sinds drie jaar is Patricia thuis bij de kinderen. 

‘Eigenlijk vond ik het niet zo erg dat ik mijn baan kwijtraakte. 
Ik werkte op een zakenreisbureau, als business travel consultant. 
De hele dag zat ik op kantoor aan de telefoon. Door de economi-
sche crisis werden de aanvragen voor zakenreizen minder. Mijn 
ontslag zag ik wel aankomen, maar toen ik eenmaal echt thuis zat, 
dacht ik wel: en nu dan? Ik besloot niet op zoek te gaan naar een 
nieuwe baan, zodat ik eindelijk de scriptie kon afmaken voor de 
studie die ik al langer volgde. Ook werd ik zwanger van Nadine. 
Na een paar maanden merkte ik dat het feit dat ik niet werkte, 
goed was voor mij en mijn gezin. Thuis blijven schept een hele-
boel rust. Als een van de kinderen ziek is, hebben wij nooit meer 
paniek hoe we dat nu weer moeten oplossen. Joris werkt veel en 
hard, voor hem is het prettig dat ik thuis de stabiele factor ben. 
Om me heen vroegen mensen me of ik in een gat was gevallen, 

‘Nooit gedacht  
een studerende 
moeder te worden’ 

‘Ik wil niet werken om het werken’

in België zouden gaan wonen, zou Stan vaker zijn opa en oma 
kunnen zien! Toegegeven: er was heel wat overtuigingskracht 
nodig om ook Olav warm te laten lopen voor dit plan. We zijn 
ook beslist niet over een nacht ijs gegaan. We hebben een onder-
nemingsplan gemaakt,  onze financiële mogelijkheden bekeken, 
uitgezocht wat we liefst zouden willen en wat mogelijk was, uren 
op internet gespeurd naar informatie en ervaringen van anderen... 
Daarna hebben we pas ons huis te koop gezet dat – lucky us! – vrij 
snel verkocht was.   
Inmiddels wonen we alweer een halfjaar in de Belgische Arden-
nen. En ziet ons leven er compleet anders uit. Etentjes? Reizen? 
Feestjes? Daar hebben we geen geld meer voor. En geen tijd. Het 
pand dat we uiteindelijk gekocht hebben, deed al dienst als bed 
& breakfast, maar was enorm aan vernieuwing toe. Afgelopen 
maanden hebben we alleen maar verbouwd. Geld voor ‘klusman-
netjes’ hebben we niet, we moeten zelf flink de handen uit de 

mouwen steken. Het was en is echt bikkelen. Olav – die nog nooit 
een spijker in de muur had geslagen – is kilo’s afgevallen van al 
die noeste arbeid. Zijn driedelige maatpakken hangen te verstof-
fen in de kast. Sinds we hier wonen, loopt hij alleen nog maar in 
overall. De verbouwing loopt nu op z’n einde en dat is maar goed 
ook, want de bodem van ons spaarpotje komt nu echt in zicht. 
Het wordt hoog tijd om de eerste gasten te gaan verwelkomen. Of 
we het financieel daadwerkelijk gaan redden, weet ik nog niet. Dat 
zal nog moeten blijken, maar ik heb goede hoop. Ik ben in ieder 
geval trots op onszelf: dat we het lef hadden om deze uitdaging 
aan te gaan. En ook niet onbelangrijk: ik heb ondervonden dat  
we geen luxe nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn.’ 

maar dat heb ik nooit zo gevoeld. In no time kwam ik erachter 
dat er in mijn omgeving best wat moeders thuis zijn. Vrouwen 
met wie ik anders misschien nooit in contact was gekomen. Heel 
leuk en handig bovendien. Als het nodig is, passen we op elkaars 
kinderen. Ook voor mezelf is het goed om thuis te zijn. Einde-
lijk heb ik de rust en tijd om eens na te denken over wat ik wil, 
kan en doe. Ik realiseer me dat dit een luxe positie is, omdat we 
ons dit financieel kunnen veroorloven. Inmiddels weet ik dat ik 
niet zomaar weer aan het werk zal gaan. Een baan moet echt iets 
toevoegen aan mijn leven en mijn ontwikkeling. Werken om het 
werken wil ik echt niet. Nu de kinderen nog klein zijn, vind ik het 
waardevoller om thuis te blijven.’ 

‘Ons leven ziet  
er nu compleet 
anders uit’

‘Als je je baan kwijtraakt, 
ga je door een rouwproces’ 
Een baan verliezen kan er best inhakken, weet 
psycholoog Ellen Huijsmans van InMotie Psy-
chologie. ‘Je zelfvertrouwen kan door ontslag 
een deuk oplopen. Als je je baan kwijtraakt, 
verlies je een stuk identiteit. Je werk is onder-
deel van wie je bent. Moeder, vriendin, partner, 
zus, sportmaatje en ook werknemer of onder-
nemer. Je gaat door een rouwproces als je je 
baan verliest. Daarbij horen fases van ontken-
ning, verwarring, verdriet, boosheid en accep-
tatie. Je gaat vaak door al die fases heen. In de 
ontkenningsfase kunnen vragen als ‘waarom 
ik, hoezo nu?’ je erg bezighouden. In deze fase 
ben je bezig met je eigen verdriet en gemis, 
met herinneringen aan je oude baan. Veel 
vrouwen hebben in deze fase ook echt pijn. 
Boosheid kan zowel gericht zijn naar je oude 
baan (‘Mijn baas was een klootzak’) als naar 
jezelf (‘Had ik maar beter mijn best gedaan’). 
Een fase is afgerond als je een natuurlijk 
verloop hebt naar de volgende fase, dus bij-
voorbeeld als je na intens verdriet merkt dat 
je ook boos wordt. Het is belangrijk om niet in 
een fase te blijven hangen, want dan kan deze 
je achtervolgen. Als jij bijvoorbeeld de boos-
heid op je baas nooit een plek hebt gegeven, 
kan dat in een ruzie met je partner ineens tot 
uiting komen, omdat je in hem iets herkent 
wat je irritant vond aan je oude baas.’

‘Het getuigt van lef om jezelf af te 
vragen waarvan je droomt’
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