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Ook voor de 50-plussers nog
genoeg kansen op arbeidsmarkt
Je baan verliezen is nooit
leuk, al helemaal niet als
je 50+ bent. Althans, dat
is de algemeen heersende
gedachte. In het boek
‘50+ met perspectief’
laat schrijver Adri van
der Kemp, directeur van
BHP Groep NijmegenArnhem, zien dat de
situatie helemaal niet zo
uitzichtloos hoeft te zijn.
Door Maaike van Helmond
Nijmegen - “Veel 50-plussers

denken dat hun kansen op
de arbeidsmarkt verkeken
zijn als ze hun baan verliezen. De reden die ze geven:
we zijn te oud of te duur.”
Somberheid troef waardoor
veel van hen bij de pakken
neer gaan zitten. “Natuurlijk is het een vervelende
situatie en natuurlijk zijn
er werkgevers met een antipathie jegens 50-plussers,
maar desondanks komen
veel mensen boven de ‘kritische’ leeftijd van vijftig
weer aan de slag. Dat zie ik
ook in mijn eigen bedrijf in
loopbaancoaching en -advisering.”
Getriggerd door die algemene negatieve gedachte
en de werkelijkheid die het

tegendeel bewijst, besloot
Adri een boek te schrijven
vol suggesties en praktische
tips, bedoeld voor mensen
die willen leren van de ervaringen van lotgenoten.
“Samen met een journalist
heb ik veertien mensen geïnterviewd die in staat waren om na hun ontslag een

“Je moet kansen
durven grijpen
en mogelijkheden
leren zien”
positieve wending aan hun
leven te geven. Sommigen
van hen in de vorm van een
nieuwe baan, anderen bijvoorbeeld door het opstarten van een eigen bedrijfje.”
Deze ervaringen zijn vervolgens in een bredere, meer
sociologische en psychologische context geplaatst.
Wat gebeurt er met (oudere)
mensen die werkloos raken?
Hoe kunnen ze vermijden
weg te zakken in een moeras
van negativisme en apathie?
Hoe maken zij zich in de
zoektocht naar een nieuwe
baan zo kansrijk mogelijk?
“Achteraf had ik eigenlijk
spijt van de titel, want ook
jongeren kunnen voor hun
gevoel in een uitzichtloze
situatie belanden als ze hun
werk kwijtraken. Zij weten

Festival de
Oversteek
In Nijmegen
Noord, Lent, Bemmel en
Oosterhout vindt komend
weekend (4 en 5 oktober)
weer de zesde editie van
Festival de Oversteek plaats.
Met een programma boordevol kunst en cultuur midden in de natuur. Langs de
oevers en in de uiterwaarden van de Waal presenteert
Festival De Oversteek meer
dan vijftig prachtige voorstellingen met dans, theater,
literatuur, muziek, beeldende kunst en kindervoorstellingen. Met onder andere:
Broeder Dieleman, Dimitri
Verhulst, Emil Landman,
Wolf In Loveland, Bewilder,
Hanneke Hendrix & Jaap
Robben, Ingmar Heytze & Johan Borger, Space Cowboys,
Susanne Roos, Goslink en
Bird On The Wire.
Nijmegen -


Getriggerd door de algemeen heersende negatieve gedachte en de werkelijkheid die het
tegendeel bewijst besloot Adri van der Kemp een boek te schrijven. Foto: Maaike van Helmond

echter beter de weg op de
huidige arbeidsmarkt dan
de 50-plussers. Solliciteren gaat immers niet meer
zoals vroeger; tijden zijn
veranderd en het sollicitatieproces dus ook. Met mijn
boek hoop ik dan ook die
oudere generatie een aantal
handvatten te bieden om
positief verder te gaan. Kijk
eens op een andere manier
naar jezelf, is een van de belangrijkste tips. Werk komt
niet zomaar op je af, je moet

er wat voor over hebben en
soms hoort daarbij dat je je
eigen instelling moet veranderen. Je moet bovendien
kansen willen en durven
grijpen en nieuwe mogelijk-

heden leren zien. Wacht niet
tot er iets op je afkomt, maar
onderneem zelf actie en dan
zul je zien dat er nog heel
wat positiefs op je pad kan
komen!”

Het boek ‘50+ met perspectief’ is voor 17,95 euro
(inclusief verzendkosten) te bestellen via www.bhp.nl.
Daarnaast is het boek ook verkrijgbaar via bol.com en
bij diverse boekhandels in Nijmegen en omgeving. Op 6
november vindt bij boekhandel Dekker vd Vegt aan de
Nijmeegse Marikenstraat een lezing plaats gebaseerd op
het thema van het boek.

Bekijk het programma op
www.festivaldeoversteek.
nl

Repair Café
in West
Nijmegen - In Hobbycentrum

de Nonnendaal (Nieuwe
Nonnendaalseweg 98) is op
zaterdag 4 oktober weer een
repair café. Het café is van
11.00 tot 14.00 uur.
Bij het Repair Café repareren deskundige buurtbewoners samen met de bezoeker
de spullen die meestal in de
prullenbak belanden.
De toegang, koffie en thee
zijn gratis.

Welkom

Unieke woonzorglocatie
in Nijmegen
De Sterreschans is een prachtige woonzorglocatie met 44 luxe
appartementen. Deze ruime appartementen zijn tevens zeer geschikt
voor echtparen. De royale, zonnige tuin met terras én de ondergrondse
parkeergarage maken De Sterreschans uniek. Ook tijdelijke bewoning is
mogelijk voor een herstelperiode of ontlasting van mantelzorgers.

Kijk voor meer informatie op www.domusmagnus.com of bel 024 323 93 80.

