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Mijn naam is Sija Dupré.                                            

Ik ben 55 plusser en heb in 2019, na 38 jaar
werken en 30 jaar in hetzelfde ziekenhuis,
de stap genomen om voor mezelf te
beginnen als coach. 

Dit ging niet zonder slag of stoot. In de 30
jaar ziekenhuis heb ik mezelf goed kunnen
ontwikkelen en heb ik 10 verschillende
functies gehad. 

Na mijn 40e heb ik nog een HBO Bachelor
Management studie gedaan en afgerond.
Waarbij mijn specialisatie psychologie en
coaching was. Waarna ik naast mijn baan
ook als coach in het ziekenhuis werkte.

Nu mij 2 zonen de deur uit zijn en ik ook
ouder wordt en andere keuzes maak, ging
het kriebelen om juist de 50plus vrouw te
begeleiden naar weer of meer werkgeluk.

Iedere 5 jaar neem ik mijn leven en werk
onder de loep. Wat wil ik nog wel en wat
zeker niet meer doen.

De laatste keer was dit voor mij: ‘Blijf ik in
het ziekenhuis tot aan mijn pensioen? Of
ga ik door als ZZP coach en verlaat ik het
ziekenhuis. 

Kiezen voor mezelf was voor mij echt een
stap. Het voelde onzeker, en toch ook vrij
en ik mocht het doen van mezelf! 

Maar oh wat vond ik het eng.

Was ik gebleven dan had ik zeker
uitgekeken naar een andere interne
functie of misschien de mogelijkheid
opgezocht om van mijn huidige functie
weer iets uitdagends te maken. 

Wat had ik graag zelf iemand naast me
gehad, die met mij in gesprek ging over de
mogelijkheden na mijn 50e. Ik had die
coach voor mezelf willen zijn. Iemand die
begreep wat ik doormaakte. Iemand die
voor mij het verschil had gemaakt.

Daarom geef ik in dit e-book jou enkele
simpele en praktische tips om weer met
plezier naar je werk te gaan. 

Lees gauw verder………

Sija Dupré

50plus vrouwen
 

Ik zie hen zo vaak
worstelen met

'blijven zitten in
huidige baan' of

ontwikkelen
naar een andere
functie of baan
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50plus VROUW

Herken j i j  onderstaande punten ook

bi j  jezelf?  

       

Je moet of  wi l  nog zeker  meer dan

15 jaar  werken

    

Je kinderen worden groter  en

hebben minder  jouw persoonl i jke

zorg nodig,  maar  je  maakt  je  wel

zorgen om hen

Je mantelzorgt  voor  je  ouder(s) ,  of

andere mensen die  je  dierbaar  z i jn

Misschien pas je  ook op de

kleinkinderen

     

Je hebt  minder  fut  en ben vaak moe

    

Je voelt  je  eeuwig schuldig  omdat

je  niet  genoeg doet

      

Je bent  een beetje  uitgekeken op je

huidige baan

Je wilt  wel  je  huidige baan weer

leuk en uitdagend vinden

      

Je denkt  na over  een andere baan

voor  de laatste jaren.  

Misschien wi l  je  wel  van je  hobby je

werk maken naast  je  baan 

 

Jouw leven zit  tot  nu toe behoorl i jk

vol  met heel  veel  moeten en keuzes

maken

Dat kan anders!

'Achter iedere
succesvolle vrouw

staat zijzelf'



Ieder mens is uniek.

Ieder staat anders in het leven. 

Jij hebt andere dingen meegemaakt in jouw leven.

Je bent anders opgevoed. 

Je hebt een ander karakter van nature meegekregen en later verder ontwikkeld.

Jouw persoonlijke omstandigheden zijn anders dan die van  je collega’s of van je vriendinnen.

Waarom zal je jezelf dan vergelijken met die ander?

Wat wil jij? 

Of wat wil jij juist niet meer?

Wat vind jij belangrijk in een baan?

Waar kom jij met plezier je bed voor uit?

Het gaat om jou en verder om niemand anders.

1.Vergelijken heeft geen zin



Herken jij bij jezelf dat stress en frustratie toenemen naar mate je steeds ONgelukkiger in je baan bent?
 
Dit kan komen door faalangst die stress veroorzaken.
 
Faalangst is: “angst dat je niet voldoet aan de gestelde verwachtingen”. Meestal toch echt je eigen verwachting of
die verwachting waarvan jij denkt dat een ander van je heeft. 
 
Vooral nu je ouder wordt zie je steeds meer jonge collega's die sneller zijn dan jij of een andere, nieuwere
opleiding hebben gehad.
 
Maar is dit zo? Weet jij zeker of die ander een verwachting van je hebt? Heb jij dat nagevraagd dan? Of zit dit alleen in
jouw hoofd? Meestal wel namelijk. Meestal heb je zelf allerlei gedachten in je hoofd die feitelijk niet waar zijn. Wil je
dit echt weten, vraag het dan na aan die persoon.
 
Beter is om je hoofd leeg te maken en te gaan staan voor jezelf.
 
Jij bent jij
en
je bent goed zoals je bent 
met al jouw ervaring!
 
Je kunt ook faalangst krijgen va stress op het werk. Als je bijvoorbeeld vaak wordt afgeleid in je
werkzaamheden en daardoor fouten maakt, word je onzeker. Je gaat jezelf steeds vaker controleren of ligt ’s nachts
wakker of je het wel goed hebt gedaan. Je raakt gefrustreerd door je eigen onzekerheid en verlies steeds meer
zelfvertrouwen.
 
Hoe kun jij weer genieten van je werk? 
 
Een geluksindicator op het werk is weinig stressklachten! Elimineer dus jouw stress en frustratie.
 
WEES EENS LIEF VOOR JEZELF

2.Stress en frustratie



Je leven stopt niet na je 50e. Het is van groot belang dat je jezelf op elke leeftijd uitgedaagd voelt. 

Dat je plezier hebt in je leven en in je werk, dat je nieuwe dingen leert. 

Er zijn vier groepen 50plus vrouwen en werk. De eerste groep is tevreden met de huidige situatie. Zij willen graag
gewoon hetzelfde werk blijven doen dat zij op dit moment doet.  

Je bent in de zogenaamde ‘balansfase’ van je carrière gekomen. Je zit prima op je plek voor de laatste jaren en je
vind dat je je genoeg ontwikkeld hebt. Fijn dat je zo goed op je plaats zit op dit moment. Neem later je situatie eens
opnieuw onder de loep. Het zal jammer zijn als je gaat indutten en je het gevoel hebt dat je nog zoveel jaren moet.

Wat heb jij nodig om het moeten om te kunnen zetten naar willen?

Hoe krijg jij weer plezier in je werk? 

Heb jij helder wat de waarde  van jouw werk is?

Hoe zorg je ervoor dat je s’morgens met goede moed opstaat en er weer zin in hebt?

Waarbij of waarvoor kun jij je kwaliteiten inzetten?

Hoe zorg je dat je weer energie krijgt om leuke dingen te doen?

Door het beantwoorden van deze vragen krijg je inzichtelijk wat jij belangrijk vindt in je werk en je leven.  

Wil je je huidige werk blijven doen of wil je veranderen?

3.Neem je verantwoordelijkheid





De tweede groep vrouwen willen doorgroeien in hun huidige functie, maar het liefst in dezelfde organisatie.

Je hebt veel ervaring binnen de organisatie opgedaan en staat  stevig in je schoenen.

Het is wel belangrijk om voor jezelf vast te stellen welke aspecten je nu niet bevallen en wat je zoekt in een nieuwe
functie.

Wat kun je allemaal, wat wil je nog leren, wat vind je leuk om te doen, wat vind je minder interessant? Word je
bewust van je kennen en kunnen. 

Praat met je leidinggevende over de mogelijkheid om door te groeien en wat je daarvoor nodig hebt. 

Vraag een gesprek aan met je P&O adviseur en bespreek jouw kansen binnen de organisatie. Een goede werkgever
zal jouw ervaring zeker waarderen en goed personeel is moeilijk te vinden dus willen ze jou graag behouden voor de
organisatie.

Hou de interne vacaturesite in de gaten en bekijk wat er voor kennis en kunde wordt gevraagd voor de vacatures.

Heb je al eens overwogen om voor jezelf te beginnen? 

Dit kan gerust naast je baan. Dit heb ik zelf namelijk ook jarenlang gedaan. Je kunt zo werkervaring opdoen en een
netwerk opbouwen. Soms hoef je niet eens een baanbrekend idee te hebben en is het genoeg om een bestaand idee
te verbeteren. Bovendien zijn er een heleboel ‘diensten’ waar veel vraag naar is!

4.Doorgroeien met behoud 



Ambitie is zeker niet alleen voor dertigers. Ook jij al 50plusser kan gerust ambitieus zijn!

Vroeger werkten mensen tot hun pensioen bij dezelfde werkgever. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat je
ook later in je carrière van baan wisselt.

De derde groep vrouwen heeft ambitie en wil graag nog een laatste stap omhoog in haar loopbaan.  Ga bij jezelf na
wat je precies wilt veranderen en vooral: waarom.

Je hebt ondertussen veel levens- en werkervaring opgedaan. Je hebt veel mensen en taken zien komen en gaan.
Hierdoor weet je wat wel en niet werkt. Jij laat je niet zomaar meer gek maken.

Met jouw ervaring en eerder behaalde successen en resultaten kun je laten zien hoe betrokken je bent bij het
uitvoeren van jouw werk. 

Jij wisselt niet om het minste of geringste van baan, maar probeert alles eruit te halen wat erin zit; zowel uit je
functie als uit de organisatie waarvoor je werkt. Jij kunt laten zien dat je loyaal bent.

Het gaat dus om een positieve mindset; als jij er zelf niet in gelooft, waarom zou een ander dat dan wel doen?

Solliciteren vanuit een baan geeft minder spanning en op het gesprek ligt ook minder druk. Want ja... het zou leuk
zijn als, maar je hebt niets te verliezen. Blijf selectief.

Gebruik je netwerk. Hoe ouder je bent, hoe groter je opgebouwde netwerk. Praat met zoveel mogelijk mensen in je
omgeving. Vertel hen naar wat voor baan je zoekt. 

Maak een LinkedIn profiel aan. 

En vooral geloof in jezelf!

5.Ambitie kan gewoon!



De vierde groep vrouwen vinden het eigenlijk prima in hun baan.  Ze werken op de automatische piloot, hebben een
veilig inkomen waarvan de hypotheek betaald kan worden en doen hun best.

De uitdaging vinden zij in hun hobby naast hun baan.

Een volgende stap kan zijn om van je hobby ook werk te maken naast je baan.

De éénpitter noem ik hen, heb ik zelf nm. ook bijna 10 jaar gedaan. Je hobby verder professionaliseren zodat je jouw
producten of diensten kan verkopen!

Jouw eigen onderneming of praktijk runnen vanuit jouw kernwaarden met jouw karakter en waarbij jouw
persoonlijke omstandigheden mogen meespelen? Werkgeluk in jouw eigen onderneming/praktijk!

Jouw doelen, plannen, ideeën werkelijkheid laten worden vanuit je hart, gevoel en de zakelijke kant in je laten
groeien op die wijze die bij jou past!

Met plezier werken in je eigen onderneming is belangrijk om te kunnen groeien zowel persoonlijk als ook zakelijk. 

Ook hier coach ik op! Kijk voor meer info op mijn website: https://www.werkgeluk50plus.nl/coaching-voor-
startende-ondernemer/

Met plezier werken in je eigen onderneming is belangrijk om te kunnen groeien zowel persoonlijk als ook zakelijk.
Ben jij dit plezier kwijt geraakt in alle hectiek dan kan ik jou helpen om dit weer te vinden.
Ik probeer altijd de juiste balans te vinden tussen adviseren en coachen.

6.Van je hobby je werk maken





Tot welke groep je ook behoort maak niet uit. Niets is goed of fout. Jij bent jij en jij bent uniek.

Als je inzicht wilt hebben in jouw kennis en kunde, kun je eens een C.V. maken.

Is het al wat langer geleden dat je dit gedaan hebt dan kun je op internet veel informatie vinden hoe je dat kan doen.

Wees trots op je ervaring. Schrijf je functies op en de taken die je hierin hebt gedaan. 
Welke kwaliteit van jezelf heb je hier ingezet? Jouw C.V. is uniek, het weerspiegelt wie je bent.

Waar ben je nou echt trots op in je werk?

Geloof in je eigen kwaliteiten.

Mocht je een gat in je C.V. hebben, doordat je een tijdje niet gewerkt hebt, schrijf dan wat je in die periode hebt
gedaan. Welke vaardigheden heb jij toen ontwikkeld?

Vertel ook wat je in je vrije tijd doet. Welke vaardigheden die je in je vrije tijd gebruikt, kun je ook op je werk
gebruiken?

7.Maak eens een C.V.



Gun jezelf de tijd om goed te onderzoeken wat je de komende jaren wil gaan doen, waar je mogelijkheden liggen en
hoe je dit kunt uitwerken.

Onderzoeken geeft je vaak inzicht, zelfvertrouwen en extra energie.

Welke kleine stapjes kun jij zetten om weer werkplezier te krijgen?

Soms zoeken we ook teveel ons geluk in werk alleen. 

Een hobby naast je werk kan je energie geven en je kunt er ook je vaardigheden in kwijt.

Laat je niet door angst tegenhouden om je droom waar te maken.

Wees trots op jezelf. op  jouw kennis,  je kunde en je ervaring, en vooral ook op jouw leeftijd! 

Straal dit uit.

8.Onderschat jezelf niet



Wees trots  op je  leefti jd  en al le

ervaring die  je  hebt.

Onderschat  jezelf  niet.

Een organisatie  zoekt  naar

iemand voor  een bepaalde

functie  met bepaalde taken,

maar de persoon achter  het  C.V.

bl i jft  a lt i jd  belangri jker.

Je moet passen bi j  een bedri jf .  

Elke werkgever  heeft  er  baat  bi j

dat  j i j  gemotiveerd je  werk doet.

Laat  dus echt  z ien wie je  bent

en waar  je  voor  staat  en laat

zien dat  je  bi j  het  bedri jf  past.

Wees eerl i jk  naar  jezelf .  

Zi jn  er  zaken waar  je  kennis  of

kunde mist?  Zoek dan hulp.

9.Je bent meer dan je leeftijd





dat je meer energie krijgt voor je privéleven, je gezin en je familie
dat je trots bent op jezelf
dat je erachter komt dat je toch gelukkig bent in je huidige baan
dat je je hobby gaat professionaliseren
dat je nu echt serieus werk gaat maken van jouw carrière
dat je je gelukkiger gaat voelen, je meer zelfvertrouwen krijgt en kunt loslaten
dat je meer wilt in plaats van moet
dat je trots bent op je leeftijd en ervaring

Hoe zal het zijn om jouw leven van dit moment eens onder de loep te nemen?

Want natuurlijk praat je regelmatig met je partner, een vriendin, je broer of zus of misschien wel één van je kinderen
of juist met je leidinggevende in een functioneringsgesprek, maar ja zij zijn niet onbevooroordeeld. 
Zij hebben bepaalde verwachtingen van jou en beïnvloeden je daarmee.

Dat wil je niet meer! Je wil het nu eens goed aanpakken! Je hart volgen! Doen wat jij wilt!

Je zou eens  willen sparren met een 'vreemde. Iemand die de juiste vragen stelt, om jou te laten nadenken over wat
jij nu zelf wilt en hoe je dat voor elkaar kan krijgen.

Dan ben je bij mij aan het juiste adres.

Ik ga je inspireren en uitdagen. Een spiegel voorhouden, waardoor je trots wordt op jezelf, je kennis en kunde.

We gaan daadwerkelijk stappen maken, die je nieuwe energie geeft. Energie die je kunt gebruiken om dingen te doen
die je leuk vindt om te doen. Niet omdat ze moeten.

Hoe zal het zijn........

Ben je benieuwd wat jouw toekomst kan zijn?  Maak dan een afspraak voor een gratis online inzichtgesprek van 30
minuten op mijn website: www.werkgeluk50plus.nl

Hartelijke groet,
Sija Dupré, werkcoach

10.Hoe zal het zijn…………..




