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Analist
Ik zat op de mavo en was voorbestemd om op kantoor te gaan werken. Een typediploma had ik al. De natuurkundeleraar vroeg of ik wist wat ik wilde worden. Ik had geen idee.
“Analist is wel wat voor jou.”
“Wat is dat?”
“Een vriend van mij doet dat ook, die werkt bij Bayer, hij maakt zalfjes. Volgend jaar krijg je scheikunde, ik
denk dat je daar wel goed in bent.”
Met rode konen fietste ik naar huis.
“Mam, ik weet wat ik wil worden.”
“O, wat dan?”
“Analist.”
“Wat is dat?”
“Dan ga je zalfjes maken en in een laboratorium werken. Meneer De Boer zei het, zijn vriend doet dat ook.”
“O.”
Vanaf dat moment wist ik wat ik wilde worden en toen ik een jaar later scheikunde kreeg ging dat inderdaad
prima.
Laboratoriumschool. De hele dag scheikunde. Soms was het moeilijk, maar meestal was het goed te doen.
Stage bij Shell in Amsterdam. Ik had geen zin om al te gaan werken, ik had bij mijn vader gezien hoe belastend dat was. Dus een scheikundestudie. Met een studentenleven. Van dat laatste heb ik nog het meeste
geleerd.
Chemicus zijn viel niet mee. Ik werkte bij Philips en bij mijn eerste baan liep mijn onderzoek vast en bij mijn
tweede baan sloot de fabriek waar ik werkte, omdat het crisis was.
Outplacement.
Dat opende nieuwe perspectieven: loopbaanbegeleiding leek me leuk en zinvol werk. Wel als langetermijnplan,
want je moet oud en wijs genoeg zijn, vond ik, om dat vak te kunnen uitoefenen. Het middellangetermijnplan
werd ingevuld door organisatieadviseur bij Lloyd's Register te worden. En ondertussen psychologie te gaan
studeren, want je hebt niks aan scheikunde als je loopbaanbegeleider wilt worden.
Nu ben ik alweer zestien jaar loopbaancoach en elf jaar psycholoog. Als meneer De
Boer me destijds niet had gevraagd wat ik wilde worden, was mijn leven heel anders
verlopen. Tijdens een reünie een paar jaar geleden zag ik hem weer en kon ik hem
vertellen wat er dankzij zijn advies van mijn leven was geworden. Hij luisterde, keek
me aan, en ik was weer net zo verliefd als toen.
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