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Duurzame Inzetbaarheid in de Overgang

Grote groep

Mogelijk denkt u bij de Overgang in eerste instantie aan vrouwen van 45 
tot 60 jaar. 

Dat is inderdaad de grootste groep; volgens het CBS telt Nederland ruim 
1,4 miljoen werkende vrouwen in deze leeftijdsgroep, ruim een derde van 
alle 4,1 miljoen werkende vrouwen. 

Maar wist u dat er ook veel mannen overgangsverschijnselen krijgen door 
veranderde hormoonhuishouding, al dan niet veroorzaakt door 
hormoontherapie als gevolg van prostaatkanker? En dat sommige 
vrouwen al rond hun 30e in de overgang raken? 

De Overgang op het werk

Is de Overgang een onderwerp wat thuis hoort op het werk? 

Zeker! Mensen die in de Overgang zitten, hebben te maken met een 
ingrijpende transformatie op fysiek, mentaal, emotioneel en essentieel 
niveau. 

Bekende verschijnselen: opvliegers, vermoeidheid, slapeloosheid (fysiek), 
geheugenverlies, concentratieverlies (mentaal), moodswings, relationele 
verschuivingen (emotioneel) behoefte aan zingeving en spiritualiteit 
(essentieel). 

Soms duurt de Overgang wel 15 jaar. 

Ga eens na hoeveel van uw medewerkers onder deze doelgroep vallen en 
dus dagelijks te kampen hebben met specifieke Overgangsverschijnselen. 
En wat daarvan het effect is op hun vitaliteit. Waar raakt het bijvoorbeeld 
uw doelstellingen rondom Duurzame Inzetbaarheid? 
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Stijgend bewustzijn

De Overgang is een groot maatschappelijk fenomeen dat nog erg in de 
schaduw staat. Maar dat gaat veranderen. Er lijkt namelijk een sterk 
stijgend bewustzijn op gang te komen over het fenomeen Overgang. 

Afgelopen zomer stond er nog een groot artikel in de dagbladen met de 
kop Werken in de Overgang: zwoegen, zweten, zwijgen. Boodschap van 
het verhaal: het taboe moet ervan af en vooral op de werkvloer. 

Directe winst waar iedere organisatie blij van wordt: het ziekteverzuim 
kan omlaag doordat vitaliteit verbetert. Tenminste… als 
Overgangsklachten ook als zodanig erkend en herkend worden.

Zo worden Overgangsklachten nogal eens aangezien voor een burn-out 
en volgt een aanpak voor herstel dat daarop gebaseerd is. Een gemiste 
kans die onnodig veel leed, tijd en geld kost.

Aanknopingspunt voor DI

De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies 45plussers van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft me sinds februari 
van dit jaar al ruim 50 coachtrajecten gebracht met voornamelijk vrouwen 
uit deze leeftijdsgroep. 

Dat heeft mijn inzichten sterk vergroot over wat er speelt bij vrouwen in 
de Overgang, de invloed ervan op hun leven én op hun werk. 

Wat ik van deze vrouwen heb geleerd, is dat zij nú écht willen kiezen voor 
zichzelf en wat zíj nodig hebben. Ze zijn nu namelijk niet gelukkig in hun 
werk en zijn moe, omdat ze vastzitten in patronen die niet meer passen. 
Ze willen herontdekken waar hun ware potentieel ligt en hoe ze dat meer 
ruimte kunnen geven. Dat is de rode draad die door al deze trajecten heen 
loopt. 

En niet onbelangrijk, deelnemers nemen zelf de beslissing en het initiatief 
om gebruik te maken van deze mogelijkheid om duurzaam inzetbaar te 
blijven. 

Mooi! Maar het geeft ook te denken. Het overgrote deel van deze 
vrouwen wilde niet dat hun werkgever van dit traject op de hoogte was 
en koos ervoor om buiten medeweten van de werkgever te werken aan 
persoonlijke vraagstukken met oog op duurzame inzetbaarheid.
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Behoefte aan ontwikkeling

De subsidieregeling is een groot succes, wat aangeeft dat er veel 
behoefte aan is. 

Werkenden die tot deze doelgroep horen, vragen zich af wat ze te doen 
hebben om vitaal en gemotiveerd te blijven. Middels coaching krijgen ze 
daar een antwoord op. De benodigde energie komt bovendien vrij om 
regie te zetten richting een fijner, lichter leven. 

Dat betekent niet dat ze massaal ontslag nemen, maar wel dat ze ontdekt 
hebben hoe ze op een betere manier hun bijdrage kunnen blijven leveren 
aan de organisatie waar ze werken, het werk weer zien zitten, het plezier 
in hun werk terug krijgen. Energieker, vitaler. 

Winst voor zichzelf is winst voor de werkgever.

De Overgang verdient daarom meer aandacht binnen organisaties en daar 
wil ik graag de inspirator voor zijn. 

Oproep tot samenwerking

Persoonlijke ontwikkeling gaat in deze levensfase hand in hand met 
professionele ontwikkeling. Aandacht voor dit ingrijpende en langdurige 
transitieproces lijkt daarmee ook een organisatiebelang. 

Bewustwording en (h)erkenning zijn het begin! 

Ik zoek werkgevers die de durf hebben om de Overgang op hun agenda te 
zetten en daar met mij over in gesprek willen gaan. 

Verder praten?
Inge Kroesen

06-52045532

inge@missie-22.nl


