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WAT IS EEN
CAREERGASM?

Wat is een careergasm? Voelt dat even goed als het klinkt?

Daar kun je donder op zeggen. Een careergasm heb je als je 

werk goed voelt. Echt goed. Zoals een lekker nummer van 

Marvin Gaye. Alsof  jij en je werk bij elkaar horen. Dat over-

komt je als je je verbonden voelt met je werk – als jíj voor je 

werk kiest en het werk voor jóú – en als je er steeds mee aan de 

gang wilt blijven.

Wanneer je de juiste carrière hebt, voelt het als een roeping, 

iets wat je gewoon móét doen. Je hebt het gevoel alsof  je pre-

cies doet wat je zou moeten doen en wat je van nature goed 

afgaat. Je werk maakt je gelukkig, tevreden en geeft je voldoe-

ning. Niet elke dag, maar meestal wel.

Een careergasm krijg je als je de carrière hebt die je ook wilt. 

Dan heb je elke maandagochtend een lekkere date en ga je elke 

keer met frisse moed aan de slag omdat het gewoon goed voelt.
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Het is lastig om een careergasm te omschrijven tegenover 

iemand die er nog nooit een heeft gehad. Het enige wat je kunt 

doen is veelbetekenend glimlachen en zeggen: ‘Wacht maar. 

Het is fantastisch. En het is alle inspanning waard om een 

career gasm te krijgen.’ Want dat is een feit: je zult je ervoor 

moeten inspannen. Net als met alle goede dingen zul je er iets 

voor moeten doen. Dit boek helpt je daarbij. 

Misschien heb je al weleens een careergasm gehad maar is 

het als een nachtkaars uitgegaan. Je bent dat heerlijke gevoel 

kwijtgeraakt. Als je werk lekker voelde maar nu niet meer, is 

het ofwel tijd om je huidige werk interessanter te maken ofwel 

om verder te gaan. Niet alles hoeft voor altijd in je leven te 

blijven. Dat geldt ook voor oude passies die zijn opgebrand. 

Misschien is het tijd om los te laten en een andere richting op te 

gaan.

Maar hoe krijg je de magie terug als je passie voor je werk is 

bekoeld? Rustig aan, het gaat stapje voor stapje! Elke dag zijn 

er mensen over de hele wereld die dat doen: loslaten en dapper 

een stap in een nieuwe richting zetten. Ik ben hier om je te 

helpen jouw stap te zetten. Het wordt tijd dat je je weer goed 

voelt.
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IK KAP ERMEE
EEN AANTEKENING VAN DE AUTEUR

Midden in een drukke Starbucks stortte ik in. 

Ik was bezig met mijn dissertatie. Ik vond het vreselijk. Dat 

vond ik al een hele tijd, maar die dag brak er iets in me. Ik 

voelde me ellendig en ik kon geen belangstelling – zelfs geen 

beetje – meer veinzen voor iets waar ik een hekel aan had. Ik 

was kapot. Ik kon het niet langer. Geen seconde langer. Ik 

weet niet waarom het toen, op die dag gebeurde. Ik had het 

niet zien aankomen. Misschien had dat wel gemoeten, maar het 

was dus niet zo.

Ik had het gevoel dat ik helemaal uit elkaar viel. Mijn maag 

draaide zich om en ik voelde een ijskoude fl its van paniek door 

mijn lichaam gaan. Tot mijn afgrijzen trapte ik een scène: ik 

begon te huilen. En we hebben het hier niet over heimelijk een 

traantje wegpinken. We hebben het over een hele overstro-

ming, compleet met snotneus en onsamenhangend, zwoegend 
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ademen. Ik trilde zo erg dat ik mijn koffi e bijna over mijn lap-

top morste. Snel raapte ik mijn spullen bij elkaar zodat ik kon 

vertrekken en me de publieke gêne kon besparen, maar het was 

al te laat. Van boven, buiten mijn eigen lichaam, zag ik het hele 

schouwspel. Ik dacht: dus zo ziet een zenuwinstorting eruit. 

Het was afgrijselijk. En precies wat ik nodig had.

De volgende dag liep ik de kamer van mijn promotor bin-

nen en vertelde hem dat ik ermee ging kappen. Ik was toen 

vier jaar bezig met mijn onderzoek en had 93 bladzijdes van 

mijn proefschrift af. Ik zou college blijven geven tot het eind 

van het jaar, maar ik ging vertrekken. Een carrière als hoog-

leraar was niets voor mij.

Ik was bang wat de mensen ervan zouden denken. Ik was 

bang dat ik over zou komen als een mislukkeling. Ik was bang 

dat ik alles zou verliezen waar ik voor had gewerkt. Ik was 

bang dat ik er kapot aan zou gaan.

En toch deed ik het. Ik luisterde naar het stemmetje in me-

zelf.

Ik ben heel trots op die beslissing. Het is de moeilijkste be-

slissing die ik ooit heb genomen en een van de beste. Het was 

een geschenk en eindelijk bracht ik de moed op om het mezelf  

te geven.

Dat is nu vier jaar geleden en sindsdien zet ik me ervoor in 

om andere mensen te helpen om te stoppen met banen waar ze 

een hekel aan hebben, om hen te helpen ’m te peren als ze er 

niet langer tegen kunnen. Ik heb gebruikgemaakt van al mijn 

ervaring van lesgeven op een businessschool en er iets nieuws 

van gemaakt, iets wat véél beter voelt. Die vrouw die bij Star-
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bucks instortte is nu carrièrecoach en helpt andere mensen in 

hun kracht te komen en iets beters te kiezen.

Als je de weg kwijt bent of  het moeilijk hebt of  ongelukkig 

bent in je werk, weet dan dat ik weet hoe dat voelt. Net als heel 

veel andere mensen. Gallup, Forbes en The New York Times 

stellen dat meer dan de helft van de Amerikanen ongelukkig is 

met zijn werk en er weinig mee heeft. Wat de meesten van ons 

niet beseffen is dat ons breekpunt de vrijheid is die roept.

Met dit boek hoop ik je te kunnen helpen de kracht te vinden 

om de baan waar je een hekel aan hebt achter je te laten en de 

moed te vinden om werk te zoeken waar je hart naar uitgaat. Ik 

ga je helpen de juiste vragen te stellen, diep te graven en erach-

ter te komen wat je werkelijk wilt. Ik ga je ook helpen om je 

angst en weerstand aan te pakken, zodat je kunt zeggen: wat 

boeit het! Natuurlijk ben ik doodsbang, maar het is de moeite 

waard. Ik ga het doen.

xo

Sarah

PS  Ik heb de namen en kenmerkende details van bijna iedereen 

in dit boek veranderd. Ik hoop dat hun en mijn verhalen jou 

die liefdevolle schop onder je kont geven die je nodig hebt om 

je weg te vinden naar werk dat goed voelt.





OP  ZOEK
NAAR AANWIJZINGEN 

JE ZULT NOOIT VINDEN WAAR JE NAAR ZOEKT
ALS JE OP DE VERKEERDE PLEK BLIJFT ZOEKEN.
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IK WEET NIET
WAT IK WIL

Er wordt wel gezegd dat een van de lastigste dingen bij het op zoek 

gaan naar een carrière die je gelukkig maakt is om erachter te komen 

wat voor sóórt werk je eigenlijk wilt doen. Daar ben ik het mee eens.

Een beetje dan.

Eigenlijk vind ik dat het meer dit is: een van de lastigste 

dingen bij het op zoek gaan naar een carrière die je gelukkig 

maakt is tegenover jezelf  toegeven wat voor soort werk je eigen-

lijk wilt doen. Er is een groot verschil tussen niet weten wat je 

wilt en niet toegeven wat je wilt.

De meeste mensen die bij me komen voor carrièrecoaching 

hebben geen idee. Ze weten niet wat ze willen. Dat wil zeggen: 

ze dénken dat ze niet weten wat ze willen. Maar meer dan de 

helft van de tijd – nee, het grootste deel van de tijd – heeft het 

probleem niets te maken met het niet weten; het heeft te maken 

met de angst die in verband staat met het verlangen.
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Niets is angstaanjagender dan toegeven wat je eigenlijk wilt, 

vooral als je denkt dat het toch niet gaat lukken.

Voor de meesten van ons is het probleem niet dat we niet 

wéten wat we willen. Het is dat we het in onze broek doen van 

angst dát we het willen. Toegeven dat je iets wilt, betekent dat 

je er iets aan moet doen. Dat betekent dat je ofwel aan de bak 

gaat om het te laten gebeuren ofwel dat je jezelf  bewust laat 

zitten. En ik hoef  jou niet te vertellen welke van die twee resul-

taten op de lange termijn het slechtste resultaat oplevert.

N i e t s  i s  a n g s t a a n j a g e n d e r  
d a n  t o e g e v e n  w a t  j e  e i g e n l i j k  w i l t ,  

v o o r a l  a l s  j e  d e n k t  d a t  h e t  
t o c h  n i e t  g a a t  l u k k e n .

Dus is het gemakkelijker om te zeggen dat je niet weet wat je 

wilt, want daardoor ben je een zielenpoot die geen idee heeft. 

Wist ik maar wat mijn passie was, dan zou ik er echt héééélemaal 

voor gaan. Is dat echt zo? Ik durf  te wedden dat je ergens diep 

vanbinnen precies weet wat je wilt.

Sommige mensen verstoppen zich hun hele leven voor hun 

eigen waarheid. Speel niet gretig je hele leven de rol van de 

arme stakker.

Dan heb ik het hierover:
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BANKIER :  Ik moet echt uit dit ellendige beroep zien te 

stappen, maar ik weet niet wat ik dan moet gaan doen.

IK :  Wat voor soort werk zou je gelukkig maken, denk je?

BANKIER :  Dat weet ik niet.

IK :  [ik zet mijn strenge bibliothecaresseblik op] Is dat echt 

zo? Heb je geen idee wat je gelukkig maakt?

BANKIER :  Nee, dat weet ik niet.

IK :  [radiostilte + opgetrokken wenkbrauw] (het equivalent 

van twee keer ‘Wat een onzin!’ roepen)

BANKIER :  Oké, ik heb altijd bierbrouwer willen worden, 

maar dát kan ik toch niet gaan doen!

bingo.

Als je dit herkent dan is jouw probleem dus niet dat je niet weet 

wat je wilt. Het is dat je báng bent om het te willen. En dat zijn 

twee heel verschillende dingen.

Denk je dat de bankier die bierbrouwer wordt vergezocht 

is? Denk er nog maar eens over na. Een cliënt van me heeft die 

overstap gemaakt. En hij deed het toen hij al een aantal jaar als 

bankier had gewerkt en twee jonge kinderen had. Hij nam zelfs 

een zomer lang genoegen met een heel minimale vergoeding 

bij een brouwerij om het vak te leren. Hij betaalde zijn oppas 

per uur meer om zijn kinderen in de gaten te houden dan dat 

hijzelf  verdiende. Als je bang bent om te willen wat je wilt 

omdat je denkt dat het toch niet lukt, denk dan aan de bankier 

die bierbrouwer werd.
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Denk eens na over de volgende vraag en geef  eerlijk ant-

woord:

Heb je echt geen idee of  ben je gewoon bang?

Misschien is die vraag wel een opluchting voor je. Misschien 

denk je wel: omg, diep vanbinnen weet ik echt wel wat ik wil, 

maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik ben doodsbang!

Of  misschien word je wel woedend van die vraag. Mis-

schien denk je wel: moet je horen, dame, jij hebt geen idee hoe 

erg ik hiermee heb geworsteld. Ik weet écht niet wat ik wil en 

ik doe echt fokking hard mijn best om erachter te komen. Ben 

jij diegene, geef  dan niet op. Ik ga je helpen bij dat deel van je 

te komen dat het weet.

Als je echt niet weet wat je wilt, is de kans groot dat je ooit 

het contact met je verlangen bent kwijtgeraakt. Op een gege-

ven moment heb je dat verlangen héél ver weg gestopt, zodat 

je nu vol overtuiging tegen jezelf  kunt zeggen dat je echt niet 

weet wat je wilt. Misschien heb je dat na je studie gedaan of  

toen je een gezin stichtte. Misschien al eerder. Wie weet heb je 

dat verlangen onderdrukt toen je een angstige puber was die 

zich zorgen maakte over zijn toekomst of  toen je een gehoor-

zaam kind was dat zijn best deed om zijn ouders tegen elke prijs 

liefde en dankbaarheid te tonen. Je hebt dat verlangen mis-

schien zo lang geleden weggestopt dat je niet eens meer weet 

hoe je erbij moet komen.

Maar het is er. En als jij het echt wilt, kan ik je helpen het te 

vinden.
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MAAR
UIT DE TEST KOMT…

Heb je weleens zo’n beroepskeuzetest gedaan die je vertelt wat 

je moet gaan doen als je volwassen bent? Je kent ze wel. Geba-

seerd op een onderzoekje van tien minuten ben je voorbestemd 

om accountant of  leeuwentemmer te worden!

Die tests kunnen geruststellend zijn en vormen soms een 

goed uitgangspunt, maar zonder wat meer introspectie zijn ze 

ook vaak de reden dat mensen vast komen te zitten in de ver-

keerde carrière. Als het moment aanbreekt om een beslissing 

over hun carrière te nemen, kiezen veel mensen voor de ge-

makkelijke weg en doen wat een test hun vertelt, zonder verder 

inlichtingen in te winnen.

Misschien ben jij die weg ook ingeslagen. Misschien heb jij 

ook voor je carrière gekozen op basis van wat je werd verteld 

door een loopbaanassessment, een beroepskeuzetest of  een 

persoonlijkheidstest… of  een schooldecaan, een vriend(in), 
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een van je ouders, je partner, je leraar of  mentor. Al die men-

sen deden dat waarschijnlijk met de beste bedoelingen, maar ze 

hadden geen idee wat het beste voor jóú was. Jíj bent de enige 

die dat weet.

Dat is aan de ene kant geweldig! Want jij hebt die ken-

nis gewoon in je. Aan de andere kant zet dat je stevig on-

der druk. En dat is ook de reden waarom zoveel mensen 

voor het carrièreadvies van iemand anders zwichten, want 

dat líjkt gemakkelijker. Maar soms verdwaal je op de gemak-

kelijke weg, ook al volg je de aanwijzingen en doe je alles 

‘goed’.

Heb jij dat ooit gedaan? De aanwijzingen van iemand an-

ders opgevolgd om vervolgens te verdwalen? Dat is om woest 

van te worden. Je had waarschijnlijk je eigen route kunnen 

volgen en dan was het prima gegaan, maar het leek veiliger, 

verstandiger om iemand anders de weg te vragen zodat je 

 zeker wist dat je de goede kant op ging. Als je vervolgens 

verdwaald raakt, denk je: wtf?! Ik dacht dat ik door die aan-

wijzingen te volgen zou komen op de plek waar ik naartoe 

wilde!

En soms volg je de aanwijzingen van anderen op en kom je 

precies waar je naartoe had willen gaan, om er bij aankomst 

achter te komen dat die plek niet líjkt op wat je je had voorge-

steld. Je denkt: is dit het nou? Heb ik zo hard gewerkt om híér 

te komen? Wat een afknapper. Je zou hem het liefst willen sme-

ren, maar je hebt geen idee waarnaartoe. Je bent op je ‘bestem-

ming’, maar je bent ook de weg kwijt.

Als je het gevoel hebt dat je in je carrière de weg bent kwijt-



Soms
verdwaal  je

op  de
gemakke l i jke  weg ,

ook  a l
vo lg  je

de  aanwi j z ingen
en doe je

a l les  ‘ goed ’ .

Soms
verdwaal  je

op  de
gemakke l i jke  weg ,

ook  a l
vo lg  je

de  aanwi j z ingen
en doe je

a l les  ‘ goed ’ .
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geraakt, dan is de kans groot dat je wat dieper moet graven om 

te zien welk pad het beste voor je is.

Als een snelweg van nieuw wegdek wordt voorzien, moet 

de weg eerst worden gefreesd. Je moet onder het oppervlak 

graven en blootleggen wat eronder zit om een fundering te 

maken waarop de nieuwe laag goed hecht. De afgeschraapte 

weg is hobbelig en rimpelig, net als ribfluweel. De oude weg 

moet worden afgeschraapt voordat er een nieuwe weg over-

heen gelegd kan worden. 

Hetzelfde geldt voor gebouwen. Je zult onder de oppervlak-

te moeten graven om een fundament te leggen. Dat is de be-

langrijkste stap. Als het fundament niet goed is, heb je niet de 

juiste steun voor wat je ook maar bouwt.

Wat hebben wegen en gebouwen met je carrière te maken? 

Mocht je toevallig in de bouw zitten, veel. Mocht je niet in de 

bouw zitten, dan formuleer ik het zo: wil je iets bouwen wat 

duurzaam is, dan zul je eerst diep moeten graven.

Je moet in contact komen met wat je werkelijk wilt. Wat jij 

wilt zal iets anders zijn dan wat ík wil en wat je moeder wil en 

wat je beste vriend(in) wil. Dat is de reden dat het niet altijd 

werkt om iemand anders advies volgen, of  dat nu van je vader 

W i l  j e  i e t s  b o u w e n  
w a t  d u u r z a a m  i s ,  d a n  z u l  j e  
e e r s t  d i e p  m o e t e n  g r a v e n .



24

of  een schooldecaan of  een ingewikkeld loopbaanassessment 

afkomstig is. Jij bent uniek: alleen jíj kunt het op de juiste ma-

nier aanpakken.

We zijn niet gemaakt om in vakjes gestopt te worden: er is 

er maar één zoals jij, en je carrière zou ook zo moeten zijn.
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ACTIVEER
JE INNERLIJKE PEUTER

Als je een peuter hebt of  kent, en je bent natuurlijk zelf  ook 

ooit een peuter geweest, dan weet je dat die niet te verlegen is 

om zijn gevoelens te uiten. Peuters kunnen het uitschreeuwen 

van verrukking en een paar seconden later in een woedeaanval 

uitbarsten… en omgekeerd.

Een nieuw Spidermanfi guurtje? Helemaal blij! Maar wan-

neer je hem vraagt het met zijn zusje te delen, dan verandert hij 

in een mini-Godzilla.

Peuters maken zich niet zo druk om sociale normen. Ze heb-

ben het hart op de tong. Ze zijn nog maar kort op deze wereld, 

dus hebben ze zich nog niet alle regels eigen gemaakt. En is dat 

eigenlijk slecht?

Als volwassenen volgen we de regels en doen we wat er van 

ons wordt verwacht. We gedragen ons beleefd, netjes en pro-

fessioneel. We gaan echt geen vreugdedansje midden op een 
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drukke straat doen. We zetten het niet op een huilen, we schop-

pen niet en we krijsen niet zo hoog dat alleen honden het kun-

nen horen.

Maar ben je dat niet een beetje zat? Zijn er geen momenten 

dat je juist zou willen schoppen en schreeuwen en een scène 

zou willen trappen, omdat je iets moet doen waar je een hekel 

aan hebt? En zijn er geen momenten dat je het wel zou willen 

uitkrijsen van plezier en een gek sprongetje zou willen maken, 

maar dat niet doet omdat je bang bent dat anderen zullen den-

ken dat je gek bent geworden?

Als het om je carrière gaat – nee, als het over het leven gaat – 

dan denk ik dat we beter af  zouden zijn als we onze innerlijke 

peuter wat vaker zouden omarmen.

Nu wil ik je niet adviseren om je baas een eikel te noemen 

(en als je dat echt wilt doen, zorg er dan voor dat je een andere 

baan achter de hand hebt), of  te mokken en wild om je heen te 

slaan als je die promotie niet krijgt (oké, privé zou je dat wel 

kunnen doen). Ik adviseer je alleen dat je gaat opmerken wan-

neer je een enorme scène zou willen trappen. Dat je opmerkt 

wanneer je zou willen piepen van verrukking. Dat zijn grote 

sleutels onderweg naar werk dat je bevrediging geeft.

Een vriendin van me is businessconsultant bij een groot be-

drijf  waar ze veel regels hebben, zelfs regels over de schoenen 

die je aan mag. Ze mag pumps dragen met puntige tenen, maar 

niet met vierkante tenen. Als ik dat hoor, denk ik al: omg, 

schiet me af. Ik zou het daar nooit overleven. Dat zijn gewoon 

te veel regels voor me – om het er nog maar niet over te hebben 

dat ze belachelijk zijn. 
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Stomme regels zorgen ervoor dat ik een scène zou willen 

trappen. Andere dingen op mijn hysterische-aanvallijst zijn: 

zinloze vergaderingen, hersenloze smalltalk, irritant jargon, 

netwerkbijeenkomsten en saaie onderzoekstijdschriften. Als ik 

geconfronteerd word met dat soort dingen wil ik me het liefst 

op de grond gooien en me gedragen als een peuter die net te 

horen heeft gekregen dat hij uit het pierenbadje moet.

Wat staat er op jouw hysterische-aanvallijst? Denk er maar 

eens over na. Welke regels volg jij allang niet meer? Wat zou je 

nooit meer willen doen? Wanneer voel jij je als een vis op het 

droge?

Ga maar aan de gang en maak een lijstje. Zet er dingen op 

uit je werkleven waar je een hekel aan hebt, en voeg er gerust 

ook andere dingen aan toe. Dingen die niets met mijn werk te 

maken hebben op mijn hysterische-aanvallijst: wijn (ik heb ja-

ren mijn best gedaan om het lekker te vinden, maar ik vind het 

goor en ik ben er klaar mee om te proberen het lekker te vinden 

alleen omdat andere mensen ervan houden) en rommel om me 

heen (ik krijg uitslag bij de gedachte dat ik lekker opgekruld 

op de bank Netflix zit te kijken in een kamer waar ik de vieze 

vaat van gisteren kan zien).

Laten we nu eens kijken naar het andere eind van het inner-

lijke peuterspectrum: gillen van verrukking. Waar word jij blij 

van? Waardoor voel jij je een kind met een zak vol snoep en 

een grote chocoladesnor?

Ik heb het over dingen van je werk en over dingen die niet 

met je werk te maken hebben. Een paar dingen op mijn gil-

len-van-verrukkinglijst: rode nagellak, rivieren en bergen, tijd 
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voor mezelf, mooi postpapier, schrijven, diepgaande gesprek-

ken, fraai design, organiseren, plannen, anderen stimuleren, 

problemen oplossen en een-op-een met leuke mensen werken.

Als je naar je twee lijstjes kijkt, zullen je waarschijnlijk een 

aantal dingen opvallen. Verwacht niet dat er een specifiek be-

roep uit rolt. We zijn er nog niet. Kijk gewoon naar je lijstjes 

of  er bepaalde onderwerpen uit komen.

Heb je een beetje hulp nodig? Ik laat je even zien wat ik 

bedoel. We gaan eerst naar mijn eigen lijstjes kijken.

Mijn hysterische-aanvallijst laat me zien dat ik echt geen zin 

heb in oppervlakkig contact. Het laat me ook zien dat ik niet 

iemand ben voor een traditioneel groot bedrijf  en dat dingen 

doen omdat iedereen het doet me een rotgevoel geeft.

Mijn gillen-van-verrukkinglijst wijst erop dat ik dingen 

leuk vind die grappig en een beetje maf  zijn. Ik ben ook visu-

eel ingesteld. Kunst en design vind ik belangrijk. En ruimte en 

natuur geven me een goed gevoel.

W a a r d o o r  v o e l  j i j  j e  
e e n  k i n d  m e t  e e n  z a k  

v o l  s n o e p  e n  e e n  
g r o t e  c h o c o l a d e s n o r ?

Keer nu terug naar je eigen lijstjes en kijk wat je ervan kunt 

leren. Het is natuurlijk een waarheid als een koe, maar ik zeg 
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het toch maar: neem wat afstand van de dingen op je hysteri-

sche-aanvallijst en zoek de dingen op waar je blij van wordt.

Maar ik kan niet stoppen met de dingen  

waar ik een hekel aan heb!

Dat zou een complete omschakeling betekenen!

Eh… ja. Maar misschien heb je dat juist nodig.

Ik kan niet meer tijd besteden aan de dingen die ik leuk vind.

Dat is niet verstandig! Dan denkt iedereen dat ik gek ben!

Wat boeit het? We hebben het over jóúw leven. Daar zou je 

van moeten genieten. Het is tijd dat je je leven terugkrijgt. 

Omarm je innerlijke peuter. Ga een beetje leven. Ik zie je bij 

het pierenbad!


