Een theoretische benadering
Het kan iedereen overkomen. Het besef dat je loopbaan in een sleur terecht
is gekomen. Het kan zelfs zover doordringen, dat je erachter komt jarenlang
het verkeerde beroep te hebben beoefend. Er zijn vele redenen en oorzaken
te verzinnen, dat je leven een bepaalde richting opgegaan is. Het besef dat
het anders kan, is niet direct een open deur. Het sluipt via een kier naar
binnen. De openbaring is een proces en de tijd die daar voor nodig is kan
persoonsafhankelijk zijn. Als het “onvrede gevoel” zich openbaart kan het
vele vervelende gevolgen hebben. Samengevat kan er een Fuik
samengesteld worden met vele onbekende parameters.
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Periode 0 – 10 jaar staat grotendeels voor “intuïtie” en opvoeding. Het kind reageert en
ontwikkeld zich op eigen intuïtie. De ouders en de school leveren
“normen en waarden”.
Periode 10-20 jaar staat grotendeels voor “leren”. Opvoeding vanuit ouders of omgeving is
merkbaar, maar zoeken naar eigen identiteit staat voorop.
Periode 20-30 jaar staat grotendeels voor “onderzoek en” en “ervaren”. De “sky is the limit”,
alles kan en mag. Voor het eerst beginnen aan een loopbaan of start
academische studie. Eigen profilering is noodzakelijk. Veelal een begin
van “gezinsvorming”.
Periode 30-40 jaar staat grotendeels voor “broodwinning”. Voorliggende fasen worden nu in
de praktijk gebracht en verantwoordingsgevoel krijgt de overhand. In
deze fase begint men vaak aan de topfunctie die men voor ogen had.
Status en machtbesef groeien en nemen een belangrijke plaats in.
Periode 40-50 jaar staat grotendeels voor “zoeken”. Deze “midlife crisis” is voor de man een
fase van het zoeken naar de innerlijke identiteit. Wie ben ik? Wat wil ik?
De eigenlijke identiteit groeit in deze fase. Fase van onrust,
ontevredenheid, onzekerheid.
Periode 50-60 jaar vormt een fase van stabiliteit en rijpheid. Uit deze fase put men wijsheid.
Alle levenservaringen krijgen een betekenis en hoeven niet meer ontdekt
te worden.

Oorzaken voor het verschuiven van de “zoekfase” van veertig naar ongeveer
vijfendertig jaar:
•

Snelle economische ontwikkelingen en korte termijn visie confronteren
hoger opgeleiden sneller met vervroeging van dit proces.

•

Functieverschuiving van “generalist” naar “specialist”. Dit vanwege het
grote aanbod van pas afgestudeerden met een specialistische vakkennis,
terwijl de vorige generatie meer als “generalist” werd opgevoed.

•

Samenleving verandert snel. Onze werkmethoden raken snel verouderd,
onze omgangsvormen zijn verkild en onze wederzijdse afhankelijkheid is
geminimaliseerd.

•

De samenleving staat open voor ervaringen, ontwikkelingen en het eigen
individu staat centraal.

De verschuiving is afhankelijk van “eigen ontwikkeling”. Als men lang is blijven
stilstaan kan de “zoek fase” pas beginnen op een latere leeftijd en vaak door
een ingrijpend voorval. Uit het onderzoek is gebleken, dat dit voorkomt bij
“techneuten” die jarenlang bij dezelfde werkgever zijn blijven hangen en na
fusie of veroudering worden ontslagen. Het gehele proces wordt dan op
latere leeftijd beleefd, terwijl juist boven de vijftig een beperking aan
vacatures is. Psychologische ondersteuning is voor deze groep veelal
noodzakelijk.
Het zoeken naar de eigen “identiteit” gaat meestal gepaard met een aantal
“dalen” in de zakelijke en privé-sfeer. Een cumulatie van “dalen” noemen we
“de fuik”. Deze “fuik” heeft een aantal vaste eigenschappen. De tijdslimiet
van het "afdalen” en/of het “klimmen” is elastisch. Hierbij komt vooral de
opvoeding terug en deze is vaak bepalend voor de tijdsduur. De beginfase is
veelal onherkenbaar voor de persoon in kwestie of voor zijn omgeving. Het
vreemde is, dat de categorie die net aan het afdalen is, vaak bij selecties
worden meegenomen, terwijl de “klimfase” snel wordt afgedaan als
hopeloos en ongeliefd. Dat dit onterecht zal blijken te zijn, wordt beschreven
in de “fuik van de 35-50 jarigen”.

De Fuik van de 35 – 50 jarige
Inleiding:
De inhoud van de “fuik”, bestaat uit een aantal opeenvolgende “dalen” in
de “zoek-fase” van de levenslijn. Het is uit onderzoek gebleken, dat deze fase
de laatste tien jaar verschoven is van 40 tot 50 jaar naar 35 tot 50 jaar. De
rede dat de periode nog steeds tot 50 jaar geldt (overigens zijn dit geen
vaste getallen en kan die voor een individu totaal anders zijn), heeft te
maken met de resultaten uit het onderzoek dat in 1997 gehouden is bij
Werving & Selectie opdrachten en inschrijvingen. Na toetsing van de
resultaten kunnen we aannemen, dat een groot deel van de bevolking in de
leeftijdsklasse 35 – 50 jaar en uit de groep HBO-ers of Academici te maken
krijgt, of te maken heeft, met een “midlife crisis”, die conform dit model kan
verlopen.
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De “Cultuur Confrontatie fase “,is het begin van de afdaling in de fuik. Deze fase is de
moeilijkst definieerbare fase, omdat het individu het zelf meestal nog niet realiseert en
deze is ook moeilijk voor zijn omgeving in te schatten. Een aantal kleine vormen van
teleurstellingen, zowel zakelijk als privé, zijn meestal het signaal. In deze fase groeit de
onvrede bij een vaste werkgever en dit resulteert vaak in ontslag. Dit kan diverse
vormen van ontslag inhouden, zoals na fusies, na conflicten of gewoon door zelf te
gaan solliciteren. De volgende stelling is een voorbeeld. Ben je vooraf weinig
veranderd van werkgever, dan begint hier meestal fase twee in de cirkel. Bij een
nieuwe werkgever ziet het er in eerste instantie prima uit, maar na verloop van
maanden ontdek je dat de onvrede die je bij je vorige werkgever had, wederom
weer terugkomt. Aan het einde van het jaar wordt dan meestal het jaarcontract niet
verlengt of omgezet naar een vastdienstverband. Het kan ook zijn, dat je zelf kiest om
opnieuw te gaan zoeken.

II

De “Cultuur Shock fase”, is het begin van een stukje herkenbaarheid. Je ervaart
dingen, die je vooraf al eerder had meegemaakt en probeert dit te plaatsen in een
context. In deze fase begint ook de zelfkritiek te ontwortelen en spiegel je de slechte
ervaringen af op eigen functioneren. De tijd van onzekerheid is aangebroken. Je blijft
nieuwe werkgevers zoeken en zult ervaren, dat je niet meer de eerste keus bent.
Depressiviteit kan zich ontwikkelen (afhankelijk van de gemoedstoestand van het
individu) en de periodes van ziek thuis nemen toe. Je daalt verder af in de “fuik”.
Doordat je je gevoelens op jezelf richt, denk je bij de herkenning ervan al snel, dat je
het probleem de baas kunt. Echter uit de praktijk blijkt, dat dan de afdaling in de fuik
pas echt begonnen is. Dit noemen we de “kreukel zone”. Niets staat meer vast en is
van zelfsprekend.

III

De “Kritieke fase”, is eigenlijk de belangrijkste fase in deze crisis. Het eindpunt van het
“dal” is inzicht en je wordt gedreven door eigen persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de
vorige fase heb je vaak ook ervaren, dat de mensen die je vertrouwde en een
onderdeel van je leven vormen, afstand hadden genomen. De verantwoording van
het proces ligt alleen op eigen schouders. Dit kan kritiek zijn. Als er in deze fase nog
steeds niet genoeg eigen waarde is ontwikkeld en eigen inzicht aanwezig is, dan
bestaat de kans, dat je de “klim” niet meer aankunt. Je bent verdwaald en valt uit de
route. Je geeft nog steeds af op anderen en geef de ander vaak ook nog de schuld
van je misère. Misschien heb je net een scheiding achter de rug of kom je niet meer
aan werken toe. Je hebt professionele hulp nodig. Niet in de zin van adviseurs, maar
meer psychotherapie. Terug naar je eigen “roots”.
Als je toch in jezelf blijft geloven en de achterliggende periode met veel zelfkritiek
hebt doorstaan, kun je moed opbrengen om te beginnen aan de “klim”. De top is
weliswaar niet in zicht, maar de kracht neemt toe.

IV

De fase van de “innerlijke groei” is er één van vallen en opstaan. De “klim” is ingezet
en af en toe merk je, dat je weer terugvalt en onzeker bent. Die onzekerheid is een
onderdeel van je leven en ook daar geloof je in. De kracht neemt toe. Je hebt
weliswaar vaak niet de functie die je enige tijd geleden had bereikt of het kan
voorkomen dat je totaal ander werk verricht, maar je voelt de innerlijke rust groeien.
Met name de eigenwaarde groeit en je begint de “klim” niet zonder kracht. Je maakt
regelmatig keuzes en merkt al snel, dat je de eigen grenzen leert ervaren en
erkennen. Je krijgt weer vrienden en kennissen en ziet het leven weer rooskleuriger. De
top is nog lang niet in zicht en dat merk je al snel, want deze fase gaat zowel omhoog
als naar beneden. Terugval betekent: loslaten. De “klim” bestaat weer uit een aantal
herkenbare situaties. In het model wordt dit uitgedrukt door middel van een “innerlijke
groei thermometer” (zie thermometer).

V

De mooiste fase is als de top inzicht is. Je voelt je sterk en van binnen ben je krachtig.
Je merkt ook dat je grip krijgt op je omgeving en dat successen toenemen, naarmate
de klim vordert. Voor werkgevers betekent het de meest loyale en flexibele
werknemer, die zijn grenzen kent en krachtig overkomt. Als leidinggever zal hij vele
processen met succes kunnen belonen. Deze fase is niet wetenschappelijk
opgebouwd, maar uit eigen ervaring ontwikkelt.

Diepte en Breedte van de “fuik” is afhankelijk van het individu en wordt door
ieder persoonlijk ervaren. Dit kan te maken hebben met “normen en
waarden” uit de eerste drie periodes van de levenslijn (van 0 tot 30 jaar).

De Cirkel:
Tijdens de afdaling in de “fuik” krijg je te maken met fase 1
“de cultuur confrontatie” en fase 2 “de cultuur shock”.
Deze twee fasen bevatten vele “conflicten” en
“teleurstellingen”. De cirkel is het model voor de
werksituatie.
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Uit het onderzoek is gebleken, dat deze
methodiek afhankelijk is van de leeftijd. Als je net
in de “zoek” periode bent aangeland, heb je
meestal al een onzekere periode achter de rug.
Een periode waarbij wisselend werk vaker aan de
orde is gekomen. Zit je juist aan het einde qua
leeftijd (45-50 jaar), dan merken we al snel dat er
een stabiele periode tijdens de broodwinners
fase aanwezig was. Veel kandidaten hadden
een lange stabiele groei bij dezelfde werkgever
meegemaakt. Nu na fusie of conflicten is de
“drive” veranderd.
In ieder geval is er een stuk herkenbaarheid te
vinden in de c.v. van de kandidaat. Wordt een
periode van langere tijd bij dezelfde werkgever
opgevolgd door korte perioden, of is er een
sabbatical year toegevoegd of is de kandidaat
begonnen aan een reeks functies op “interim”
niveau. Deze aanduiding geeft meestal aan, dat
de persoon in kwestie “dalende” is in de fuik.
Deze situatie is een belangrijk element voor de
tijdsfactor van het gehele proces. Je kunt het
vaak jaren uit houden in deze situatie, alvorens
verder af te dalen. Meestal bepaald je omgeving
het vervolg van de route.
“Sabbatical leave”, ziekte of werkeloosheid
bepalen het vervolg van je afdaling. Belangrijk is,
dat er een einde komt aan het eeuwig
ronddraaien in de cirkel. Uiteindelijk zal het
vervolg van de afdaling ingezet kunnen worden
om in de kritieke fase te komen.

De Innerlijke Groei Thermometer (fase IV & V)
In de kritieke fase leren we met onze gevoelens om te gaan en herkennen we onze grenzen.
Toch breekt nu een ingrijpende fase aan. Want iedere keer worden we geconfronteerd met
een gevoel van geluk en hierdoor kunnen we weer snel terugvallen in het oude ritueel.
Vandaar dat het pad naar boven vaak met enkele kleine afdalingen vervolgd wordt.
De herkenbaarheid van fase 1 in de “klim”, ligt op een niveau van herkenning, maar nog
geen vereniging met het innerlijke. De onzekerheid speelt nog steeds een rol. De wil om te
groeien is aanwezig, de grenzen zijn bekend, alleen het één worden met die grenzen is nog
het probleem.
Fase 2 van de “klim” herkent men door meer stabiliteit in de uitstraling,
met name als het over het innerlijke gaat. Men geeft eigen grenzen al
vrij snel aan, maar vervalt vaak nog steeds in een ongeduldige
houding. Want nu weten we toch wie we zijn en waarom handelen we
er niet naar? Deze onzekerheid straalt men toch nog af en betekent
veelal een afdaling. We zullen de teruggang snel herkennen en willen
dit niet accepteren, dus de weg naar boven is weer snel gevonden.
Fase 3 richt zich voornamelijk op stabiliteit en herkenning van eigen
waarde. Het einde is nog niet in zicht, maar we weten ons snel aan te
passen. Onze eisen zijn niet meer zo groot en de werkomgeving biedt
ons weer vooruitzichten. Vertrouwen in de medemens keert terug,
doordat we zelf onszelf beter profileren. We spreken al direct over onze
grenzen, zijn loyaal naar de werkgever en zien veelal het geluk
dichterbij komen. De fout die we nu wederom kunnen maken, is geen
geduld te hebben met de acceptatie van de nabije omgeving.
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Fase 4 is uiteindelijk de voorlaatste fase naar de top. We zullen innerlijk niet meer inzitten over
onze
eigen grenzen en kwaliteiten, maar kijken nu meer om ons heen. De omgeving waar we
werken of leven is nu belangrijker geworden en de kwaliteit van onze gesprekken krijgen
meer inhoud. Rust en overtuiging komen uit de persoonlijke ontwikkeling naar voren. De
ideale werknemer is geboren. Als manager helpen we nu onze omgeving, omdat iedereen in
deze fase herkent waar de ander zich bevindt. Daardoor groeit ons innerlijke gevoel en zijn
we sterker. We worden nu ook beter door de omgeving begrepen en gewaardeerd. Afdalen
is nu niet meer mogelijk.
Fase 5 levert ons weinig problemen op. Vitaal zijn we en zitten weer vol energie. Het
vertrouwen is enorm en een krachtige persoonlijkheid staat voor u. Iemand die in zijn
communicatieve vaardigheden scoort en anderen meekrijgt, helpt een gevoel voor eigen
waarde te geven. De ideale partner voor uw bedrijf, waar veel waardering uit voort zal
komen.

Het Totale Model:
De “fuik” is een opeenvolging van activiteiten in het leven van een 35 tot ongeveer 50 jarige.
Een zelfbewustwordingsproces, dat we “de zoekfase” noemen. Het zoeken naar ons zelf
staat centraal. De tijdlijn is elastisch en voor ieder individu verschillend. Uit het onderzoek is
echter gekomen, dat we toch wel spreken over een periode van minimaal 2 tot 7 jaar. De
tocht naar beneden het dal in, kost ons gevoelsmatig minder energie, terwijl de “klim”
eigenlijk meer vitaliteit oplevert. We spreken niet voor niets over een “midlife crisis”. Overigens
is ieder individu weer anders belast. De bagage, het uithoudingsvermogen, de creativiteit en
de oriëntatie zijn voor elk individu anders. Alleen het pad of de weg zijn te herkennen. De
richting hangt af van vele bijkomstigheden.
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De Fuik beschrijft het proces van steeds groter wordende
ontevredenheid naar een nieuwe fase in je leven. Door
onder meer de technieken van
competentiemanagement krijg je handreikingen om uit
het dal te klimmen.
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