Van redacteur naar
hovenier: hoe (en waarom)
maak je zo’n carrièrestap?

Eindelijk werk met een busje
Ze hoorde jarenlang bij de harde kern van Quest: eerst als
redacteur, later als chef van onder meer Quest Psychologie.
Maar na twintig jaar in de schrijverij wilde ze iets anders.
Iets écht anders. Monique Kitzen beschrijft haar zoektocht
naar een nieuw vak.
TEKST MONIQUE KITZEN / FOTOGRAFIE LARS VAN DEN BRINK
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e kogel ging door de kerk op het strand
van Bretagne in de zomer van 2017. Al
lang dacht ik na over een nieuwe invulling
van mijn werkende leven. Twintig jaar
werkte ik inmiddels in de media. Tien jaar
bij Quest, en de laatste jaren als freelancer. Maar ik had
er genoeg van. Ik wilde niet meer de hele dag binnen
zitten. En wat nog sterker telde: ik wilde niet meer
achter een computer zitten. Ik wilde met mijn handen
werken, iets doen waarvoor ik niet de hele tijd mijn
hoofd hoefde te gebruiken. Iets ‘lekker praktisch’.
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Ik bedacht dat ik werk wilde vinden waarvoor ik een
busje nodig had. Met dat busje kon ik op pad. Daar
moest je dan iets inladen, wat je ergens anders weer
moest uitladen. Het busje stond voor mij symbool
voor praktisch werk. In mijn gedachten kwam van
alles voorbij, maar veel zat toch weer in de mediahoek.
Iets met bloggen ofzo, of video’s maken. Maar voor
al dat soort werkzaamheden had ik geen busje nodig.
Waarmee die ideeën ook weer afvielen.
Op een dag plopte ‘hovenier’ in mijn gedachten om
hoog. Jaren daarvoor had ik al eens geroepen dat mij
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Vijftien minuten na aanvang van mijn opleiding stond
ik met de motorheggenschaar hagen te snoeien

Zo gaat het roer om
1. Z
 org dat je een nóg grotere financiële
buffer hebt dan je denkt nodig te
hebben. Het kan een paar jaar duren
voor je weer op je oude of gewenste
inkomensniveau zit.
2.	Volg een opleiding. Doe zo de basiskennis op die je nodig hebt en leer op
die manier nieuwe mensen kennen,
mensen uit het vak.
3.	Doe werkervaring op, ook al verdien
je er weinig mee. Pas dan leer je je vak
echt en de mensen die belangrijk zijn
voor je netwerk. Ga niet gratis werken,
iemand mag best betalen voor je
inspanningen.
4.	Waag de sprong. Het is zonder twijfel
het veiligst om (deels) te blijven vasthouden aan je oude werk, maar met
schipperen verandert er niets. Ga
ervoor (en zorg dat tip 1 op orde is).
5.	Geef jezelf veel tijd. Denk niet dat je
het ‘er even bij doet’. Door vooraf te
bedenken wat je de komende jaren
op een lager pitje zet, creëer je rust.
Vinden ze thuis ook leuker.

dat een mooi beroep leek. Ik was helemaal vergeten
dat ik het ooit had gezegd. Tuinieren was niet eens een
passie van mij, een hobby waar ik mijn werk van kon
maken. Het leek me gewoon leuk, en ik voelde direct
dat dit het was. Het was buiten, het was niet achter een
computer, ik had er een busje voor nodig, het was wer
ken met mijn handen én als ik echt goed wilde worden,
kon ik ook mijn hoofd erbij gebruiken. Ik kon alles leren
over planten, tuinen ontwerpen en beplantingsplannen
maken. Want ‘iets lekker praktisch’ klinkt dan wel vrij,
maar een typische hoofdwerker wordt niet gelukkig
van alleen maar handwerk.

Midlifecrisis?

Om mijn gezin niet direct in onrust te storten, zocht
ik stiekem op welke opleiding ik moest volgen om
hovenier te worden. Het kon bij mij in de buurt. Het
Clusius College in Alkmaar bood een avondopleiding
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tot vakbekwaam hovenier. Twee avonden in de week,
drie jaar lang. Een behoorlijke belasting, vond ik, naast
werk, man en kinderen. Kosten? Ruim 2000 euro per
jaar, in totaal dus 6000. Ook niet mis. Het wikken en
wegen begon. Wilde ik die tijd vrijmaken? Kón ik die
tijd vrijmaken? Kon ik het financieel dragen? Wilde ik
dit eigenlijk überhaupt sowieso allemaal wel echt? Of
waren het verlangens van een middle aged woman, iets
wat bij mannen de midlifecrisis heet?
Daar, op vakantie in Bretagne, tijdens de lunch, gebeur
de het dus. ‘Doe het nou maar’, zei mijn man. ‘Je wilt dit
en je ziet vanzelf wel waartoe het leidt.’ Hij wist waar
hij het over had. Zelf was hij net klaar met zijn omscho
ling tot goudsmid. Ook hij was drie jaar weer naar school
geweest en stond nu voor de vraag hoe hij er zijn geld
mee moest verdienen. Zijn aanmoediging was wat ik
nog nodig had. Ik pakte mijn telefoon, zocht op ‘vak
opleiding hovenier’ en ‘Alkmaar’, vulde mijn gegevens

in, klikte op versturen en toen was het een ‘feit’: ik
ging hovenier worden.

Zaaglaarzen maat 43

Vol verwachting reed ik na die zomer voor het eerst
naar school. Leerlingen moesten over drie dingen
beschikken, zo las ik in de informatie: veiligheids
schoenen, een snoeischaar en een rolmaat. Meer was
niet nodig. De schoenen met stalen neus had ik niet
aangedaan, ik zag me al aankomen bij zo’n eerste les.
Een vergissing. De kennismakingsronde werd opge
schort tot na de pauze, want we gingen onmiddellijk
aan de slag met onderdeel één: hagen snoeien met de
motorheggenschaar. Ik werd er nerveus en (dus) lache
rig van. Dat kan ik toch helemaal niet, dacht ik. Moet
ik daar niet eerst iets over lezen? Iets over opzoeken?
Of dat iemand eerst iets vertelt en dat ik daar dan
aantekeningen van maak? Nee dus. Praktijkonderwijs

betekent: leren door het te doen. Vijftien minuten
na aanvang van mijn opleiding tot hovenier stond ik
met de motorheggenschaar de hagen te snoeien van
de gemeente Alkmaar. Op van school geleende zaag
laarzen maat 43, want mijn veiligheidsschoenen (maat
35) stonden thuis nieuw te wezen.

Niet nu

Dat leren doen is, zou ik nog vele malen tegenkomen
in de jaren erna. Hoewel ik op school veel leerde, wist
ik al snel dat het niet genoeg was. Als ik hier in de toe
komst mijn geld mee wilde verdienen, moest ik naast
mijn opleiding werkervaring opdoen. Lastig, want
ik verdiende mijn geld met schrijven, en als ik bij een
hovenier ging werken, kon ik niet meer schrijven. En
geen hovenier was zo gek om mij als beginneling te
betalen wat ik verdiende met schrijven. Toch vond
ik dat het moest, ook al betekende het een terugval
in inkomsten. Alleen was er nog een ander probleem:
wie ging mij eigenlijk werk geven?
Ik zocht contact met een hovenier in de buurt. We
spraken elkaar en zij wilde mij wel helpen. Maar niet
nu. Een extra kracht was niet nodig. Het einde van
het seizoen naderde en er was minder werk. Misschien
over een maand of vier. Ik zocht contact met nog meer
hoveniers, sprak er een paar, maar ook daar: dit was
niet het moment. En eerlijk is eerlijk, ook niet iedereen
stond te popelen om mij, zonder enige relevante werk
ervaring, op sleeptouw te nemen. Ze vonden het heel
leuk om met mij te praten, maar zagen het in de uit
voering niet direct zitten.

Kop koffie iemand?

Ik besloot de werkervaring te laten rusten. Voorlopig
moest ik kennelijk nog even doorschrijven. Tot het
maart werd en de eerste warme dagen zich aandienden.
Opeens was er werk. Ik kon bij twee hoveniers aan de
slag. Ik moest ernaast blijven schrijven, omdat ik anders
niet genoeg verdiende, maar dat was niet erg. Nu kon ik
wel de ervaring opdoen die ik nodig had. Terugkijkend
op de afgelopen jaren is dit de beste zet die ik gedaan
heb. Ik stapte een totaal nieuwe werkwereld binnen.
In het schrijvende leven zag mijn werkdag er zo uit: half
acht uit bed, ontbijten, douchen, de computer opstarten,
koffie, wat kletsen, mail openen, nog een koffie, om zo
langzaam de dag in te rollen. Mijn werkdag als hovenier
was zo: zes uur op, klokslag zeven beginnen, vijf over
zeven op mijn knieën de border in om onkruid te wieden,
om half acht de hortensia’s snoeien, half negen wilgen
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De eerste weken was ik ’s avonds gesloopt. Maar het
wende en ik sliep heerlijk op die fysieke arbeid

knotten, voor tienen gesnoeide wilgentakken afvoeren.
En ook: niet onnodig heen en weer lopen (al helemaal
niet met lege handen) en het tempo hoog houden, want
er moet vandaag een hoop gebeuren. En morgen ook.
De enorme vaart in dit vak overviel me. De eerste dag
dacht ik om half acht, na een half uur werken: zo men
sen, tijd voor een kop koffie? Maar de eerste pauze is
rond tienen, met een paar boterhammen erbij om het
energieniveau op peil te houden. De eerste paar weken
was ik ’s avonds gesloopt. In de weekenden was ik zo
moe dat ik thuis niet eens wilde bukken om iets op
te rapen van de vloer. Maar het wende en ik sliep er
heerlijk op, die fysieke arbeid.

De buffer raakt op

Na een jaar te hebben geschipperd tussen schrijven
en in tuinen werken, vond ik dat ik de sprong moest
wagen. Want halfhalf leidt niet tot een werkelijke ver
andering. Ik stopte als freelance journalist en begon
mijn eigen hoveniersbedrijf. Als zzp’er bleef ik werken
bij die twee hoveniers, maar kreeg ook mijn eerste eigen
klanten. Wat betreft mijn sociale leven had ik inmid
dels behoorlijk ingeleverd. Twee avonden in de week
naar school, in de weekenden huiswerk maken, zwaar
werk overdag, nieuwe business opzetten: het lukte me
allemaal, maar het kostte bergen energie. Tijd voor
anderen was er weinig. En als er wel tijd was, had ik
niet altijd de puf. En inmiddels had ik toch ook geld
zorgen. De buffer was op en ik verdiende als hovenier
nog altijd niet wat ik nodig had om min of meer mijn
oude leven te leiden: wonen in een fijn huis, lekker eten
en misschien ook nog eens op vakantie gaan. Toen
kwam er een onverwachte erfenis. Mijn redding op
dat moment, al was het niet zonder stress.

Alleen als het echt moet

W

aarom is de een wel in
staat om zijn leven een
andere wending te geven
en de ander niet? Dat onderzocht de
Amerikaanse psycholoog Christine
Robitschek van de Texas Tech University (VS). Vier punten die van
belang bleken zijn:
1.	Je moet werkelijk vóélen dat het
de hoogste tijd is om te veranderen, je moet weten dat het zo niet
kan doorgaan. Er moet sprake zijn
van urgentie.

2.	Je moet kunnen bedenken welke
stappen er gezet moeten worden.
Er moet een plan zijn, met doelen
en deadlines.
3.	Je moet inzien dat je zult moeten
vragen om hulp. Kennis en vaardigheden komen niet vanzelf, je
moet weer junior en onwetend
durven zijn.
4.	Er moet sprake zijn van intentional
behavior, of met andere woorden:
je moet in actie komen. Een besluit
is nog altijd slechts een plan, iets
doen is een daad.

Als je het nou zo doet…

Wat hielp en niet hielp, was dat mijn man in hetzelfde
schuitje zat. Als kersverse goudsmid moest ook hij zijn
weg opnieuw vinden. Waar haal ik werk vandaan? Hoe
weten mensen dat ik besta? Red ik het deze maand met
geld? Zo twijfelden wij ons tenminste nog samen door
het leven. Dat is misschien minder erg dan in je eentje,
maar we waren vaak ook allebei zo gestrest over werk
en geld dat de lol er wel af was. Waarom wilden we ook
alweer omscholen en doen ‘wat we leuk vinden’?
Waar ik ook onder leed, was het weer helemaal onder
aan beginnen. Leren is doen, maar ik wilde niets liever
dan al die stappen overslaan en alles gewoon kúnnen.
Het leek me opeens zo erg kind te zijn, dat mensen de
hele dag tegen je zeggen: ‘Nee, kijk, als je het nou zo
doet…’. Vreselijk. Toch is dit ook juist waar de vreugde
zit van omscholing. Iets nieuws leren was de reden om

Zeg het!

K

an ik het wel? Waarom doe ik dit eigenlijk? Omscholen
gaat meestal gepaard met momenten van twijfel. Affirmaties kunnen dan helpen. Een affirmatie is een positieve boodschap voor jezelf, bedoeld om je innerlijke criticus
het zwijgen op te leggen. Door herhaaldelijk te zeggen ‘ik ben
hovenier’, creëer je een nieuw denkpatroon, waarmee je weer
je gedrag stuurt. Je herprogrammeert je brein, iets wordt
‘waarheid’. Een aantal zaken is van belang bij affirmaties.
Je moet de boodschap formuleren in de tegenwoordige tijd,
alsof je het al bereikt hebt. Gebruik geen woorden als ‘niet’,
‘nooit’ of ‘geen’ (dat zijn negatieve formuleringen). Je moet
de zin ook blijven herhalen. Psycholoog Ethan Kross van de
University of Michigan heeft nog een extra tip op affirmatiegebied. Door afstand te nemen van jezelf, vergroot je de kans
op succes. Praat daarom tegen jezelf in de derde persoon:
‘Monique, je kunt het.’ Op die manier is het alsof je een ander
adviseert, waardoor eigen emoties minder aanwezig zijn en je
tot meer in staat bent, aldus Kross.

de boel op zijn kop te zetten. Zonder dat verlangen was
ik wel blijven doen wat ik altijd deed. Dat er hoveniers
waren die mij wilden leren hoe je het beste een harkje
door de border haalt, en wat de snelste manier is, want
‘tempo graag’: dat is ook wat ik omarmde.

Missie geslaagd

Na drie jaar school was ik klaar. Ik was vakbekwaam
hovenier. Ik kon snoeien, straten, bomen planten, bosmaaien, landmeten, tuinontwerpen en beplantings
plannen maken. Van honderden planten, heesters en
bomen wist ik de wetenschappelijke namen en ik kon
ze herkennen aan hun blad, knoppen, takken, twijgen
of bloei. Nog mooier, ik werkte als hovenier, in mijn
eigen bedrijf. Omscholing geslaagd. Ik zou het zo weer
doen. Maar: ik ben blij dat het klaar is. Opeens is er
weer tijd. Drie dagen in de week besteed ik aan tuinonderhoud bij klanten. Eén dag in de week gebruik
ik voor het maken van beplantingsplannen en tuin
ontwerpen. Handwerk en hoofdwerk! Dan blijft er nog
één dag over. Die besteed ik aan mijn eigen tuin, een
stuk grond van zo’n 2500 vierkante meter waar weleens wat mee mag gebeuren. En jaha, dat busje is er
gekomen. Ik laad er ’s ochtends van alles in, rijd ergens
naartoe en laad daar van alles weer uit. Het enige: het
busje is alweer te klein. Een pick-up wil ik nu. Q
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