
Dag carrière, 
hallo hart

Zij deden het gewoon: hun hart volgen en het roer omgooien. 
Nou ja, gewoon. Er was eerst flink wat tegenslag voor nodig.
Interviews: Ronne Theunis. Fotografie: Christy Rijser (Brenda), Victor Schiferli (Brenda), Hester Dove (Sandra).

Judith Noordzij (30) werkte als advocaat 
bij een groot kantoor, maar gooide na 
een burn-out het roer om. Als fitgirl 
inspireert ze nu duizenden mensen  
om hun hart te volgen.
‘Op een donderdagmiddag hadden we na 

wekenlang extreem hard werken net een 

grote zaak afgerond, toen een van de  

partners aankondigde dat we nog diezelfde 

middag aan een nieuwe zaak zouden 

beginnen. Toen ging bij mij het licht uit. Ik 

kon alleen nog maar huilen en denken: ik 

wil dit niet. Ze hebben me in een taxi gezet 

en daarna heb ik het hele weekend huilend 

in bed gelegen. Op maandagochtend  

heb ik me ziek gemeld en daarna ging  

het bergafwaarts. Ik durfde mijn huis  

niet meer uit, deed geen boodschappen 

meer en wilde niemand zien. Ik voelde  

me extreem leeg, mijn hersenen waren 

gewoon op. Mijn ouders hebben me in huis 

genomen en met hulp van een psycholoog 

en coach ben ik begonnen aan mijn herstel. 

En toen durfde ik eindelijk uit te spreken 

dat de Zuidas (zakendistrict in Amsterdam, 

red.) gewoon niet bij mij past. Dat ik daar 

niet gelukkig was. Ik besloot niet meer 

terug te keren naar kantoor.

Hoe het allemaal begon? Ik had een 

voorliefde voor regeltjes en na een inspire-

rende workshop van Bram Moszkowicz op 

mijn middelbare school wist ik het zeker: ik 

wilde in Groningen rechten studeren. 

Omdat ik op school altijd net buiten de 

groep viel, vond ik het als student heel 

belangrijk om er eindelijk echt bij te horen. 

Ik werd lid van een studentenvereniging  

en daar was het heel gebruikelijk dat je na 

je afstuderen als advocaat bij een groot 

kantoor op de Zuidas in Amsterdam ging 

werken. Ik was er stiekem niet zo zeker van 

dat ik dit pad zelf ook wilde volgen, ik wist 

sowieso nog niet zo goed wat ik echt leuk 

vond. Maar ik was zo blij dat ik erbij hoorde 

dat ik mijn hele studententijd met iedereen 

meepraatte. Toen ik werd aangenomen bij 

zo’n groot kantoor, werd ik gevoed door het 

enthousiasme van mijn omgeving: dit was 

de juiste keuze.’

SLORDIG
‘Het werk als arbeidsrechtadvocaat vond ik 

best leuk, maar al na twee maanden kreeg 

ik moeite met de taakverdeling en hoge 

werkdruk. Ik kreeg als junior vooral veel 

uitzoekklussen en  

‘Ze hebben me 
in een taxi gezet. 
Daarna lag ik 
een weekend 
huilend in bed’
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er was geen tijd om vragen te 

stellen. Al snel voelde ik dat ik 

niet op mijn plek zat, maar ik 

besprak dat met niemand. Tijdens 

mijn eerste beoordelingsgesprek 

kreeg ik te horen dat ik slordig 

werd. Was ik misschien minder 

gemotiveerd? Ik wist dat ze gelijk 

hadden, maar zei tegen iedereen 

dat ik het leuk vond, ook tegen 

mijn ouders en vriendinnen. Ik zag 

het als falen: mijn collega’s vonden 

het werk juist fantastisch en ik 

dacht dat mijn omgeving hoge ver-

wachtingen had van mijn advocatencar-

rière. Na anderhalf jaar heb ik gevraagd om 

overplaatsing naar  

een andere afdeling waar ik me beter kon 

bewijzen, hoopte ik. Maar daar maakte  

ik nog langere dagen, ik lag geregeld pas  

om drie uur ’s nachts in bed. Om deze 

ongezonde werkdruk te compenseren, 

dwong ik mezelf om elke ochtend te  

sporten voordat ik naar kantoor ging. Ik 

heb het altijd heel belangrijk gevonden  

om fit te zijn, daarom was ik enorm  

streng voor mezelf. Ik begon sociale  

verplichtingen af te zeggen. Die kon ik 

gewoon niet meer opbrengen. Mijn leven 

bestond uit werken en sporten, ik raakte 

steeds meer geïsoleerd. En toen stortte ik 

dus in.’

LICHAMELIJKE 
TRANSFORMATIE
‘Het duurde een jaar voordat ik weer een 

beetje mezelf was. Ik pakte het dagelijks 

sporten opnieuw op en verdiepte me  

in gezonde voeding. Ik ging Personal  

Body Plan, PBP, volgen, een persoonlijk 

ontwikkelplan op basis van gedrag,  

training, voeding en herstel. Daar kreeg  

ik ontzettend veel energie van en ook mijn  

lijf veranderde. Ik werd steeds strakker en 

fitter. In de sportschool vroegen mensen 

me weleens om advies en ik vond het leuk 

om te vertellen over mijn ervaringen met 

het programma. Ik ontmoette de oprichter 

van PBP, die mij aanbood om parttime als 

coach aan de slag te gaan. Niet lang daarna 

kwam ik, mede door mijn achtergrond als 

arbeidsrechtadvocaat, fulltime in dienst als 

HR-adviseur. Een wereld van verschil met 

de Zuidas, maar ik vond het zó leuk dat ik 

wist dat ik de juiste keuze maakte.

Ondertussen deelde ik mijn verhaal en 

foto’s van mijn lichamelijke transformatie 

op Instagram en dat sprak blijkbaar aan. Ik 

heb inmiddels bijna dertigduizend volgers. 

Ik krijg zo veel positieve reacties dat ik  

’s ochtends mijn wekker een uur eerder  

zet om iedereen te antwoorden. Daar haal 

ik misschien nog wel meer inspiratie uit 

dan uit mijn werk. Daarom heb ik besloten 

om mijn brand Junoordzij verder uit te  

bouwen. Ik voer individuele coachings-

gesprekken, ga inspiratieworkshops geven 

aan bedrijven en wil overal mijn verhaal 

vertellen. Door mensen een spiegel voor  

te houden, hoop ik ze te inspireren en 

motiveren om ook voor zichzelf te kiezen. 

Uiteindelijk hoop ik me daar fulltime mee 

bezig te kunnen houden en de wereld over 

te vliegen om zo veel mogelijk mensen te 

kunnen bereiken.

Ik heb het weer ontzettend druk, maar ik  

ga nu veel bewuster om met mijn energie. 

Ik ga niet meer op één avond drie borrels  

af omdat ik niets wil missen. Ik adviseer 

vriendinnen: zorg goed voor jezelf, luister 

naar jezelf. Waarom doe je wat je doet? 

Sinds ik daar bij stil sta, heb ik elke dag 

weer zin in morgen.’

@junoordzij, Junoordzij.com

‘Ik dwong  
mezelf om elke 
ochtend te  
gaan sporten 
voordat ik naar 
kantoor ging’                    
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Brenda Heijnis (32) had een bruisende 
carrière in de reclamewereld, maar 
heeft nu de rust gevonden in haar werk 
als kinderboekenschrijver.
‘Mijn eerste jaren als art director waren 

geweldig. We maakten grote reclame- 

campagnes voor merken als Stimorol,  

LG en Marktplaats. Wij verzonnen het  

hele concept en stuurden het team van 

fotografen en vormgevers aan. De moge-

lijkheden waren eindeloos, het kon niet op.

Ik had op de kunstacademie heel bewust 

gekozen voor de richting advertising. Ik  

had eerder stage gelopen bij een groot 

reclamebureau en wist daardoor zeker  

dat ik art director wilde worden. Daar  

kon ik al mijn creativiteit in kwijt. Na  

mijn afstuderen ben ik met mijn vaste 

copywriter zonder afspraak bij allerlei 

reclamebureaus binnengestapt om ons 

portfolio te laten zien. Toen we bij een van 

die bureaus een pitch wonnen, kregen we 

daar als duo een baan aangeboden.’

ANDERHALF JAAR THUIS
‘Het was een snelle wereld waar veel geld 

in omging. Lang leek alles perfect, maar ik 

begon me steeds vaker af te vragen of ik 

wel op mijn plek zat. Ik was eigenlijk alleen 

maar dingen aan het maken waar niemand 

écht op zat te wachten. Ik was ook te lief 

voor het harde wereldje, ik durfde geen  

nee te zeggen. En bovenal miste ik het  

creatieve: iets maken omdat het kan, niet 

omdat het moet. In de avonduren werkten 

mijn copywriter en ik stiekem aan ons port-

folio, zodat we op den duur een volgende 

stap konden zetten. Op mijn telefoon 

schreef ik af en toe gedichtjes. Daar wilde ik 

wel iets mee, maar ze waren vast niet goed 

genoeg en bovendien had ik niet voor niets 

acht jaar gestudeerd om art director te wor-

den. Ik bleef dus gewoon zitten waar ik zat.

En toen ging het mis. Ik kreeg overal pijn, 

mijn lijf blokkeerde. Ik bleek fibromyalgie 

(een vorm van reuma, red.) te hebben en 

kon niets meer. Ik heb uiteindelijk ander-

half jaar thuis gezeten. Door mijn ziekte 

kon en wilde ik niet meer terug naar die 

snelle reclamewereld. Ik besloot het te  

zien als een kans om uit te zoeken wat  

ik écht leuk vond. Ik schreef me in voor  

een opleiding tot kinderboekenschrijver, 

vooral omdat ik zelf graag weer even kind 

wilde zijn. Terug naar die blije fantasie van  

vroeger, dat had ik zo gemist. Ik wist zeker 

dat ik verder wilde met schrijven, alleen 

nog niet precies hoe.’

HUILEN VAN GELUK
‘Omdat ik wel geld moest verdienen,  

ging ik twee dagen per week lesgeven op 

mijn oude grafische opleiding. Daarvoor 

moest ik me in anderhalf jaar omscholen 

tot docent. Daarnaast werkte ik freelance 

als grafisch ontwerper. Ik ontwierp logo’s, 

huisstijlen en posters. Ontwerpen vond  

ik heel leuk, maar lesgeven viel me soms 

zwaar. In plaats van orde houden wilde  

ik veel liever zelf creatief bezig zijn.

Toen ik zwanger werd en weer veel last 

kreeg van mijn lijf, besloot ik daarom te 

stoppen als docent. Met de komst van mijn 

dochter Julia moest ik prioriteiten stellen  

en ik wilde kiezen voor datgene waar ik het 

meeste energie van kreeg. Ik had inmiddels 

zo’n vijftig kindergedichtjes geschreven. Ik 

had ze nog nooit aan iemand laten lezen, 

maar op mijn verjaardag vroeg ik de visite 

de vijf leukste te kiezen, die ik vervolgens 

naar dertien uitgeverijen stuurde. Ik kreeg 

twaalf afwijzingen, maar één uitgeverij, 

Clavis, nodigde me uit om verder te komen 

praten. Toen ik die mail las, moest ik huilen 

van geluk. Ik kon me niet voorstellen dat  

ze echt interesse zouden hebben. Samen 

met de uitgever heb ik dertig gedichten 

geselecteerd die nu mijn eerste bundel 

Waar de wind waait vormen. Op 20 mei  

is Waar de wind waait uitgekomen. Het  

ligt inmiddels door het hele land in grote 

boekhandels en bibliotheken. Volgend jaar 

‘Ik maakte alleen 
maar dingen 
waar niemand 
écht op zat te 
wachten’

‘En toen ging het mis. Ik kreeg 
overal pijn, mijn lijf blokkeerde’
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Sandra Dekker (45) was verzekerings-
econoom en stuurde als manager 
diverse teams aan. Tien jaar later 
begeleidt ze als hondencoach mensen 
met een beperking bij het opleiden van 
hun eigen hulphond.

‘Na een zware zwangerschap werd mijn 

dochtertje tien jaar geleden veel te vroeg 

geboren en was ik zelf ook in levens-

gevaar. Gelukkig hebben ze ons beiden 

kunnen redden, maar die gebeurtenis  

had zo’n impact op mij, dat ik inzag dat  

ik op werkgebied niet op het juiste pad 

zat. Als ik nu dood was gegaan, had ik  

niet alles gedaan wat ik had willen doen. 

En omdat mijn werkgever me vrijwel geen 

ruimte gaf om alles te verwerken, besloot 

ik te kiezen voor mezelf en mijn kind. Het 

werd tijd om mijn hart te volgen.’

NIET ECHT VROLIJK
‘Ik was vroeger altijd van plan om in het 

verzekeringsbedrijf van mijn ouders te 

gaan werken. Daarom ben ik na mijn 

opleiding vastgoed en makelaardij ook 

nog naar de universiteit gegaan om  

verzekeringseconomie te studeren. Het 

ging me goed af, maar mijn studie was 

eigenlijk bijzaak. Ik genoot vooral van  

het studentenleven. Omdat mijn studie-

genoten heel carrièregericht waren, ging 

ik daar in mee. Het lag voor de hand dat ik 

het bedrijfsleven inging en na een reeks 

business courses en selectierondes koos ik 

voor een traineeship bij KLM. Als fervent 

reiziger klonk dat als de ideale werkgever 

en de verschillende managementfuncties 

die ik daar kon krijgen, spraken me meer 

komt ook bij Clavis mijn leesboek Olle en  

de Boekenvloek uit en ik werk nu aan mijn 

derde boek.

Ik verdien mijn geld nu voornamelijk nog 

als freelanceontwerper, maar ’s avonds en 

in het weekend duik ik mijn ‘schrijfhok’ in. 

Ik hoop dat ik over drie jaar echt kan leven 

van mijn boeken en daarnaast nog steeds 

grafisch werk maak. Als ik maar creatief 

bezig kan zijn.

Ik ben heel blij dat ik deze stap heb gezet. 

Het lijkt of alle tegenslagen me hier hebben 

gebracht. Bij alles wat er nu gebeurt, denk 

ik: loopt het zo, dan moet het zo. Ik heb  

ook geen spijt van mijn tijd in de reclame-

wereld, ik heb er ontzettend veel van 

geleerd. Niet alleen op creatief gebied, 

maar vooral ook over mezelf: ik ben geen 

snelle dame, ik ben een dorpeling die houdt 

van kneuterigheid.

Eindelijk zit ik echt op mijn plek, omdat ik 

in mezelf durfde te geloven. Veel mensen 

zeiden: ‘Iedereen wil wel schrijver worden, 

maar dat lukt er maar één.’ Maar waarom 

zou ik niet die ene kunnen zijn?’

Brendaschrijftboeken.nl

‘Al mijn 
studiegenoten 
waren heel 
carrièregericht 
en ik ging daar 
helemaal in mee’
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aan dan de verzekeringswereld. Na  

dat traineeship was ik op Schiphol  

verantwoordelijk voor verbetering van 

allerlei bedrijfsprocessen en stuurde ik 

diverse teams aan. Een interessante  

functie, maar KLM was groot en log. 

Omdat ik meer vrijheid en snelheid wilde, 

besloot ik toch verder te gaan kijken.

Ik ging voor twee wat kleinere bedrijven 

werken en bekleedde daarna bij American 

Express diverse managementposities.  

Ik behaalde goede resultaten, maar werd  

er niet echt vrolijk van. Ik zat bijna de  

hele dag achter de computer, had de ene 

vergadering na de andere en alles draaide 

om cijfers en winst. En dan stond ik ook 

nog twee keer per dag in de file. Ik miste 

maatschappelijke zingeving en wilde graag 

zelf met mijn voeten in de klei staan. Ik had 

ook behoefte aan persoonlijk contact: ik 

was de hele dag met cliënten bezig, maar 

sprak vrijwel nooit iemand een op een. Na 

de geboorte van mijn dochter ben ik niet 

meer teruggegaan naar kantoor. Ik besloot 

uit te gaan zoeken waar ik echt gelukkig 

van werd.

Omdat ik altijd een grote passie voor  

honden heb gehad, besloot ik eind 2007  

de driejarige opleiding tot kynologisch 

gedragstherapeut aan de Martin Gaus 

Academie te volgen. Dan leer je eigenaren 

begeleiden die problemen met hun hond 

ervaren. Tijdens de opleiding kwam ik in 

aanraking met een hulphondenschool die 

mensen met lichamelijke of psychische 

beperkingen zoals diabetes, epilepsie  

of autisme begeleidt om hun eigen hond  

op te leiden tot hulphond. Een heel  

bijzonder proces dat me enorm boeide.  

Ik nam contact op met de oprichter van  

de school en ben nog tijdens mijn studie 

met haar gaan samenwerken. Eindelijk  

viel alles op zijn plek.’

ZELFVERTROUWEN
‘Nu werk ik nog steeds als honden- 

gedragstherapeut. Hierbij inventariseer  

ik het probleem en schrijf een plan van 

aanpak waar eigenaren dan zelf mee aan 

de slag gaan. Maar het grootste deel van 

mijn tijd werk ik met hulphonden. In een 

maandenlang traject smeed ik een team 

tussen mens en dier en leer ik een eigenaar 

om zijn hond allerlei vaardigheden aan te 

leren om te kunnen helpen met dagelijkse 

bezigheden. Met hulp van de hond kan de 

eigenaar zich bijvoorbeeld weer aankleden 

of boodschappen doen. Of hij durft weer 

een praatje te maken op straat, omdat de 

hond hem rust en zelfvertrouwen geeft. 

Met een hulphond krijgen mensen hun 

zelfstandigheid en daarmee hun leven 

terug. Ik vind het nog altijd prachtig om  

te zien als er ineens een doorbraak is. 

Onlangs heb ik over dat proces een  

boek geschreven, Een hond helpt iedereen. 

Het zou mooi zijn als ik daarmee ook  

de overheid en zorgverzekeraars kan  

overtuigen van de waardevolle inzet  

van hulphonden in de medische wereld.

Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb 

geleerd in het bedrijfsleven, het heeft 

gewoon zo moeten lopen. Maar als  

hulphondencoach ben ik pas echt  

gelukkig. Ik geniet zó van de vrijheid  

en het buitenzijn. Het werken met  

hulphonden geeft me veel voldoening, 

ook al krijg ik soms te maken met  

verdrietige privésituaties van mensen.  

Ik merk dat ik dan goed kan putten uit 

mijn verleden als manager, waar ik ook 

bezig was met het coachen en aansturen 

van mensen. Dat ik dat nu met de honden 

in zo’n persoonlijke setting kan doen, 

maakt voor mij de cirkel rond.’  ■

Puurhonden.nl‘Met hulp van  
de hond kan de 
eigenaar zich 
weer aankleden 
of gewoon  
boodschappen 
gaan doen’
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