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door D. Wessels 

"Je werl{t om te leven en niet 

andersom" 

COR TEMPERT 

Cor Tempert (26) werkt op projectbasis via een detacheringsbureau in de ICT

sector. Een drukke baan, met veel variatie en vrijheid. Toch zal hij niet lang in 

deze sector blijven werken. Na enige jaren ervaring in het bedrijfsleven te heb

ben opgedaan wil hij - het diploma voor leraar electrotechniek heeft hij al op 

zak - voor de klas gaan staan en korter werken. "Mijn motto is: je werkt om te 

leven en niet andersom." 

'Voor mijn werk, ik zit in de ICT, ben ik veel onderweg. Ik ben gedetacheerd bij 

klanten die ik adviseer en voor wie ik software voor machinebesturingen (Real

Time) schrijf. Ik heb een baan met veel variatie en vrijheid. De hele dag achter 

een bureau zitten zou niets zijn voor mij. Ik heb voor dit bedrijf gekozen omdat 

het me de kans geeft veel bedrijven van binnen te leren kennen, heel interessant 

vind ik dat. Ik ben bezig met verschillende projecten en heb de vrijheid om te 

bepalen wanneer ik wat doe. Als ik de deadline maar haal! 

Voordat ik hier kwam te werken, heb ik een (elektro)technische lerarenopleiding 

gevolgd. Ik wil graag als leraar voor de klas, maar ik vind het belangrijk om eerst 

in het bedrijfsleven ervaring op te doen. Het is wel een bijzondere stap, van de 

snelle ICT-wereld naar het onderwijs. Maar ik heb altijd al graag voor de klas wil

len staan. Ik vind het ontzettend leuk om met jongeren om te gaan en ze dingen 

bij te brengen. 

Buffert je opbouwen voor leraarschap 

De werkdruk is hoog, maar ik werk gewoon veertig uur in de week. Meer werken 

mag wel, maar hoeft niet. Het is belangrijk dat je je werk van je af kunt zetten. 

Dat lukt mij aardig, maar veel collega's hebben het daar moeilijk mee. Er zijn 

altijd dingen die je nog niet gedaan hebt, of dingen die je had moeten doen, 

daar moet je niet gestresst van worden. Ik weet niet of dat specifiek door dit 

werk komt, vaak zit het al in de mensen zelf. Je kunt wel harder gaan werken 

dan je eigenlijk aankunt, maar als je een paar jaar later een hum-out hebt, schiet 

dat natuurlijk ook niet op. 

Werken in de IT heeft zo zijn voordelen. Over mijn salaris heb ik niets te klagen 

en ook heb ik een leuke auto van de zaak. Daar staat tegenover dat ik bijvoor

beeld veel minder vrije dagen heb dan wanneer ik leraar zou zijn. ATV-dagen zit-
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ten er bijvoorbeeld niet in. Ook voorzieningen als pensioen- en ziektekostenver

zekeringen moet ik zelf regelen. Aan de ene kant is dat lastig, maar aan de ande

re kant kun je het dan wel zo regelen, dat het voor jou het meest ideaal is. Mijn 

salaris is niet echt een motief geweest om in de ICT te gaan, maar mooi meege

nomen is het wel. Het geld dat ik nu 'extra' verdien, spaar ik op, zodat ik een 

buffert je heb als ik leraar ben. Want als leraar verdien je een stuk minder. 

COR TrMPFRT 

Rustiger aan doen 

Ik zie het niet zo zitten om mijn hele leven in de IT te blijven werken. De eerste 

jaren nog wel, maar daarna doe ik het liever wat rustiger aan. Eén dag in de 

week vrij bijvoorbeeld, dat lijkt me heerlijk. En dan hoop ik ook van die reistij

den af te zijn, nu zit ik toch meestal wel twee uur per dag in de auto. Veel jonge 

IT-ers zoals ik, werken op projectbasis via een detacheringsbureau. De tendens is 

dat mensen die de 35 jaar passeren op zoek gaan naar meer vastigheid in de 

vorm van een vaste baan. 

Als je van plan bent in de ICT te gaan werken, realiseer je dan wel dat je een 

harde wereld instapt. Je moet echt voor jezelf opkomen, anders ga je er aan 

onderdoor. Het gebeurt wel dat jonge werknemers uit onervarenheid contracten 

tekenen waar ze achteraf helemaal niet blij mee zijn. Je moet duidelijk aangeven 

wat je wel en niet wilt en dat begint al bij het contract. Dat mensen aan je wil

len verdienen is prima, maar vergeet niet dat je zelf ook rechten hebt. 

Mijn motto is: je werkt om te leven en niet andersom. Er zijn andere dingen in 

mijn leven die ik veel belangrijker vind, zoals God, de kerk, mijn favoriete hobby 

zwemmen en natuurlijk mijn vriendin!' 
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