Dennis Meyer
Aanmodderen en
flierefluiten
“Werk, veel werk. Betaald en
onbetaald.”
Dennis Meyer leidde jarenlang een kleine
theaterorganisatie. In 2013 neemt hij ontslag en
wordt daardoor, tot eigen verrassing, na enige
tijd werkloos, omdat hij te weinig nieuwe
opdrachten krijgt. Zijn leven staat op zijn kop en
hij raakt in een diepe crisis verzeild. Om zich te
herpakken gaat Dennis brieven schrijven aan een
vriend. Deze brieven vormen de basis voor
Dennis’ eerste boek: Aanmodderen en Flierefluiten. Het boek vertelt het openhartige verhaal
van een 50-plusser die werkloos wordt na een mooie carrière. Het boek beschrijft dilemma’s
en biedt inzichten en openingen. Het kan een steun zijn voor 50-plussers die in een zelfde
situatie zijn beland en op zoek zijn naar nieuw werk.
“Het is niet eenvoudig om na een carrière in de kunst- en cultuursector opnieuw aan het
werk te komen. Zeker als je de 50 bent gebaseerd.” We spreken Dennis Meyer ruim 2 jaar
nadat hij werkloos werd. Het proces dat hij doormaakte is prachtig beschreven in het boek.
Wij zijn benieuwd naar zijn visie en hoe het nu gaat. Dennis: “De arbeidsmarkt voor
professionals in de kunst- en cultuursector is niet rooskleurig. Het is dus zaak om je focus
ook buiten de sector te verleggen. Tegelijkertijd heb ik gemerkt dat het niet eenvoudig is om
als zelfstandige buiten de sector aan de slag te komen. Je merkt toch dat je kennis, ervaring
en met name je netwerk zich binnen de sector bevindt”.

Werkloos, en dan…
“Als je werkloos wordt, is het belangrijk om even helemaal los te komen van je dagelijkse
beslommeringen. Een time-out te nemen. Ik heb dat gedaan door een wandeltocht te
maken in Spanje. Tijdens zo’n time-out heb je de tijd om je gedachten de vrije loop te laten.
En om eens goed en vrijelijk na te denken over je drijfveren en mogelijkheden”. Vervolgens
verbleef Dennis een tijdje in Berlijn, waar hij in alle rust brieven schreef aan een goede
vriend. “Door die brieven kon ik dingen van me af schrijven, helderheid scheppen voor
mijzelf. Het heeft mij geholpen om mijn situatie te accepteren en nieuwe wegen te
ontdekken. De beslissing om op basis van die brieven een boek uit te brengen nam ik omdat
ik merkte dat mijn ervaringen ook voor anderen zinvol waren én omdat ik graag verder wil
met het schrijven van verhalen.“

Werk buiten de sector?
“Doordat ik mij goed heb kunnen herpakken, is mijn
zelfvertrouwen sterker geworden. Ik kan zeggen dat ik werk heb
gevonden. Veel werk. Betaald en onbetaald. Ja, klussen met
name binnen de sector. Ik houd me bezig met schrijfwerk,
bijvoorbeeld voor subsidie aanvragen en programma’s opzetten
voor festivals. Mijn hart ligt nog altijd binnen de kunst en
cultuur. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik mijn nieuwe
mogelijkheden en kansen ook deels buiten de sector moet
vinden. Dat betekent nieuwe netwerken aanboren en wellicht
nieuwe diensten en activiteiten ontwikkelen.

Boek bestellen
Het boek Aanmodderen en Flierefluiten van Dennis Meyer zal
herkenbaar zijn voor mensen die werkloos zijn geworden of
dreigen dit te worden. Het biedt praktische oplossingen en handreikingen om vorm te geven
aan een nieuwe fase in het leven.
Aanmodderen en Flierefluiten is voor € 13,50 te bestellen via www.hrexpress.nl.

