
Nieuwe horizonten verkennen
Wim kan terugblikken op een bijzonder boeiende loopbaan. Hij studeerde voor 
Ingenieur bouwkunde aan de K.U. Leuven. Eenmaal afgestudeerd ging hij meteen 
aan de slag bij een grote speler uit de petrochemische nijverheid. Nagenoeg 
onmiddellijk werd Wim naar het Midden-Oosten uitgestuurd. Een onvergetelijke 
internationale ervaring waar je niet enkel op het vlak van werk maar ook als mens 
enorm veel van opsteekt. 

Na 10 jaar in het buitenland keert Wim terug naar België. Hij komt terecht in de 
bouw- en aannemerswereld en ook hier bouwt hij een mooie carrière uit. Na ruim 
15 jaar begint het bij Wim opnieuw te kriebelen en wil hij weer nieuwe horizonten 
verkennen en bijleren.

“Ik wilde het liefst als zelfstandige aan de slag om zo voortaan zelf mijn projecten 
te kunnen kiezen. Maar net op dat ogenblik begon de economische crisis. Bedrijven 
werden voorzichtiger en zeker voor vijftigplussers werd het moeilijker om in een 
nieuwe branche of sector aan de slag te kunnen”, vertelt Wim. 
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“Ik wil mijn ervaringen met jongeren delen 
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Zelf mijn projecten kunnen kiezen
Een statuut als zelfstandige lijkt Wim op dat ogenblik net iets te onzeker en, in 
zijn zoektocht naar een alternatief, komt hij in contact met projectsourcing. Door 
een beroep te doen op projectsourcing halen bedrijven tijdelijk externe expertise 
in huis die dan op projectbasis wordt ingezet. Een projectsourcingbureau kan Wim 
immers de vrijheid bieden waarnaar hij op zoek is in combinatie met de zekerheid 
van een bediendestatuut. Bovendien openen projectsourcingbureaus ook voor 
vijftigplussers deuren naar heel wat opportuniteiten bij interessante bedrijven. 
Projectsourcingbureaus zoeken namelijk proactief voor hun medewerkers naar 
interessante projecten.

Wim werkt ondertussen vier jaar als projectmedewerker en dat bevalt hem 
uitstekend. “De vele voordelen overstijgen zonder twijfel de nadelen”, zegt Wim. 
“Wat de voordelen betreft staat de onafhankelijkheid die je hebt om zelf je projecten 
te kiezen voor mij met stip op één. Door als ‘externe’ in een bedrijf te werken, kan 
je makkelijker van op een afstand naar de dingen kijken, je bent niet vastgeroest 
en dat laat je toe bepaalde zaken anders te bekijken. Die gezonde, soms kritische 
maar objectieve kijk wordt door bedrijven vaak gewaardeerd en zo creëer je 
voor de bedrijven waar je werkt een reële meerwaarde. Als projectmedewerker 
kan je proeven van verschillende culturen en verschillende sferen en dat maakt 
projectwerk bijzonder boeiend. Bovendien houdt het werk je op die manier 
ook alert. Je moet je soms snel kunnen inleven en aanpassen aan een nieuwe 
situatie. Dit scherpt je flexibiliteit aan en daar zie ik toch soms een verschil met 
vijftigplussers die vast in dienst zijn,” besluit Wim.

Coaching
Op de vraag hoe Wim het verdere verloop van zijn loopbaan ziet, antwoordt hij 
heel vastbesloten: ”De criteria op basis waarvan ik een project kies zijn eenvoudig: 
het is voor mij essentieel dat ik kan bijleren en dat het project mij de juiste 
uitdagingen biedt. Hierbij leg ik de lat altijd hoger dan gemiddeld. Duurzaamheid 
en langetermijnvisie zijn voor mij essentieel. Enkel als ik de juiste drive voel 
zal ik in een project stappen.”Wim kan zich gerust zijn verdere loopbaan als 
projectmedewerker voorstellen. “Al wil ik ook mijn ervaringen met jongeren delen 
en zie ik mij op termijn graag evolueren naar een eerder ‘coachende rol’, besluit 
Wim.

Er wachten deze geëngageerde vijftiger en enthousiaste projectsourcingmede-
werker nog boeiende uitdagingen. De expertise en ervaring van Wim is zonder 
twijfel een meerwaarde voor elke organisatie.

Zin in een carrière als projectmedewerker? 
Stuur een mailtje naar projectsourcing@federgon.be of 
ga naar www.federgon.be/federatie/leden/, rubriek ’Commissie Projectsourcing’.
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