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Beste Simon,

wordt er volgende week een 50+-lunch gehouden in de
Zoals je misschien op ons intranet en in de nieuwsbrief hebt gelezen,
onder het genot van een broodje zal bijpraten over ouder
Weinreb Zaal. We hebben een externe deskundige uitgenodigd die ons
en, dat alles onder de noemer ‘duurzame inzetbaarheid’.
worden op de werkvloer, toekomstscenario’s, mogelijkheden en uitdaging
lunch, en wij organisatoren vinden dat jammer. Ik denk
Tot op heden hebben zich nog niet zo veel mensen aangemeld voor deze
rekenschap begint te geven van deze nieuwe levensfase.
dat het belangrijk is dat de oudere medewerker van de faculteit zich
Ik zou je daarom willen vragen of je bereid bent deel te neNu weet ik natuurlijk, dat jij inmiddels ook de vijftig bent gepasseerd.
goede voorbeeld geven; jouw aanwezigheid kan twijfelaars
het
men aan deze lunchbijeenkomst? Als hoogleraar-directeur kun je
12.30 uur met een broodje in de hand?
om
g
donderda
over de streep trekken. Kortom: zien we je volgende week
Duurzame groet,
Harry
Subject:
From:
Date:
To:

RE: duurzame inzetbaarheid
Prof. dr. S. Streutjens s.streutjens@rug.nl
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Duurzame Harry,
Als je maar niet denkt dat ik me voor zoiets laat strikken!
dan zou ik me opeens moeten committeren aan een wezenIk ben net 62 geworden en voel me niks ouder dan toen ik 40 was. En
evend bent? Laat me toch niet lachen Harry Kammenga!
loos lunchclubje dat blijkbaar vindt dat je na je vijftigste al hulpbeho
Rekenschap geven van een nieuwe levensfase… uitdagingen…
En wat bezig jij trouwens opeens een hoop modernistische lulpraat!
dat ze bij HR daar niks naders mee bedoelen dan langdurige
en dan vooral die duurzame inzetbaarheid? Je weet net zo goed als ik
wezen… Als je om je heen kijkt, zie je dat bij veel collega’s
moet
inzetbaarheid! Hoe mijn inzetbaarheid in hemelsnaam duurzaam
mogelijk energie erin steken! Is dat die duurzaamweinig
zo
maar
werk,
hun eerste prioriteit lijkt te zijn: wel aanwezig zijn op het
heid van je?

Nee Harry: maak maar iemand anders blij met je duurzame broodje

– het is toch wel glutenvrij hè, die lunch? Haha!
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Beste Simon,

Jammer dat je je zo stroef opstelt. Maar goed: dan zullen we op andere
len.

Ik zal je in elk geval op de hoogte houden van de uitkomsten van deze

manieren nog wat extra deelnemers moeten zien te ronse-

lunchbijeenkomst; wie weet steek je er nog wat van op.
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No way Harry!

a’s-bijeenkomst, bedoel ik dat ik er ook niks van wil
Als ik aangeef dat ik niet geïnteresseerd ben in jouw midlife-crisiscolleg
manier 62 zijn geworden, net als ik, wil ik ze dolgraag nog
weten! Als al die vijftigplussers ooit ook op een gezonde en vrolijke
zeventigplusser is!
een keertje te woord staan en vertellen hoe leuk het leven zelfs als
moet ik nog tot eind 2025, en ik ben van plan die
En nu ga ik aan het werk, als je het goed vindt. Volgens mijnpensioen.nl
laatste jaren heerlijk duurzaam productief te gaan zijn!
Jachtige groet,
Simon

de term ‘onder het genot van een broodje’ alsjeblieft te verPS Oh en als we het toch over taalgebruik hebben: probeer voortaan
de inwendige mens werd gedacht’. Brrrr!
mijden. Het ontbreekt er nog maar aan dat je ons meldt dat ‘ook aan
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