
ERIK OP DE BEECK (60)
switchte van de banksector

naar Defensie

vertegenwoordiging van ons land bij de
Verenigde Naties in New York en de
 Organisatie voor Veiligheid en Samenwer-
king in Europa (OVSE) in Wenen. Is hij niet
in Evere, dan is hij in Oostenrijk of de
 Verenigde Staten. De job biedt Erik massa’s
uitdaging. En het goeie: hij kan erin toe -
passen wat hij leerde in de banksector.
«Mijn job als private bankerdraaide groten-
deels rond ‘vertrouwen’, onderhandelen en
het leggen van contacten. Nu pluk ik daar
de vruchten van en kan ik mijn vaardig -
heden uit de banksector combineren met
mijn kennis van Defensie.»
«Ben ik te oud voor Defensie? Ik geloof van
niet, nee. Natuurlijk kan ik geen dertig
 kilometer meer lopen met een zware
 rugzak. Maar dat hoeft ook niet. Ik heb
 tegen mijn leidinggevenden gezegd: laat
me dit gerust nog wat jaren doen. Ik zit in
een fase van mijn leven waarin alles kan en
niks meer moet. Als je jong bent, neem je
het risico niet om in een totaal andere sec-
tor gaan te werken. Je hebt een huis af te
 betalen. Je hebt studerende kinderen. Die
fase ben ik nu door en dat maakt me flexi-
bel. Ik doe mijn huidige job bij Defensie
enorm graag, hopelijk nog vele jaren.» (VSH)

Erik Op de Beeck liep al tegen de 60 toen hij
een opgemerkte carrièreswitch maakte:
van de banksector verhuisde hij naar
 Defensie, waar hij dan al voorbíj pensioen-
leeftijd was. Hij is op zijn afdeling de  nestor
van de  bende, maar dat deert hem niet.

Het is eigenlijk de wereld op z’n kop: in de
banksector had Erik nog zes jaar te gaan,
toen hem een vervroegde uitstapregeling
werd voorgesteld. Erik was 59 en dat was te
jong voor een pensioen. Waar hij nu werkt,
is hij wél pensioengerechtigd. Maar een
pensioen interesseert hem (nog) niet: Erik
wil werken.

«Ik heb mijn legerdienst gedaan in 1981.
Erna begon ik te werken bij de bank, maar
tegelijkertijd bleef ik actief als reserve -
officier. Vrijwel elke vakantie spendeerde
ik bij het leger.»
Bij de bank doorliep Erik alle posities. Hij
begon aan het loket en eindigde als
 kantoordirecteur. De laatste vierentwintig
jaar was hij private banker. Toen een jaar
 geleden in het bedrijf bespaard moest
 worden, onderhandelde Erik een uitstap-
regeling. «Maar ik was er de man niet naar
om thuis te blijven zitten», zegt hij. «Ik had
altijd graag bij Defensie gewerkt. Toen ik
zag dat er kandidaten werden gezocht, heb
ik geen moment getwijfeld.»

Van Brussel naar Wenen

Bij de Defensiestaf hebben ze héél even
 opgekeken. Iemand van 59 aannemen in
een sector waar de pensioenleeftijd op 
56 ligt? Maar toen bleek dat de kandidaat
Erik was — die ze al zo lang kenden — moest
niemand nog twijfelen. Erik doet de job nu
een jaar. Hij is kolonel en is verantwoorde-
lijk voor de contacten met de permanente

«30 km lopen 
met rugzak?
Niet meer 
voor mij»

Ik heb geen huis meer af 
te betalen, geen studerende
kinderen. Ik zit in een fase 
van mijn leven waarin 
alles kan en niks meer moet
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