
JAN 77

De carrièrelessen 
van …  Fotograaf 
Annelies Damen, die 
afstudeerde aan de 
Neyenrode  University, 
maar haar carrière 

in marketing en sales op haar 29e 
verruilde voor datgeen wat haar 
gelukkig maakt: fotografie. 

J A N         N E T W E R K
ONDER REDACTIE VAN NICOLE VAN BATENBURG
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3x Inspiratie
Storydesign  
Door Farah 
Nobbe &  
Natalie Holwer-
da-Mieras 
Voor Mensen 
die willen leren 
hoe je een 

heldere, slimme en meesle-
pende presentatie houdt; want 
het ontwerp van je verhaal, het 
storydesign, bepaalt de impact 
van je presentatie. Want Met 
een goed doordachte presenta-
tie win je het vertrouwen van je 
publiek en kun je aanzetten tot 
actie. Boom € 22,50

Yes! I 
screwed up   
Door Miloe 
van Beek  
Voor Onder-
nemers (die al 
dan niet met 
tegenslagen 

te maken hebben gehad of  
grote fouten hebben gemaakt). 
Want De uitglijders van anderen 
leren je wellicht hoe je die zelf 
voorkomt, en anders lees je hoe 
je jezelf kunt herpakken.  Thema 
€ 21,95 

Off – Verbeter 
je  leven met 
een digitale 
detox  
Door Tanya 
Goodin 
Voor Iedereen 

die in paniek raakt van een ver-
geten telefoon, die zich weleens 
opgejaagd of uitgeput voelt en 
moeite heeft met concentratie 
en ontspanning. Want Offline 
gaan is belangrijk om te kunnen 
genieten van échte ervaringen, 
échte contacten en écht geluk. 
Lev € 9,99

Getest: 
Peugeot 

5008

Auto van 
de zaak
Elke maand test 
JAN’s Petra een 
auto. Deze keer: 
de Peugeot 5008, 
een ‘charmant 
bakbeest.’ 

Wat is het? Een SUV met standaard zeven zit-
plaatsen. Ideaal voor als je een groot gezin hebt, 
maar ook voor wie houdt van veel bagageruim-
te. Als je de achterste banken naar beneden 
klapt, ontstaat er een zee van ruimte.
Design: Robuust. Door zijn formaat (4,6 bij 2 
meter) en hoekige vorm is het een bakbeest, 
maar wel een charmant bakbeest. Het blijft 
een Franse auto: hij straalt elegantie uit. Douze 

points voor het in glanzend zwart uitgevoer-
de dak, dat een mooi contrast vormt 

met de rest.
Comfort: Erin rijden 
voelt alsof je in een 
luxe tank rijdt: veilig, 
stabiel, easy, snel. 
Luxe: Het touch-

screen (8 inch) in de zogeheten ‘i-Cockpit’, die 
zelfs alle combineerbare apps kan weergeven 
van je smartphone – die je ondertussen op het 
middenconsole kunt opladen. Het 3D-navigatie-
systeem heeft spraakherkenning. 
Veiligheid: Naast alle ‘standaard’ veiligheids-
hulpmiddelen is dit model voorzien van ca-
mera’s, sensoren en een radar, een snelheidsad-
viesfunctie, een Active Safety Brake (hij remt als 
dat veiliger is) en hij voorkomt dat je uit je baan 
gaat (Active Lane Departure Warning System). 
Extra: Met de Amplify-optie kun je de sfeer 
in de auto personaliseren: de kleur aanpassen 
van de schermen, de lichtsterkte bepalen én 
zelfs de geur kiezen: er zijn drie geïntegreerde 
‘huisparfums’. Franser wordt het niet!
Wat kost dat? Vanaf € 33.210 peugeot.nl

 

Je hart volgen en het over een andere boeg gooien?  
Zorg dat je je onderscheidt en houd vooral ook je hoofd 
erbij. En lees eens wat je vooral allemaal níét moet doen; 
ook heel leerzaam.

1. Zet door ‘Doorzettingsvermogen is het 
belangrijkst. Zorg ervoor dat je je ideeën 
uitwerkt en ga ervoor. Maak een plan en 
blijf zoeken naar inspiratie. Bezoek galeries, 
kunstbeurzen of ga wandelen in de natuur.’

2. Bereid je voor op tegen slagen ‘Als je je eigen kunst 
maakt, laat je echt je ziel zien. Het kan pijnlijk zijn wanneer 
mensen je werk niet mooi vinden. Daar moet je tegen 
 kunnen.’
3. Onderscheid jezelf ‘Al tien jaar lang fotografeer ik alleen 
vrouwen. Ik denk dat ik op een poëtische wijze kan over-
brengen hoe vrouwen in verschillende culturen leven door de 
band die ik met ze voel. Mijn kracht is dat ik me altijd in hen 
probeer in te leven; ik wil ze leren kennen.’
4. Doe zaken ‘Dankzij mijn bedrijfskundige achtergrond weet 
ik hoe ik de zakelijke kant moet aanpakken, in tegenstelling 
tot sommige kunstenaars, die vaak verlegen zijn.’
5. Volg je hart ‘Op mijn 29e heb ik een jaar door Afrika 
gereisd. Tijdens zo’n reis kijk je echt van een afstandje naar 
jezelf en je leven. Ik realiseerde me dat ik niet meer op 
kantoor wilde werken en dat mijn hart ligt bij de fotografie van 
vrouwen en Afrika.’
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