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“We hebben slecht nieuws. U wordt ontsla
gen.” Zes jaar was het de job van Rilla Lysens.
Het slechte nieuws brengen voor werkne
mers van muntjesfabrikant  Frisk. Ze was de
HRdame die je liever niet ontmoet in woeli
ge tijden van een bedrijf. “Ik heb de hele 
nachtploeg moeten ontslaan. Dat was hard,
maar je doet het. Je zegt: Ga zitten, we hebben 
slecht nieuws, het volume is gedaald, de nacht
ploeg moet stoppen, er is geen plaats meer
voor jou. De feiten. Heel duidelijk en helder. 
Je laat het nieuws inwerken, daarna is er 
plaats voor emoties en daarna voor vragen.” 

Toen plots ook zijzelf werd ontslagen, besef
te ze dat een ontslag een grotere impact had 
dan gedacht. “Het was een collectief ontslag 

en toch was ik in shock. Leeg. Ik voelde
niets. Daarna wou ik alleen maar andere

mensen helpen, hun ontslag zo goed
mogelijk begeleiden. Om uitein

delijk als laatste ook mezelf
te ontslaan.” Ze vluchtte.

In veel snoep  eten. In
proberen er

niet aan
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Ontslagcoach Rilla Lysens: je werk 
verliezen hoeft geen ramp te zijn

Juichen is niet meteen wat je doet als je ontslagen 
wordt. Toch moeten we een ontslag misschien wat 
positiever bekijken. Dat zegt loopbaancoach Rilla 
Lysens (38), die zelf ook ontslagen werd. “Ja, je 
voelt je met het huisvuil buitengezet. Een nummer. 
Een pion. En het heeft soms een domino-effect: 
financiële problemen, geen eigenwaarde meer, 

stress in het gezin. Maar het maakt ook 
dat je stilstaat bij wat je echt wil.”

LOTTE DEBROUWERE

INFO
‘Hoera, Ontslag!’ Rilla 
Lysens, Borgerhoff & 
Lamberigts, 192 blz., 
22,95 euro

HOERA! 
U bent 

ontslagen!

De stakingsaanzegging van de poli
tievakbonden blijft opgeschort. Dat 
bleek gisteren na een vergadering 
met de directie. De bonden dienden 
op 1 maart een stakingsaanzegging 
in voor de periode van 16 maart tot 
30 april. Ze vroegen onder meer de 
geplande besparingen niet te laten 
doorgaan. Eind april komt er een 
nieuwe vergadering. (blg)

Stakingsaanzegging 
politie blijft opgeschort

Een meisje van elf uit 
Schepdaal heeft zware 
bijtwonden opgelopen 
nadat een herdershond 
haar aanviel. Selya 
fietste vorige donder
dag naar haar groot
moeder toen ze zag dat 
de hond van de buren 
haar achtervolgde. 
Daarop beet het dier in 

haar jas. 
Selya pro
beerde rus
tig te blij
ven, maar de 
hond bleef 
bijten: in 
haar arm en in haar bil.  
Selya’s geschreeuw 
alarmeerde buurman 
Loïc. “Het meisje zat 

tussen de tanden van de
hond”, zei hij aan de 
krant La Capitale. De 
buurman kon de hond 

uiteindelijk op de muil 
slaan, waardoor Selya 
kon weglopen. Ze werd 
met zware bijtwonden 

naar het ziekenhuis 
gebracht. Van haar kle
ren  bleef amper iets 
over. Er werd een klacht 
ingediend bij de politie.  
De eigenaar van de hond 
begrijpt dat, maar de 
hond laten inslapen vindt 
hij een brug te ver.

Noch de politie, noch de
burgemeester waren vrij
dagavond bereikbaar 
voor commentaar.  (mvl)

Dit is het werk van een hond
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W Selya met 
haar redder, 
buur Loïc.
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te denken. “Ik voelde me kwaad en nietig. 
Onbelangrijk.” Maar uiteindelijk kwam het 
besef. Ze moest iets doen. 

Lysens was al loopbaancoach in bijberoep.
“Maar ik had drie dochters van zeven, vier en
twee jaar. Ik wou dat nog niet fulltime doen.” 
Uiteindelijk deed ze het toch. “Ik liet me be
geleiden door een collega. Zei: Ik weet wel hoe
het moet in theorie, maar ik kan het niet voor 
mezelf omzetten in praktijk.” En zie, een jaar 
later is het gelukt. Ze is fulltime coach en 
trainer en schreef het boek Hoera, Ontslag!

Hoezo, hoera? Een ontslag is 
allesbehalve vrolijk.

“Absoluut. Je hebt het gevoel dat je oneer
lijk wordt behandeld. Je bent kwaad, onze

ker en angstig.  Alle emoties overvallen
je. Het eerste wat je moet doen, is blij

ven ademen. Laat het regenen. Laat
het gebeuren. Vecht er niet tegen,
het komt er vroeg of laat toch uit.”

Onderschatten we een
ontslag?

“Ja. Het heeft ook vaak een
sneeuwbaleffect. Mensen
voelen zich niet goed, scha
men zich zelfs. Wat moet je
zeggen als iemand vraagt
wat doe je van werk? Zeg je
dan doodleuk ik ben ontsla

gen? Of zeg je in between jobs?
Niet alleen financieel vallen

zekerheden weg, ook relaties
komen onder druk te staan.
Gezinnen lijden mee onder de
zorgen en de slapeloze nachten.

Partners proberen begrijpend te
zijn maar voelen zich machte

loos. Het gepieker vormt een
aanslag op je mentale en fysieke

gezondheid.”

Een veelgemaakte fout 
is volgens u meteen weer

solliciteren.

“De meeste mensen spelen paniekvoet
bal. Gaan solliciteren voor jobs die klonen

van hun vorige job zijn. Zonder veel na te 
denken over wat ze nu echt willen. Ik was
ook in paniek. Maar dan denk je niet helder.
Misschien is een ontslag een kantelmoment. 
Misschien is het niet zo erg als je denkt. 
Plaats het op een rampschaal. Hoe erg is het
in je leven? Een ontslag is soms geen ramp,
maar een opluchting. Of een nieuwe kans.
Steeds meer mensen voelen dat hun job niet 
meer bij hen past. Ze willen weg, ze willen
ademruimte, vrijheid. Maar ze durven niet.
In de bucketlist van de gemiddelde veertiger 
staat niet voor niets ontslag durven te nemen.

Stiekem willen heel veel mensen ontslagen
worden of zouden ze graag het lef hebben 
om ontslag te nemen.” 

Hoe weet je nu of je je job beu 
bent? Je hebt altijd slechte 
dagen. 

“Je moet streven naar de 8020regel. Je
zou je op zijn minst tachtig procent van de 
tijd goed moeten voelen in je job. Dat je
twintig procent van je tijd dingen moet doen

die iets minder leuk zijn, that’s life. We gaan
ook te weinig op ons buikgevoel af. Onze 
intuïtie. Ik ben zelf helemaal geen zweverig 
type, maar het is wel zo dat we in onze 
westerse maatschappij nauwelijks nog luis
teren naar onze intuïtie. Wat voelen we nu 
echt? Wat willen we nu diep van binnen? 
We laten altijd het ‘gezond verstand’ boven
de intuïtie gaan. Terwijl dat vaak niet het
goede is.”

We spelen op veilig in onzekere 
tijden. We hebben een vaste job 
en een groepsverzekering. Waar
om zouden we veranderen? 

“We blijven veel te vaak collectief kampe
ren in onze gouden kooi. We liggen te mari
neren in de veiligheid, met argumenten als 
financiële zekerheid, een mooie wagen, ie
dereen is toch al eens ongelukkig op het werk 
en alle bazen zijn toch hetzelfde. We laten
ons ook heel erg leiden door de mening van 
anderen. Wat wil de maatschappij, wat wil
len je ouders. Ik zie soms mensen van veer
tig die willen veranderen van job en zeggen
wat gaan mijn ouders daarvan denken. Art
sen die twaalf jaar dure studies hebben ge
volgd en nu iets helemaal
anders willen doen. Maar
misschien is het gewoon 
tijd voor verandering.
Misschien moet je ook 
neen durven te zeggen te
gen wat ‘redelijk oké’ is, 
om ja te kunnen zeggen 
tegen wat geweldig is.”

We maken onszelf 
blaasjes wijs?

“We gebruiken survival
technieken. Het surro
gaatgeluk bijvoorbeeld. Je tekort aan ener
gie proberen bij te tanken met hobby’s. 
Vaak zitten de weekends vol met leuke din
gen en probeer je zo aan de sleur en realiteit
te ontsnappen. Je hebt ook mensen die zich
zelf vertellen dat ze gelukkig zouden moeten
zijn. Ja, ze zijn vermoeid en hebben geen
energie, maar hé, dat is normaal als je een 
druk gezin combineert met een job. Ze doen 

niet echt iets wat ze leuk vinden, maar ze 
hebben een leuk huis en genoeg geld voor 
een jaarlijkse vakantie, dus we klagen niet.
Je hebt ook een groep mensen die het
‘uitstelgeluk’ hanteren. Die denken: die job
komt wel later, als de kinderen groter zijn.
Of: als ik met pensioen ben, ga ik van alles
doen. Kijk, het is een cliché, maar je leeft
maar één keer. En voor je het weet, heb je
een burnout.”

We kennen onze eigen kern
talenten niet meer, zegt u.

“We hebben nooit geleerd om na te gaan
welke kwaliteiten we echt hebben.”

Op een sollicitatiegesprek 
vragen ze altijd je drie sterktes. 
Om hoorndol van te worden.

“Voilà. En dat zijn dan je kernkwaliteiten
niet. Je moet echt op zoek gaan naar je DNA.
Je dagelijkse natuurlijke  attitude. Eigen
schappen die zo evident zijn in je leven, dat
je ze niet eens meer opmerkt. De handigste 
manier om je kernkwaliteiten van onder het
stof te halen, is door op zoek te gaan naar het
gedrag van anderen dat je irriteert. Kan je
niet tegen mensen die chaotisch zijn en 
nooit op tijd komen? Die hun ellebogen 
gebruiken om hogerop te geraken? Wel, dan 
ben jij iemand die heel gestructureerd is,
punctueel en heel integer. Dus moet je ook
zo’n werkomgeving gaan zoeken. Stilstaan 
bij wat je echt in je hebt en waar je naartoe 
wil.” 

Meestal weet je toch niet goed 
wat je echt wil. 

“Dat is waar. De topmanager die plots taar
ten gaat bakken of de piloot die plots brand
weerman wordt omdat het altijd hun passie 
is geweest, zijn zeldzaam. Daarom mijn 
advies: screw your one passion. Vaak lijkt het
ook maar alsof mensen hun passie of levens
doel hebben gevonden. Het aantal leerkrach
ten, artsen, boekhouders en sociaal werkers 
dat in loopbaanbegeleiding komt, stijgt elk
jaar. Ze kozen een vak en gaan ervoor, tot het
hen verveelt of verstikt. Dus daarom: foert
met die ene passie. Je moet op zoek gaan 
naar de vele kerntalenten die bij je passen.
Meestal heb je er meerdere zonder dat je het
weet.”

Flexibel zijn is het 
toverwoord.

“Op de arbeidsmarkt is niets nog
zeker, alles verandert. Zelfs de
ambtenaar bij de overheid krijgt
reorganisaties en herstructurerin
gen te verteren. Je moet je voortdu
rend bijscholen, wendbaar blijven.
Ik ben ervan overtuigd dat wie
flexibel is en zich wil bijscholen,
niet snel zonder job zal zitten. Maar
vooral: je moet je weer opladen. Het
ontslag verteren, al dan niet met

hulp. En dan weer goesting krijgen. Studies 
hebben uitgewezen dat een kandidaat maar 
voor zestig procent moet matchen met een 
vacature om te worden aangenomen. De 
andere veertig procent maak je zelf door je 
houding, je motivatie en wie je bent als mens.
Dit geldt ook voor vijftigplussers. Het wordt 
misschien een lange weg, maar wie zich 
flexibel opstelt, komt er altijd.”

“Streef naar de 
80-20-regel. Tachtig 
procent van de tijd 

moet je je goed 
voelen in je job. 

Twintig procent van 
je tijd dingen doen 

die minder leuk zijn, 
that’s life”

“Stiekem willen 
heel veel mensen 
ontslagen worden”

De teller van de hulpactie
van Consortium 1212 
voor de slachtoffers van 
de hongersnood in Zuid
Soedan, Jemen, Somalië 
en Nigeria stond vrijdag 
op 6,150 miljoen euro. 
Sinds de nationale oproep 
vijf weken geleden werd 
gelanceerd, komen voort
durend giften binnen, al 
gaat het nu wat langzamer. 

Caritas International, 
Dokters van de Wereld, 
Handicap International, 
OxfamSolidariteit, Plan 
België en UNICEF België, 
de leden van Consortium 
1212, spitsen hun acties 
toe op verdeling van voed
sel, drinkwatervoorzie
ning en verbetering van 
sanitair en hygiëne, ge
zondheidszorg en bescher
ming van onder meer kin
deren en vrouwen.

Giften blijven welkom op
het centrale rekening
nummer BE19 0000 0000 
1212 en via de website 
www.1212.be. Ook andere 
vormen van steun (solida
riteitsmaaltijden, sportie
ve uitdagingen, enz.) blij
ven mogelijk.  (blg)

Hongersnood 
12-12:

Teller staat op
6,1 miljoen euro

Raakt een mier gewond
tijdens een aanval op een 
termietennest, dan 
wordt ze door de soort
genoten naar het veilige 
nest gedragen om te her
stellen. Dat blijkt uit 
onderzoek dat werd 
gepubliceerd in vakblad 
Science Advances. Duitse 
wetenschappers volgden 
kolonies Megaponera
mieren in Ivoorkust. 
Raken de mieren een 
poot kwijt of worden ze 
zelf door termieten – 
insecten verwant met 
kakkerlakken – aange
klampt, dan scheiden ze 
een stof af als hulpkreet. 
Als hun soortgenoten 
hen terug naar hun nest 
slepen, worden de 
termieten die nog aan de 
mier kleven verwijderd. 
Mieren die een poot ver
liezen, leren in het nest 
snel weer lopen. Volgens 
de onderzoekers slagen 
ze daarin na amper 24 
uur. Eigenbelang is dé 
drijfveer: gewonde mie
ren die snel herstellen, 
kunnen snel weer helpen 
aanvallen. (sir)

Mieren redden 
elkaar uit slagveld 
(om dan weer te gaan vechten)

R
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In de berm van de Brussel
se Ring in Halle heeft wel
licht meer dan twee jaar een 
lijk gelegen. Midden vorige 
maand vond een werknemer 
van het Agentschap Wegen 
en Verkeer onder een brug 
het stoffelijke overschot van 
een man. Het lichaam ver
keerde in verregaande staat 
van ontbinding, waardoor 

de onderzoekers enige tijd 
nodig hadden om de identi
teit te achterhalen. Het 
bleek om een persoon te 
gaan die al meer dan twee 
jaar vermist was. De man, 
geboren in 1963 en afkom
stig uit Linkebeek, had op 
4 november 2014 de woning 
van zijn vriendin in buurge
meente Alsemberg verlaten. 

Een kleine maand later gaf 
ze hem als vermist op. 
Onderzoek leverde geen 
resultaat op. Door de toeval
lige vondst kan het onder
zoek nu bijna afgesloten 
worden. Voor de definitieve 
doodsoorzaak is het wach
ten op het eindverslag van 
de wetsdokter. Sporen van 
geweld waren er niet. Het is 
onduidelijk hoelang de man 
precies in de berm lag.  (ssj)

Lijk lag twee jaar naast Brusselse Ring


