
Bye bye baas!
3 lezeressen zijn gelukkiger na hun ontslag

Om zelf je ontslag te geven 
en zekerheden in te ruilen 

voor onzekerheden  
moet je doorgaans nogal  
goede redenen hebben. 
En dat hadden volgende 

lezeressen. Zij dienden hun 
ontslag in en werden er 

 alleen maar beter van.
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‘De behoefte aan een nieuwe uitdaging, 
dat heeft vier jaar geleden alles in gang  
gezet. Ik werkte op dat moment net als 
mijn beste vriendin Liesbeth als werk
nemer in een kinderdagverblijf. Een 
 zalige job, maar wel eentje waarbij we 
werkten voor iemand anders. En wij 
wilden voor onszelf werken, een eigen 
kinderdagverblijf beginnen. Toen we die 
plannen voorzichtig vertelden aan  
mensen uit onze omgeving, verklaarde 
iedereen ons voor gek. We hadden een 
goed betaalde job, werkzekerheid, geen 
zorgen als we de deur ’s avonds dicht
trokken... Bovendien zouden we geen 
uitkering krijgen als we zelf zouden  
opstappen. Maar toch. De lokroep was 
te groot. We stuitten op een kinderdag
verblijf dat gesloten moest worden en 
besloten onze kans te wagen. Wij  

zouden daar opnieuw een bloeiend ver
blijf van maken. Helemaal overtuigd 
waren we. We gaven allebei ons ontslag 
en twee weken na onze laatste werkdag 
openden we effectief ons eigen 
kinderdagverblijf.’

Negen kindjes te weinig
‘Vijf kindjes hadden we bij de start, 
 terwijl er plaats was voor veertien kind
jes. Dat betekende dus dat we te weinig 
inkomsten hadden om alles bol te wer
ken. We trokken ons plan en gingen er  
keihard voor, we kregen subsidies, maar 
toch was het spartelen om het hoofd 
boven water te houden. Het werd plots 
allemaal heel akelig en ik kreeg het  
gevoel dat we een grote fout begaan 
hadden. Ik was toen een alleenstaan-
de moeder met twee kindjes, Lies-
beth was ook alleen, met één kindje. 
Wat hadden we gedaan? Alles opge-
geven. Voor niets, misschien… Liters 
tranen hebben we gehuild, meer dan 
eens heb ik jankend aan de lijn gehan
gen met mijn moeder. Zij heeft me er 
keer op keer doorgehaald door me met 
mijn neus op de feiten te drukken. Alsof 
alles zomaar vanzelf zou gaan? Alsof de 
start als zelfstandige zo simpel zou zijn? 
Ik besefte dat ze gelijk had. We moesten 
doorzetten en dat deden we. Na een jaar 
vol zwarte sneeuw kwam er eindelijk 
verbetering: we haalden onze veertien 
kindjes! Eindelijk waren we vertrokken. 
Nog een jaar later hebben we op een 
andere plek zelfs een tweede kinderdag
verblijf kunnen openen, waardoor we nu 
een totaal van vijfenvijftig kindjes en vier 
personeelsleden hebben. Ik vind het nog 
steeds ongelooflijk als ik terugkijk op de 
weg die we afgelegd hebben.’

‘Vijf kindjes hadden we, terwijl 
er plaats was voor veertien. 
We moesten echt spartelen  

om niet te verdrinken.’

JULIE (30) OPENDE HAAR EIGEN KINDERDAGVERBLIJF 
NADAT ZE HAAR JOB ALS WERKNEMER  

IN EEN KINDERDAGVERBLIJF HAD OPGEGEVEN
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‘Als kind of tiener heb ik nooit echt een droomjob voor ogen gehad.  
In het middelbaar volgde ik multimedia omdat die richting me het 
meest aansprak en bij de doorstroom naar de hogeschool koos ik voor 
audiovisuele technieken. Maar dat lukte me niet. Ik bleef hangen,  
terwijl ik verder wilde. Ik wilde geld verdienen en op eigen benen 
staan, dus ik ging aan de slag waar er plaats was: in een supermarkt. 
Toen dat contract afliep, vond ik een job aan de band in een koekjes- 
fabriek. Dat klinkt niet bepaald als een droomjob, maar ik vond het 
wel leuk. Voor mij was het een kwestie van mijn verstand op nul  
zetten en mijn werk doen. De leuke collega’s maakten het makkelijk 
om elke dag zonder tegenzin naar het werk te gaan.
Om mezelf op termijn nog een andere optie te geven, volgde ik in 
avondschool ook een opleiding tot nagelstyliste. Dat beauty-aspect lag 
me wel en onmiddellijk na die opleiding startte ik in bijberoep als  
nagelstyliste. Een eerste risico, want omdat ik thuis geen plaats had 
om klanten te ontvangen, moest ik een werkplek huren. Dat beteken-
de dus dat ik mijn huur al moest terugverdienen om uit de kosten te 

Geen speelvogel meer
‘Ik heb op het punt gestaan om op te 
geven, maar mijn ouders en familie  
lieten dat niet toe. Zij hebben me erdoor 
getrokken, financieel en mentaal, en 
volgens mij is die steun broodnodig 
wanneer je een sprong waagt.
Ik ben in principe van werknemer naar 
werkgever gegaan. Ik zorg nog steeds 
voor de kindjes, maar ik heb nu ook  
administratieve taken, ik moet een 
 onderneming leiden en in stand houden. 
Iets wat ik nog nooit gedaan had. Door 
mijn job op te geven is er zoveel veran-
derd, zelfs ik ben veranderd als mens. 
Vroeger deed ik mijn job, maar tegelijk 
was ik een speelvogel. De afgelopen 
 jaren ben ik gegroeid, ik heb zoveel meer 
verantwoordelijkheden op mijn bord 
gekregen, en ik neem die ook. Binnen 
maar ook buiten mijn job. Vier jaar lang 
hebben we keihard gewerkt om de zaak 
draaiende te houden, om iets op te 
 bouwen. Nu alles vlot loopt, is het tijd 
om te combineren, om nog steeds kei-
hard te werken, maar ook eindelijk een 
moment voor mezelf en mijn gezin te 
nemen. En hetzelfde geldt voor Lies-
beth. Moeilijk heb ik het wel gehad, 
maar spijt? Dat nooit. Ik ben heel impul-
sief en als ik iets wil, moet ik dat meteen 
hebben. Zodra het dan zover is, word ik 
een doorzetter. Ik ben altijd blijven gelo-
ven, en dat is meteen wat iedereen moet 
doen die een gelijkaardige verandering 
in zijn leven maakt. Blijf geloven, dan 
vind je wel een manier om het te doen 
lukken.’

SHAUNY (22) GAF HAAR JOB IN EEN FABRIEK OP  
OM NAGELSTYLISTE TE WORDEN
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... en dan ben je weg natuurlijk

Ontslag is het beste wat je kan 

overkomen, die conclusie zou je 

kunnen trekken na het lezen van 

het boek Hoera, ontslag!. Auteur 

Rilla Lysens moest als hr-verant-

woordelijke bij de collectieve 

sluiting van een filiaal collega’s 

ontslaan en begeleiden, en  

verloor ook zelf haar job. Als 

coach en ervaringsdeskundige 

gee� ze in haar boek praktische 

tips, inspirerende verhalen en 

oefeningen om beter te worden 

van je ontslag. Hier geven we 

alvast vijf tips mee die van je ont-

slag iets positiefs moeten maken: 

1. Zorg goed voor jezelf, zodat 

je emotioneel stabiel wordt of 

blij�. Je moet niet alleen mentaal 

fit zijn, maar ook gezond eten, 

voldoende sporten en  slapen.

2. Maak je minder afhankelijk.

Denk na over wat je uitgee� en 

maak geen schulden.

3. Doe dingen waar je energie 

van krijgt. Investeer in fijne  

activiteiten waar je een goed 

gevoel van krijgt en zet negatieve 

ervaringen buitenspel.

4. Concentreer je op taken in 

plaats van op problemen.

En doe die een voor een. Ban 

multitasking, want het levert je 

geen tijdswinst op en het risico 

op fouten is groter.

5. Onderneem nieuwe dingen,

of die nu met je werk te maken 

hebben of niet. Misschien kan je 

een nieuwe taal leren of op reis 

gaan. Het verruimt je horizon, je 

ontmoet nieuwe mensen en het 

leidt je af van gepieker.

Rilla Lysens: Hoera, ontslag! - € 22,95 

- Borgerhoff & Lamberigts.

komen. Maar dat lukte. Het ploegensysteem 
van de fabriek liet me toe om dagelijks nagels 
te doen, en die combinatie was perfect voor mij.’

Hét sms’je
‘Op een dag kreeg ik een berichtje van een
andere nagelstyliste, een gevestigde waarde. Zij 
vroeg me of ik voor haar wilde werken! Tijdens 
haar verlof had ik een klant van haar overgeno-
men en blijkbaar had ik een heel goede indruk 
gemaakt. Die nagelstyliste ging niet meer actief 
nagels doen en zocht dus vervanging en ver-
sterking voor een salon. En volgens haar paste 
ik in dat plaatje als nagelstyliste. Ik heb dat 
sms’je wel drie keer opnieuw gelezen en even 
wist ik niet wat ik moest doen. Mijn job in de 
fabriek was oké en de combinatie met mijn 
eigen salon liep goed. Dat zou ik dan allemaal 
moeten opgeven voor iets onbekends, iets 
waarvan ik niet wist of het van de grond zou 
komen of niet? Diezelfde avond nog heb ik 
overlegd met mijn vriend en met mijn ouders, 
en zij bevestigden wat ik eigenlijk al aanvoelde: 
het aanbod was te aantrekkelijk. Ik zou elke 
dag kunnen doen wat ik graag deed, waar ik 
plezier uit haalde. Ik moest de sprong wagen. 
Dus dat deed ik, diezelfde avond nog (lacht).’

A�ellen naar volgende week
‘In de fabriek heb ik onmiddellijk open kaart gespeeld. Ik heb mijn 
bazen verteld over het aanbod en ze begrepen het. Ze lieten me zonder 
problemen gaan en met mijn contract kwam het net goed uit. Dat zou 
rond die periode verlengd worden, maar in plaats van dat te doen heb-
ben we het dus gewoon kunnen stopzetten. Een opluchting, want ik 
wilde niet vast komen te zitten door dat contract.
Er zitten net twee weken tussen mijn 
laatste dag in de fabriek en mijn eer-
ste dag in het salon. Die eerste dag zit 
er volgende week aan te komen en ik 
kan niet wachten om te starten. Om 
in die routine te zitten, om elke dag 
naar mijn werk te vertrekken, weten-
de dat het iets is wat ik kan, wat ik 
wil en wat ik goed doe. Door deze 
stap te zetten leer ik mezelf ook weer 
een beetje beter kennen, ik besef 
steeds meer dat ik niet het type ben om stil te staan. Ik durf risico’s te 
nemen en ik kom altijd wel op mijn pootjes terecht. Omdat ik positief 
ingesteld ben en altijd wel een oplossing vind als het nodig is. Ik heb 
er het volste vertrouwen in.’

‘Ik kan niet wachten 
om elke dag naar 
mijn nieuwe job 
te vertrekken, om 
te doen wat ik wil 
en wat ik goed doe.’

Hoera, ontslag!
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