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‘Carrièreladder is klimrekgeworden’
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BRUSSEL—Opdewebsite van
‘SheWorkswithWomen’ zette
LiesbethDilleneen foto.Daarom
‘Iwant tobe free.Tobehappy.’
Ervoor,maardoorstreept: ‘A
house.Anewcar.Aplasma tv.’
ToenDillen in2006directielid
wasbij IkeaBelgiëhadze 1.200
mensenonder zich. Zekoneen-
zelfdepositie inNederlandopne-
men.Goedvoor5.000manonder
zich. Zepaste, geholpendoor een
burn-outmisschien.Vandaag
heeft zedushaar eigenconsultan-
cybureaudat zichnetbezighoudt

metwatmensenéchtwillen. En
ze is gelukkig.
Cijfers overmensenals Sophie

Dutordoirdiebewust kiezenvoor
‘demotie’ zijn erniet.Wel is dui-
delijkdathetuitzonderlijk is.
“Veelmensendurvendit niet
omwille vandegoudenkooi: het
geld, het comfort”, zegtDillen.
“Maar jemagdit niet als een ‘stap
achteruit’ zien.Metdehuidige
duurvan loopbanen ishetmodel
vanvroeger, de carrièreladder
waar je steedshogeropmoet, niet
meerhaalbaar.Veel eerdermoet

jehet als eenklimrekzien.Een
stapomhoog, eentje terug,wat
opzij. Zekeromdatnu jongederti-
gers al vaak in topfuncties zitten.
Bovendienzittenwe ineenveran-
derdearbeidsmarkt, ookwereld-
wijd envirtueel. .”

VolgensDillenkomenmensen,
zeker in een landalsBelgiëmet
hogewerkdrukeneenvergrij-
zendearbeidspopulatie, opeen
bepaaldmoment voorhetdilem-
madat ze ‘peopleplanetprofit’
noemt. “Zekerparadepaardjes als
Sophie, die al enormgashebben
moetengeven, gaanzichbewust
die carrièrevragen stellen.”
Endangebeurt zo’nkeuze.

“Die, zeker indeeersteperiode,
veel vrijheid enpassie laat voelen.
Mensenkunnenzichconcentre-
renopwat ze zelfwillen. Inhaar

vorige jobwashetdan toch
90procentover audit encontrole
enprofit.Wat jewel vaakziet, is
dat eensdie euforie voorbij is, die
oudeadrenalineweernaarboven
komt.Datmerkte ik zelf ook.
Maar dannogheb je intussen
eenhelikoptervisie ontwikkeld
die je de kans geeft naast je te kij-
ken. Je kandannoghardwer-
ken.Maar zelfmerk ik toch dat
ik blijf waken. Ik heb bijvoor-
beeld nog altijd geenmensen in
dienstverband en ikwil het ook
nietmeer.” (RVP)

Ex-Electrabel-CEOSophieDutordoir begint een delicatessenzaak en is niet de eerste die
een topjob ruilt voor een kleinschaliger droom.Vraag is: hoe gelukkigword je ervan?

ewasgeenCEObij deVRT,
maarals ‘ContentDirecteur’
bij deVRThad Isabelle
Baelewel een topjob.Voor
debuitenwereld in ieder
geval. “Zelf vond ikhet een

vormeloze functie”, zegtBaele (47) van-
daag. “Ikkreegdieniet ingevuld, het boek
wasuit.”Misschiendat zedat inhet ver-
haal vanSophieDutordoir kanherken-
nen. “Zondermeermee te vergelijken, ik
stondopheel anderniveau.Maaropeen
momentkomtzo’nmeisjesdroomwel
boven: iets voor jezelf kunnendoen,waar
je aande touwtjes kan trekken.”
Zo slootBaele in2009dedeurenvande

VRTachter zich. “Datwasniet zogemak-
kelijk, ikdachtdatdeVRThet centrum
vandewereldwas. Pasbuitenzag ikdat er
nogeenwereldwasendathetdaarook
leuk toevenwas.Dat is ietswat ik iedereen
zouaanraden: durf eensuit die comfort-
zoneweggaan.”Met eenvennootbegon
BaeleHADHI, eenwinkel van fairtrade-
producten indeAntwerpseNationale-
straat. “Mijnvennootheeft eenpassie
voor interieur, ikwilde iets doendatmaat-
schappelijkbelanghad.Alwashetniet

meteenmijndroomomzélf indewinkel
te staan, ikwildewel ietsuitbouwen.
Uiteindelijk ishet bij deze enewinkel
geblevenenheb ikgemerktdat ‘retail’
tochniet zomakkelijk is.Maarhet iswel
eenverrijkingen ikhebveel bijgeleerd.”

Gat in de boter

HADHI is ernog, alwordt ernueenkoper
voorgezocht.Naeenpaar jaarkroophet
bloed tochweerwaarhetniet gaankon.
Sinds juni 2012 isBaeleCEOvanBorger-
hoff&LamberigtsTVendat is zeookbij
communicatiebureauMichael isDead. “Je
bentwie jebent en je temperamentkun je
niet zomaarnegeren.”
“Weggaanbij deVRThadbijmij ook

niks temakenmet te veel stressof tehard
werken.Hardwerkengeeftme trouwens
energie en ikdenkdat iknognooit zohard
gewerkthebalsnu.Maar ikbenooknog
nooit zogelukkig geweest alsnu.Onder-
nemen incombinatiemet ‘iets inmedia’:
dat iswat ik graagdoe. Ikhebdusniethet
gevoel dat ikoffersbrengen, ikheb juist
het gevoel dat ikmetmijngat indeboter
bengevallen.” (RVP)

anconference calls en
zakenreisjes overzeenaar
dozen inpakken inhet
magazijn.Vaneen
indrukwekkendebedrijfs-
wagennaar een functio-

nelebestelwagen.Eenpijnlijkedemotie,
zo lijkt het.Al zouJohanVanDyck (37)
zijnoverstapalsmarketingdirecteur
internationaal bijDuvel-Moortgatnaar
zelfstandigbrouwerzelf nooit zonoemen.
“Hetwaseenbewustekeuze”, vertelt hij.
“Ikwildemijndromennajagen. Pasop, ik
deedmijn jobbijDuvel-Moortgat erg
graag.Daaromookdat ikdit niet lichtzin-
nighebgedaan.Wantwemoetenerniet
flauwoverdoen: financieel ishet eenach-
teruitgang. Ikhebdrie kinderen, eenhuis
af tebetalenén iknameennieuwe
lening.”
Meteeneen redenwaaromveelmen-

sendeoverstapniet goedbegrepen. “Er
zijn er zekerdiedewenkbrauwenhebben
gefronst.Mijnoudersopkop (lacht).
Zelfstandigworden, dat is voorhen iets
dat je alleenmaardoet als je echt geen
andereoptiemeerhebt.Hetwásookeen
vreemdewending.Demeesten inmijn

positie verzilverdendatbij een telecombe-
drijf of bij eengrotebank.”
Loonofprestige inleveren, deerdehem

niet. “Maar er zijnmensendiehetdaar
heel ergmoeilijkmeehebben. Jemoet er
uiteraardoverwakendat jeniet gevangen
zit in eengoudenkooi.Als je ergensvan
droomt, is dat altijd interessanter.”
Al zaghij het ook inzijnomgeving

gebeuren.Topverdienersdie tochniet
helemaal tevredenwarenmethun job.
Dienaarademmoestenhappenomalles
gebolwerkt te krijgen. “Dat gebeurt vaak.
Als jeheel erghardmoetknokkenvoor
ietswaar je jeniethelemaalmeergoed in
voelt, is eenburn-outnooit veraf.Het
zogenaamdePeterprincipe speelt daar
eengrote rol in.Mensenkrijgen telkens
eenpromotie tot ze eenopeenniveauzit-
tendie zenetniet aankunnen.Als je altijd
op 110procentmoetdraaien, brand jeop.”
VanDyckzalhetniet overkomen.

Daarvoorheeft hij te veel plezier inwathij
vandaagdoet: het verlorengewaande
Seefbiernieuw leven inblazen. “Het klinkt
misschien soft,maarhetplezierdat ik
vandaagheb, compenseert ruimschoots
het financiële verlies.” (SV)

KORT

Dehaene
opnieuw thuis

Een beetje pips,maarwel al aan de
barbecue:Jean-LucDehaeneisweer
thuis na zijnnieuweopname inhet
ziekenhuis. Zijn zoonTomplaatste
zaterdagmiddag een familiefoto op
Twitter. Bijdeoud-premierwerdeen
maand geleden de volledige pan-
creasweggenomen,nadatdaareen
tumorwasvastgesteld. Tweeweken
latermochthij alweernaarhuis en
meldden zijn artsen dat de ingreep
perfectwasverlopenendatDehaene
zijn revalidatie thuismochtaanvat-
ten. Maar afgelopen vrijdag bleek
dat de 73-jarige politicus opnieuw
was opgenomen. Volgens bronnen
voorbijkomendonderzoek. (HLN)

Foorkramers:
gouverneur wil
leger inzetten

Het leger kan bij nieuwe blokkades
van de foorkramers in Antwerpen
deversperringenvandewegduwen.
DatzegtAntwerpsprovinciegouver-
neur Cathy Berckx. Die aankondi-
ging werkt als een rode lap op een
stier bij de foorkramers. “Zijn wij
misdadigersmisschien?Ofzullenze
ook het leger inzetten als de politie
of de brandweer nog eens betoogt”,
vraagtGuillaumeBorremans,vande
VerenigingderBelgischeFoornijve-
raars (VDBF). Woensdag trekt hij
meteendelegatienaareenvergade-
ring met Unizo. “Of ik acties voor
woensdaguitsluit?Dathangtaf van
deachterban.” (BJM)

Di Rupo: ‘MRwil
de rijksten nog
meer geven’

Hetmogendannog55dagen tot 25
mei zijn, premier Di Rupo is al vol-
ledigverveldtotcampagneleidervan
PS. Di Rupo viel in L’indiscret op
RTBFde fiscale hervorming vande
Franstalige liberalen aan. “MRwil
de 10 procent rijksten van de bevol-
kingmeergeven,terwijlwij1procent
vanderijkstenwillenrecupereren”,
tackelde hij. “Met de MR zal een
minister 6.500 euro per jaar meer
verdienen,onnodig.”MR-voorzitter
CharlesMichelreageerdedatdever-
klaringen van Di Rupo ‘absurd’
waren en ‘elke realiteitszinmisten’.
Di Rupowaarschuwde er ook voor
dat een stem voor de PVDAdeweg
openlegt voor rechts. (TP)

Chanel N°5

€7,13
is de productieprijs.
In de winkel bedraagt
het prijskaartje 90 euro

De ingrediëntendie nodig zijn voor
een fles van vijftig milliliter Chanel
N°5kostenamper2,13euro.Zobere-
kent het Nederlandse KRO-pro-
grammaDerekenkamer.Deparfum-
olie die Chanel N°5 gebruikt, is
volgens De rekenkamer zo’n 250
europer literwaard.Alleenbestaat
hetparfummaarvoor15procentuit
die parfumolie. De andere 85 pro-
cent is alcohol. Bovendien betaalt
Chanel voor het flesje waarin het
parfum zit maximaal vijf euro. Het
prijskaartjevan90euroisomdatde
klanthet datwaardvindt. (SJS)

Goudenkooi of droomjob?

‘Pas buiten zag ikdat er nog
eenwereldwas’

‘Als je ergens vandroomt,
is dat altijd interessanter’

Isabelle Baele:
van content directeur
van deVRTnaar
fairtradewinkel
HADHI en, tochweer,
CEO van Borgerhoff&
Lamberigts TV
©BOBVANMOL

JohanVanDyck:
vanmarketing-
directeur bij
Duvel-Moortgat
naar zelfstandig
brouwer
© JORIS CASAER

Z V

‘Je mag zoiets

niet zien als

een stap achteruit’
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