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‘Slaap je een weg naar de top.’ 
Zo vat Arianna Huffington (63) 
zelf graag haar boek ‘Thrive’ sa
men. De titel betekent letter
lijk ‘Floreer’, maar is bij ons ver
taald als ‘Het nieuwe succes’. Je 
kunt het boek ook zo samen
vatten: wil je succesvol leven, 
zorg dan voor minder stress, 
minder lange werkuren, min
der permanente bereikbaar
heid, meer slaap en meer geluk.
 Een welkome boodschap 
voor al wie in de ratrace mee
draait, al zegt Huffington niet: 
berg je ambities op. Wel: ver
mijd dat een foute invulling van 
die ambities je finaal onderuit
haalt. Want wie rusteloos 
macht en geld blijft najagen, 
lijkt misschien wel succesvol 
voor de buitenwereld, maar 
dreigt zichzelf en alles wat écht 
waardevol is te verliezen.
 Huffington kwam zelf tot dat 
inzicht toen het bijna te laat 
was. In 2007 werd ze wakker in 
een plas bloed. Na werkshifts 
van achttien uur per dag, zeven 
dagen per week, voor The Huf
fington Post, was ze in elkaar 
gestuikt van oververmoeidheid 
en tegen de rand van haar bu
reau geknald, waarbij ze haar 
oogkas had gescheurd en haar 
jukbeen gebroken.
 ‘Volgens de traditionele nor
men deed ik het uitstekend,’ 
schrijft ze. ‘Maar gezond kon 
je dat succes met de beste wil 
van de wereld niet noemen. Het 
roer moest om.’ Huffington be
gon zeven à acht uur per nacht 
te slapen, in plaats van vier à 

vijf uur. Om meer tot zichzelf 
te komen, schakelde ze steeds 
vaker tv, smartphone en soci
ale media uit. Ze bracht rust in 
haar hoofd met yoga en me
ditatie, trok de natuur in om 
nieuwe ideeën op te doen en 
riep mede werkers op vrijwilli
gerswerk te doen.
 Iets wat ze iedereen aan
raadt, willen we de wereldwij
de opmars van burnouts en 
depressies een halt toeroepen. 
Daarvoor moet we dringend 
een nieuwe invulling geven 
aan het begrip succes, schrijft 
ze. ‘Wie het echt voor de wind 
gaat, zijn mensen die in hun 
leven ruimte hebben gemaakt 
voor welzijn, wijsheid, verwon
dering en vrijgevigheid.’
 In haar boek werkt ze die 
vier pijlers uit. Welzijn begint 
met genoeg slapen (‘Hoeveel 
slechte beslissingen zijn niet te 
wijten aan een slaap tekort?’). 
Wijsheid en intuïtie zijn twee 
andere elementen waar de we
reld volgens Huffington van
daag om schreeuwt, maar die 
we nog zelden aanboren om
dat ons hoofd voortdurend ge
kaapt wordt door smartphones 
en sociale media. (‘Bijna dage
lijks zien we slimme leiders vre
selijke beslissingen nemen. Het 
ontbreekt hen niet aan intelli
gentie, maar aan wijsheid.’) En 
willen we betere, creatievere 
oplossingen voor problemen 
vinden, dan moeten we ons 
weer leren verwonderen. En 
waar kun je dat beter dan in de 
natuur, of oog in oog met kunst? 

Arianna Huffington schopte het aan het hoofd van de populaire 
internationale nieuwssite The Huffington Post tot één van de machtigste 
en rijkste mediavrouwen van de planeet, maar nu komt ze vertellen dat 
we vooral níét naar macht en geld moeten streven als we niet onderuit 
willen gaan. Huffington crashte zelf en roept met een boek vrouwen 
aan de top op het roer om te gooien. Humo sprak met Huffington en met 
Liesbeth Dillen, ex-topvrouw bij IKEA, die zich in het verhaal herkent. 
‘Ik hoef niet meer zo nodig te scoren.’

Nathalie Carpentier
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 Ten slotte moeten we ook 
meer mededogen tonen en vrij
gevig durven te zijn. Dat laat
ste leerde Huffington van haar 
moeder, bij wie ze opgroeide op 
een eenkamerappartementje 
in Athene. Ook al had die geen 
geld te veel, het schaarse dat ze 
kon missen, gaf ze weg.
 Niet iedereen is wild van Huf
fingtons boek. Het heeft soms 
veel weg van het zoveelste zelf
hulpboek en het is niet moeilijk 
om lacherig te doen over een 
aantal softe tips (‘Deel een lijst
je met dingen waar je dankbaar 
voor bent met twee vrienden’). 
En je kunt je terecht afvragen 
hoe kies het is dat iemand die 
haar website voor 350 miljoen 
euro aan internetgigant AOL 
heeft verkocht, pleit voor ‘min
der macht en geld’. Maar wie 
eerlijk is, herkent veel adviezen 
die wijze moeders ook hun kin
deren meegeven (‘geld maakt 

niet gelukkig’, ‘slaap genoeg’), 
maar die de meesten van ons 
naarmate ze ouder worden in 
de wind lijken te slaan.
 Dus ja, Huffington heeft 
een punt. En als één van de in
vloedrijkste vrouwen in de me
dia die visie uitdraagt, heeft dat 
impact. Ook hier. Dus vroeg 
Humo een interview en kregen 
we dat, weliswaar onder haar 
condities: maximaal tien vra
gen, per email. No stress!

HUMO Waarom vond u dat 

uw eigen crash iets zei over 

een globaal probleem in 

onze werkcultuur?

Arianna Huffington «Mijn ei
gen wakeupcall deed me in
zien hoe wijdverspreid dat 
verlangen wel was om suc
ces te herdefiniëren, om weer 
te weten wat het betekent 
om ‘een goed leven’ te leiden. 
Het straatje waar we nu in zit
ten, loopt dood omdat onze 

Source: Humo 
 Publication date: 6-5-2014



40 / HUMO NR 3843 |  18

samenleving  mettertijd de be-
tekenis van succes is gaan re-
duceren tot geld en macht. Dat 
idee lijkt misschien te werken 
op korte termijn, maar is op lan-
ge termijn niet houdbaar, zo-
als een stoel met twee poten: je 
kunt er wel even op balanceren, 
maar uiteindelijk beland je met 
een klap op de grond. En meer 
en meer mensen – ook zéér 
succesvolle – gaan onderuit.»
HUMO Zou u zelf even ver 
zijn geraakt als u uw nieuwe 
succesmaatstaf van het 
begin af had toegepast en 
niet zo hard zou hebben 
gewerkt?
Huffington «Ik ben ervan over-
tuigd dat ik hetzelfde zou heb-
ben bereikt, ja, maar dan met 
minder stress, minder zorgen 
en minder angsten. Ik wou dat 
ik aan de universiteit in Cam-
bridge al had geweten dat een 
‘vol’ leven leiden niet hoeft te 
betekenen dat je je doodwerkt. 
Ik wou dat ik kon terugkeren en 
zeggen: ‘Arianna, je prestaties 
zullen zelfs verbeteren als je je-
zelf ertoe kunt brengen niet al-
leen hard te werken, maar het 
ook op zijn tijd durft los te la-
ten, als je jezelf weer oplaadt en 
durft te vernieuwen.’ Het zou 
me ontzettend veel onnodige 
stress, uitputting en een burn-
out hebben bespaard.»
HUMO U hamert vooral 
op het belang van genoeg 
slaap. We weten dat wel, 
maar waarom houden we 
dat zo moeilijk vol?
Huffington «Slaap – of lie-
ver: hoe weinig we ervan no-
dig hebben – is uitgegroeid tot 
een statussymbool. We schep-
pen op over hoe weinig we sla-
pen. Ik heb ooit gedineerd met 

een man die pochte dat hij die 
nacht maar vier uur geslapen 
had. Ik heb aan de verleiding 
weerstaan te zeggen dat ons 
etentje een pak interessan-
ter zou zijn geweest als hij wat 
meer had geslapen!
 »Het is hoognodig dat die 
wanverhouding weer rechtge-
trokken wordt, dat we triviale 
dagelijkse zorgen en beslom-
meringen weer leren te onder-
scheiden van wat echt telt in 
het leven. We moeten herdefi-
niëren wat écht waardevol is. 
We moeten de cultuur op onze 
werkplek veranderen: tot mid-
dernacht werken en vervolgens 
uitgeput rondlopen zou gestig-
matiseerd moeten worden in 
plaats van toegejuicht.»
HUMO Prioriteit geven aan 
de zorg voor jezelf: klinkt 
goed. Maar hoe moeten al 
die ploeterouders dat doen 
met een veeleisende job en 
kinderen die tijd én slaap 
opslokken?
Huffington «Moeders die 

‘ Tot middernacht werken 
en de volgende dag 
uitgeput rondlopen zou 
gestigmatiseerd moeten 
worden, niet toegejuicht’ 
ARIANNA HUFFINGTON

TOPVROUWEN NA DE BURN-OUT

jongleren met jonge kinderen 
en veeleisende jobs, staan voor 
veel uitdagingen, maar ook 
voor hen geldt wat de veilig-
heidsvoorschriften in het vlieg-
tuig je zeggen: je moet eerst je 
eigen zuurstofmasker opzetten 
voor je je kind kunt helpen. Zelfs 
dertig minuten extra slaap per 
nacht of een kort middagdutje 
kunnen al een enorm verschil 
maken voor je productiviteit én 
voor de zorg en de liefde die je 
kunt geven. Je kunt niks goed 
doen als je geen energie hebt.»

HUMO Is uw advies niet 
een stuk makkelijker 
toe te passen als je al 
aan de top staat, werk 
hebt en geen financiële 
problemen? Dit is toch een 
eerstewereldprobleem?
Huffington «Sommigen zul-
len de tips inderdaad zien als 
een luxe: allemaal goed en wel 
als je financieel onafhankelijk 
bent en alle basisbehoeften 
vervuld zijn. Maar ook in extre-
me omstandigheden, als je elke 
dag moet vechten om genoeg 
brood op tafel te hebben, heb-
ben mijn tips veel te bieden. Net 
wanneer we enorm worden uit-
gedaagd, worden die principes 
essentieel.»
HUMO Is de nieuwe 
succesmaatstaf die u 
voorstelt niet wat naïef? 
Competitie om de beste, 
de strafste, de machtigste 
te zijn behoort tot de 
menselijke natuur, net zoals 
je ook testosteron niet 
zomaar kunt uitschakelen.

Huffington «Competitie zal 
altijd bestaan, maar wat min-
der testosteron zou ons al een 
heel eind op weg helpen. Ik put 
kracht uit het feit dat we van-
daag getuige zijn van een glo-
bale shift naar andere leiders-
kwaliteiten die traditioneel als 
erg vrouwelijk golden: flexibi-
liteit, mededogen, samenwer-
king, empathie, zorgzaamheid. 
Dus nee, succes proberen te 
herdefiniëren is niet naïef. Ei-
genlijk gebeurt het nu al.»
HUMO U noemt het 
ook belangrijk om de 
‘vervelende kamergenoot’, 
dat kritische stemmetje 
in ons hoofd waarmee we 
onszelf genadeloos kunnen 
afbreken, te temmen. Hoe 
doe je dat?
Huffington «Die kamergenoot 
opvoeden begint bij een her-
definiëring van wat een waar-
devol leven voor jou persoon-
lijk betekent. Dat is afhankelijk 
van je eigen waarden en doe-
len. Humor helpt mij tegen die 
voortdurende innerlijke criti-
caster. ‘Engelen kunnen vliegen 
omdat ze zichzelf relativeren,’ 
zei mijn moeder vroeger altijd 
tegen mijn zus en mij.
 »Maar omdat mijn kamer-
genoot vooral mijn angsten en 
negatieve gedachten voedde, 
hielp één boodschap mij het 
meest. ‘Ondanks alle beproe-
vingen doen mijn gevorder-
de leeftijd en de edelmoedig-
heid van mijn ziel mij besluiten 
dat alles goed is,’ zoals Oedi-
pus van Sophocles uitriep. Die 
boodschap – ‘alles komt goed’ 
– blijf ik tegen mezelf herhalen 
tot ik echt baad in de kalmte. Je 
moet gewoon je eigen bood-
schap vinden. Laat die voort-
durende criticaster in je hoofd 
je dromen niet neersabelen.»
HUMO Uw boek is een soort 
zelfhulpboek vol tips en 
methodes. Legt u zo het 
probleem én de oplossing 
niet te veel bij het individu, 
terwijl er veeleer een 
structurele verandering in 
de maatschappij en in onze 
werkomgeving nodig is?
Huffington «Er is abso-
luut grote nood aan struc-
turele veranderingen, klopt. 
Maar we zouden onze eigen 

‘Competitie 
zal altijd 
bestaan, maar 
wat minder 
testosteron 
zou ons al een 
heel eind op 
weg helpen.’
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 veronderstellingen al ter dis
cussie kunnen stellen: dat tach
tig uur per week werken beter 
zou zijn dan veertig, dat kun
nen blijven draaien met slaap
tekort in combinatie met multi
tasking de snelste weg is naar 
de top. Als we dat doen, wordt 
het snel duidelijk dat de prijs die 
we betalen voor die manier van 
denken en leven niet alleen véél 
te hoog is, maar ook onhoud
baar.»
HUMO In uw boek noemt u 

bedrijven die hun werkne-

mers stresstherapie of yoga 

aanbieden als goede voor-

beelden van hoe we de sa-

menleving kunnen verbe-

teren. Maar bedrijven doen 

dat toch niet per se om-

dat ze bekommerd zijn om 

het welzijn van hun werk-

nemers of de samenleving, 

maar omdat gezonde werk-

nemers productiever zijn en 

dus de bedrijfsresultaten 

weer omhoog kunnen stu-

wen. Is dat geen misbruik 

van het idee?

Huffington «Helemaal niet. Er 
zijn steeds meer aanwijzingen 
dat de langetermijngezond
heid van een bedrijf en de ge
zondheid van zijn werknemers 
hand in hand gaan en dat we 
een zware tol betalen – zowel 
individueel als collectief – als 
we die apart aanpakken. Be
drijven die ernstige inspannin
gen leveren om te erkennen dat 
werknemers ook nog een ge
zond privéleven moeten kun
nen leiden naast hun werk, sla
gen er ook in toptalent aan te 
trekken en te behouden.»

LICHTJES UIT

Met haar ideeën beoogt Ari
anna Huffington niks minder 
dan een ‘nieuwe feministische 
revolutie’. ‘Werken tot we erbij 
neervallen of een burnout krij

gen: dat is bedacht door man
nen, die in het bedrijfsleven nog 
steeds de toon aangeven. Als 
we ons niet langer door geld en 
macht willen laten leiden, zul
len de vrouwen het voortouw 
moeten nemen.’ Zouden lei
dinggevende vrouwen in ons 
land die visie delen?
 Liesbeth Dillen (51) al
vast méér dan ze zelf had ver
wacht. Dillen – geboren in Ne
derland, maar al vijfentwintig 
jaar woonachtig in de Brussel
se rand – draaide vijftien jaar 
geleden als één van de weini
ge vrouwen mee aan de top bij 
IKEA. Zelfs een ferme gezond
heidswaarschuwing – na een 
operatie voor een mogelijke 
tumor waarbij haar stemban
den beschadigd raakten, werd 
ze voor 70 procent minderva
lide verklaard en kreeg ze de 
boodschap dat ze nooit meer 
zou kunnen werken – kon haar 
niet van dat parcours afbren
gen. Dillen wilde bewijzen dat 
ze kon terugkomen en deed 
dat ook. Ze werkte nóg harder. 
Zo hard dat ze klaargestoomd 
werd om deputy CEO van IKEA 
België te worden. Maar in 2006 
weigerde haar lichaam plots 
dienst.
Liesbeth Dillen «Op een och
tend heeft mijn stem het ge
woon begeven. Maar ach, ik 
had werk genoeg te doen op 
mijn computer. De week nadien 
moest ik de directievergadering 
leiden: wéér geen stem. Ik ren
de naar het ziekenhuis, maar 
daar zeiden ze: ‘Liesbeth, we 
peppen je stembanden twee 
keer per week op, we gaan dat 
niet elke dag doen. Dat heeft 
geen zin.’ Mijn lichaam zei let
terlijk: stop.»
 En dus kon ze niet anders 
dan rusten. Drie maanden kon 
ze niet spreken. Een zegen: ‘De 
enige die je dan tegenkomt, 
ben je zelf. En dat was nodig.’ 

IKEA gaf haar alle ruimte: Dillen 
mocht maanden wegblijven, 
en zou daarna mee IKEA Ne
derland (5.000 werknemers) 
kunnen gaan leiden.
Dillen «Maar ik wist dat ze 
weer datzelfde ‘turbokonijn’ 
verwachtten, en dat kón ik niet 
meer zijn.
 »Ik besefte dat ik op mijn 
talrijke buitenlandse reizen bij 
héél veel talentvolle vrouwen 
de lichtjes had zien uitgaan. 
Omdat het werkklimaat zo eng 
was: als je je aan de juiste visie 
aanpaste en een pinguïnpakje 
aantrok, mocht je meedoen. 
Maar dan kreeg je vrouwen 
met mannenpakken aan. Zo 
zag ik er ook uit: een typisch 
zwart Max Marapakje, wit 
Tshirt, zwarte schoenen. En 
de mond vol van de juiste be
drijfstaal. Daar is op zich niks 
mis mee, maar de afgelopen 
dertig jaar zijn daardoor veel 
mensen zichzelf kwijtgeraakt. 
Ze weten niet meer wie ze – on
der dat pinguïn pakje – zijn.»

NIET MEER SCOREN

Dillen gooide het roer om. Ze 
gaf haar topjob op en richtte 
een eigen bedrijf op: met She 
Works With Women helpt ze 

bedrijven creatiever te zijn en 
coacht ze leidinggevenden. Op 
haar website prijkt een citaat 
van Huffington: ‘We hebben 
macht en geld, maar we zijn 
te moe om ervan te genieten.’ 
Dillen vraagt haar klanten om 
hun mentale gps opnieuw in te 
stellen. ‘Wat wil je écht in het 
leven?’ vraagt ze in haar TEDx 
Talk.
 Ambitieus is ze nog steeds 
– ze speelt nog altijd mee op 
hoog niveau en reist ook nu 
weer Europa rond – maar te
gelijk is niets meer zoals het 
was. Wat meteen opvalt als we 
Dillen in haar zonnige huis in 
het groene Overijse treffen: ze 
straalt rust uit. En tijdens het 
interview zal ze haar telefoon 
niet één keer bekijken.
Dillen «Die heb ik uitgescha
keld. Bewust. Ook al verwacht 
ik telefoontjes. Ik heb er ook 
voor gezorgd dat ik een half
uur vóór en na dit gesprek vrij 
ben. Loopt het interview uit: 
geen probleem. Duurt het min
der lang, dan doe ik mezelf een 
halfuur cadeau. De oude Lies
beth zou zeker te laat geweest 
zijn en hier zijn binnen geden
derd als een daverende tgv. On
rustig, met een bomvol hoofd. 
De oude Liesbeth zou zich ook 

‘Ik heb bij héél veel 
talentvolle vrouwen de 
lichtjes zien uitgaan’
LIESBETH DILLEN, EX-TOPVROUW IKEA

‘Ik hunkerde 
niet naar 
macht, maar 
ik wilde wel 
het verschil 
maken. En 
daarvoor 
móét je  
steeds 
hogerop.’

TOPVROUWEN NA DE BURN-OUT
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hebben afgevraagd hoe ze u 
kon plezieren. Nu hoef ik niet 
meer zo nodig te scoren. Kunt 
u niets doen met wat ik u ver
tel: ook goed. Zolang het maar 
een goed gesprek is.»
HUMO Maar die oude 
invulling van succes – 
macht vergaren en alsmaar 
hogerop komen – was 
vroeger wel op u van 
toepassing.
Dillen «Absoluut. Ik hunker
de misschien niet naar macht, 
maar ik wilde wél het verschil 
maken. En daarvoor móét je 
steeds hogerop. Ik had er nooit 
van gedroomd om een carrière
vrouw te worden, maar bij IKEA 
kreeg ik wel meteen te horen 
dat er voor vrouwen geen be
perkingen golden. Ik werd er 
continu uitgedaagd en aange
moedigd. En als ik vertrouwen 
krijg, dan ga ik ook vlammen.
 »Ik heb altijd de drang ge
voeld om financieel zelfstandig 
te zijn. Mijn papa is gestorven 
toen ik 16 was. Plots was mijn 
mama een weduwe met twee 
tienerdochters. Ze had geen 
inkomen, want destijds bleven 
alle vrouwen in Nederland thuis 
zodra ze kinderen kregen. Toen 
heb ik beslist: ik zorg ervoor dat 
ik altijd financieel onafhankelijk 
ben. Dát was mijn drijfveer.
 »Vanaf het moment dat ik 
meespeelde op internationaal 
niveau, werd ik een rolmodel: er 
stonden toen – zelfs nationaal 
– nog maar weinig vrouwen 
aan de top. Dat voedde mijn 
ego, en van de weeromstuit 
probeerde ik nog méér little 
miss perfect te zijn. Altijd posi
tief, altijd gelukkig. En tougher 
than the boys.»
HUMO Waarin was u 
stoerder?
Dillen «De andere directiele
den waren mannen met een 
vrouw die niet of deeltijds 
werkte. Ik zou nooit hebben 
toegegeven dat ik het als al
leenstaande mama met een 
jonge dochter moeilijk had om 
alles rond te krijgen. Ik plande 
mijn buitenlandse reizen in de 
weken dat mijn dochter niet bij 
mij was en regelde mijn agen
da zo dat ik mijn dochter van 
school kon halen zonder dat het 
bedrijf eronder leed. Ik werkte ’s 

avonds keihard verder. Zonder 
te erkennen hoe slopend het al
lemaal was, want dat zou een 
teken van zwakte zijn.»
HUMO Waren die stemband-
problemen geen signaal dat 
u over uw grenzen ging?
Dillen «Nee, want dat kon ik ra
tionaliseren: het was een me
dische fout. Als je de dingen in 
stukjes hakt, kun je alles verkla
ren en kleine oplossingen zoe
ken. Ik heb jarenlang te weinig 
geslapen, zat de ene week in 
Azië en de volgende in Noord
Amerika, maar als ik te moe 
was, weet ik dat aan dat ene 
project of die ene reis. Bij IKEA 
werden we verondersteld de 
goedkoopste vluchten te ne
men. Dat betekende: om 4 uur 
uit je bed en ’s nachts moeder
ziel alleen over die enge par
king op Zaventem. Ik wou me
zelf niet de luxe permitteren 
die ik mijn team ook niet gaf, 
maar na verloop van 
tijd moest ik de grens 
trekken: geen goed
kope tickets meer. Al
weer een kleine op
lossing waardoor je 
het echte probleem 
niet onder ogen moet 
zien. Ik zie dat ook bij 
de managers die ik nu 
begeleid. Soms wijzen 
alle lichamelijke signa
len erop dat het anders moet, 
maar lukt het hun toch niet om 
het roer om te gooien.»
HUMO Wat houdt die 
mensen tegen?
Dillen «Soms hoor ik – vaak 
van mannen – dat ze geen stap 
achteruit of opzij kunnen zet
ten, omdat ze het hun familie 
niet kunnen aandoen. Ze voelen 
de druk om hun huidige levens
standaard te behouden – twee 
auto’s, meerdere vakanties, een 
mooi huis, vaak op restaurant – 
en dat kan alleen als ze die job 
met status en de bijbehorende 
stress behouden. Want hun fa
milie rekent op hen. Soms ben 
ik verbaasd als ik zie waar onze 
maatschappij op dat vlak naar
toe gaat. Zodra je in de topca
tegorie speelt – met jaarsala
rissen van honderdduizenden 
euro’s – evolueert de hele le
vensstandaard mee naar dat 
niveau, tot het opnieuw niet 

Arianna 

Huffington, 

‘Het nieuwe 

succes. Een 

toekomst vol 

kracht, wijsheid 

en evenwicht’, 

uitgeverij Lev.

‘ Ik begon sieraden te kopen 
omdat ik zélf niet meer 
straalde’ 
LIESBETH DILLEN, EX-TOPVROUW IKEA

meer genoeg is. Er moet wor
den gekocht: een grotere auto, 
een duurder huis.»
HUMO Herkent u bij uw 
 cliënten vroeger gedrag van 
uzelf?
Dillen «Ik begon ook siera
den voor mezelf te kopen, 
 diamanten oorbelletjes en zo. 
‘Van Liesbeth voor Liesbeth’: 
zo noemde ik dat. Puur com
pensatie: ik had meer behoef
te aan uiterlijke glans, omdat ik 
zélf niet meer straalde.
 »Ik herken ook hoe werk en 
privé op den duur zo in elkaar 
overlopen dat er geen aanuit
knop meer is. Tijdens de week 
had ik amper nog een sociaal 
leven: ik wist nooit wanneer ik 
zou thuiskomen en vaak was 
ik zo kapot dat ik geen men
sen meer wou zien. Eén harts
vriendin met wie ik geregeld 
telefoneerde floot mij op een 
gegeven moment terug. Wel, 
ik begon haar gewoon min
der vaak te bellen – zogezegd 
omdat ik te moe was, maar het 
was gewoon te confronterend.
 »Nog een signaal: ik huil bij
na nooit, ik was getraind om 
een sterke vrouw te zijn. Maar 
die laatste weken glipte ik vaak 
naar het toilet om drie glazen 
water te drinken en zo mijn 
emoties weg te slikken. Maar 
dat realiseerde ik me allemaal 
pas achteraf.»
HUMO U hebt pas een half-
jaar geleden publiekelijk 
gezegd dat u een burn-out 
had, ook al hielp u toen 
al jaren managers om stil 
te staan bij wat écht telt. 
Waarom nu?
Dillen «Ik was gevraagd om 
te spreken over leiderschap op 
een conferentie voor vrouwe
lijke managers in Praag. Over 
hoe ik dat als jonge vrouw had 
gedaan, tussen al die mannen. 
Bij mijn voorbereiding besef
te ik: ‘Fuck you, Liesbeth Dil
len, je bent een bedriegster. Je 

wordt uitgenodigd om men
sen te inspireren en je geeft 
niet eens toe dat je een burn
out had.’»
HUMO En hoe was de reactie 
toen je dat wel deed?
Dillen «Op die conferentie za
ten alle brains van de klassie
ke grote bedrijven – IBM, de 
big pharma – bij elkaar, maar 
de reacties waren fantastisch. 
Kennelijk had ik hen doen na
denken over de zin van hún le
ven. Vaak beseffen mensen 
pas waar het echt om draait 
als ze geconfronteerd wor
den met ziekte. Dus om mijn 
publiek subtiel met die eindig
heid te confronteren gebruikte 
ik een IKEAmeetlintje waar ik 
stukken van knipte. ‘Ik hoop
te 100 te worden, maar ik heb 
zo op mijn reserves geleefd dat 
ik blij mag zijn als ik 80 haal.’ 
Knip. ‘Ik heb 20 jaar het bes
te van mezelf aan IKEA gege
ven.’ Knip. Knip. Knip. Uiteinde
lijk bleef er nog maar een klein 
strookje over om met mijn le
ven te doen wat ik écht wilde. 
Ik vroeg hun hetzelfde te doen 
en bij elke belangrijke stap in 
hun leven aan te geven wie 
die keuze beïnvloed had. Zij
zelf of the disease to please? 
Veel managers hebben toen 
gehuild. Ze vonden het enorm 
confronterend, maar het in
spireerde hen ook om de din
gen anders aan te pakken. 
 »Toen ik datzelfde verhaal 
bracht op een TEDx Talk, voel
de het helemaal als een strip
tease. De reacties waren nog 
massaler, van mannen en 
vrouwen, wereldwijd. Eigen
lijk durfde ik toen pas mijn ei
gen beeld van die sterke car
rièrevrouw los te laten. Bang 
als ik was geweest om afge
schreven te worden – om
dat ik toch geen supervrouw 
bleek te zijn. Véél mensen be
seffen dat het anders moet, al
leen weten ze vaak niet hoe.» 

FILMPJE!
Bekijk  

de TEDx 
Talk van  
Liesbeth 
Dillen op  
humo.be/

dezeweek.  
Boeit de 
volle 10 

minuten!

TOPVROUWEN NA DE BURN-OUT
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HUMO Huffington geeft al-

lerlei tips. Welke hebt u nog?

Dillen «Vergelijkbare dingen: 

omring je met eerlijke, echte 

vrienden. Mensen die je een 

spiegel durven voor te houden 

zonder te oordelen. Slaap ge

noeg en probeer innerlijke rust 

te vinden. Na een moeilijke ver

gadering ga ik soms tien minu

ten wandelen of op een bankje 

in het groen zitten. Op lucht

havens zit ik niet te stressen bij 

de gate, maar zoek ik de stilte

zones op. En laat je niet te veel 

meeslepen door het oordeel 

van anderen. Ik hoor ook heel 

vaak: ja maar, voor u was het 

gemakkelijk. Maar dat was echt 

niet zo.»

HUMO Waarom?

Dillen (aarzelt) «Ik wil niet 

in een wedstrijdje belanden. 

Soms denken mensen dat ik 

een forse bonus kreeg, een rijke 

man of een gemakkelijk leven. 

Dat is niet zo. Na mijn laatste 

maandsalaris stopte het ook. 

En ik heb mijn portie tegensla

gen gehad: het overlijden van 

mijn vader, een zware schei

ding, kanker bij mijn zus, een 

zware medische fout en mis

bruik in mijn omgeving.

 »Nu, op zich doet dat er al

lemaal niet toe. Als je iets wilt 

veranderen, moet je gewoon 

bereid zijn om dingen los te la

ten. Je moet durven te kiezen, 

je routine durven te doorbre

ken. Soms verspillen mensen 

enorm veel energie en gebrui

ken ze de rugzak van hun verle

den om toch maar niet vooruit 

te raken. Blijf je alsjeblieft niet 

verschuilen achter een slech

te baas of een slechte levens

ervaring. Je kunt anderen niet 

de schuld blíjven geven. Men

sen zijn veel krachtiger dan ze 

zelf denken. En het leven is te 

kort om iemand anders te zijn.»

HUMO Wie wilt u zijn?

Dillen «Niet de carrièrevrouw 

die straffe cijfers neerzet, maar 

iemand die mensen weet te in

spireren om het beste uit zich

zelf te halen. Niet alleen op 

het werk, maar ook thuis. Dat 

lukt, nu noemen ze mij soms 

de Red Bull – omdat ik men

sen vleugels geef. En geen 

Max Marapakje meer voor 

mij, maar een rood jurkje.»  

Guy Luzon, hoofdcoach van Standard Club de 
Liège, beschuldigt de scheidsrechters openlijk 
van partijdigheid. Dat wil zeggen: ze zijn tegen 
Standard. De immer correcte Francky Dury van 
Zulte Waregem vond het onlangs ook opeens 
nodig om wild gesticulerend langs de zijlijn te 
staan protesteren en foeteren op arbitrale be-
slissingen. ‘Omdat iedereen het doet.’ De heer 
Preud’homme is niet rustig te krijgen. Dat is oké, 
de rustige Michel Preud’homme is erger dan de 
woeste. Ik kan het tenminste niet aanzien, al 
die opgekropte woede in een lichaam dat graag 
explodeert.
 Spits Mitrovic van Anderlecht neemt een straf-
schop die de allure van corruptie aanneemt, ware 
het niet dat wij weten waarom Mitrovic, samen 
met al zijn hier genoemde collega’s van de Jupiler 
League, zo raar doet.
 Stress.
 Een epidemie raast door België. Het zijn de 
play-offs die het kwaad verspreiden. Alle slui-
zen zijn open, er is geen houden meer aan.
 De Koninklijke Belgische Voetbalbond kan 
geen sancties treffen tegen Luzon aangezien hij 
zijn verklaringen na de wedstrijd deed. Uit hij 
tijdens de wedstrijd dezelfde beledigingen, dan 
zou hij kunnen worden gestraft. Men is doende 
de regels aan te passen.
 Van zijn club werd niets vernomen. Waar-
schijnlijk is het bestuur van Standard het eens 
met Guy Luzon en vindt men het fijn dat de coach 
zo ordinair spreekt. Luzon gedraagt zich als een 
potentiële hooligan. Als je dit soort clubliefde 
niet in de kiem smoort, lok 
je verregaande consequen-
ties uit.
 Heel lang hebben clubs 
stuitend supporters gedrag 
bijvoorbeeld door de vin-
gers gezien. Waartoe die 
tolerantie en angst uit-
eindelijk leiden, konden 
we vorige week op de site 
van Algemeen Dagblad 
lezen in een stukje over 
de vuurwerkbommen die 
Ajax-supporters tijdens de 
beker finale (5-1 voor PEC 
Zwolle) op het veld had-
den gegooid. Ik citeer het 
in zijn geheel.
 ‘De meervoudig moor-

denaar én prominent lid van de harde kern van 
Ajax stond vast in het verkeer toen de wedstrijd 
begon, bevestigen bronnen. Van der P. zou in een 
supportersbus hebben gezeten die door de poli-
tie langs de kant van de weg was gezet, omdat 
niet iedereen goed was gefouilleerd. Daardoor 
dreigde Polletje, zoals Van der P. wordt genoemd, 
een deel van de wedstrijd te missen. Vervolgens 
zou vuurwerk op het veld zijn gegooid, zodat de 
wedstrijd moest worden stilgelegd.’
 ‘Polletje, vanwege zijn hazenlip ook wel Lippie 
genoemd door rivalen, heeft een angstaanjagen-
de reputatie. Na een jeugd in criminele bendes 
raakte hij in 2000 – amper vrij na een straf voor 
verkrachtingen – betrokken bij een viervoudige 
moord. In seksclub Esther in Haarlem werden 
vier Hells Angels geliquideerd, vermoedelijk 
vanwege een mislukte drugsdeal. Zijn levens-
lange straf werd later omgezet in 15 jaar cel, maar 
Polletje kwam al in 2010 vervroegd vrij.’
 ‘Hij zou zich direct weer hebben gemeld bij 
zijn oude kompanen van de harde kern van 
Ajax, maar ontdekte tot zijn ontzetting dat de 
roemruchte supportersgroep F-side aan macht 
had ingeboet. Door de opkomst van andere sup-
portersgroepjes onder de Ajax-aanhang gingen 
bijvoorbeeld lucratieve merchandise-activitei-
ten goeddeels aan de neus van de F-side voorbij. 
Onder de F-side en Vak410 zou nu veel rivaliteit 
zijn om die handel terug te winnen, net als de 
absolute macht.’
 De werkelijke actie in het voetbalstadion anno 
2014 gebeurt tussen F-side en Vak410. De aan-

voerders zijn moordenaars 
en drugsdealers. Kleding-
advies: bivakmutsen.
     Ik zie graag een partijtje 
voetbal, maar ik heb geen 
affiniteit meer met de spel-
regels in Amsterdam. Dan 
toch liever de uitwassen 
van de stress van Luzon 
en Preud’homme,  die lie-
verds, de trappen van Kou-
libaly op de enkels van de 
hysterisch heen en weer 
rollende, ‘van pijn krim-
pende’ Deschacht, de twee 
schatten, de automatische 
verontwaardiging op het 
veld van alle collega’s, de 
braveriken.

’

Stress

‘De rustige Michel 
Preud’homme is erger  

dan de woeste’

Jan Mulder
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