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Afscheid nemen en
Ontslag en outplacement zijn ingrijpende gebeurtenissen. Zo
ingrijpend dat de vergelijking met de dood en het proces van
rouwverwerking opgaat. En dat biedt houvast in de begeleiding
van mensen van wie de arbeidsrelatie eenzijdig is opgezegd.
TEKST: TEUN PUTTER

Pdrtir, c'est mourir un peu. Afscheid nemen is een

beetje sterven. Het is een mooie, dichterlijke
regel die verrassend genoeg goed van toepas-

sing is in een arbeidsomgeving. Kijk maar om
je heen. Van iedere werknemer, zowel in het
bedrijfsleven als in de publieke sector, worden
offers verlangd. Vaste waarden en patronen
zijn niet meer zo vast en j e moet bereid zij n
mee te bewegen op de golven van de grillige
arbeidsmarkt. Kortom, je zult moeten veranderen, waarbij ontslag de ultieme verandering
betekent. Afscheid nemen van collega's, van

klanten of cliënten en van de zaken waar je je
al die jaren voor hebt ingespannen.'Dat kan
inderdaad hetzelfde voelen als het afscheid
nemen van een dierbare. De dood en (gedwongen) ontslag kun je in die zin goed met elkaar
vergelijken. Er is in beide situaties sprake van
een ingrijpende gebeurtenis, van verlies. AIs je
ziet hoe mensen omgaan met het verlies van
een dierbare of van hun baan, dan zijn er verschillende parallellen. En het is ook goed om
dat te weten, want met die wetenschap kunnen we medewerkers die in een outplacementtraject terecht komen beter begeleiden', vertelt
Reina Janssen. ZIj is zelfstandig loopbaanprofessional én zij heeft onlangs de opleiding
voor uitvaartbegeleider afgerond.

Fasen van rouw
Tijdens haar talrijke gesprekken met mensen
die in outplacement of in een arbeidsconflict
zitten, herkent zij de overeenkomst tussen de
emoties die optreden

bij overlijden

en ontslag

op basis van de beschrijving die mensen geven
van wat er met hen gebeurt. Een gedwongen

ontslag kan in emotionele zin net zo'n impact
hebben als de dood.
Reina heeft een achtergrond als personeels18

manager en heeft in zoo6 de stap gezet om als
zelfstandige verder te gaan.Inmiddels wordt
ze veel ingeschakeld bij het begeleiden van
ontslagen medewerkers in een outplacement-

situatie.
Tegelijkertijd voelile zij zich geroepen, als
dienstverlener iets te betekenen in de uitvaartbegeleiding. Naarmate Reina zich meer in
aspecten als rouwverwerking ging verdiepen,
kwam zij erachter dat er raakvlakken zijn.
Zo kunje de verschillende fasen van rouwverwerking, zoals gedefinieerd volgens
Kiibler-Ross (een internationaal bekende
psychiater die pionierswerk verrichtte op het
gebied van rouwverwerking, red.) toepassen
op de verwerking van ontslag (zie kader).

Emoties
Wat in dit opzicht vooral van belang is, is te
beseffen dat ontslag, degradatie of een ingrijpend conflict in de werksfeer verwerkt moet

worden, zoals dat bij een sterfgeval ook het
geval is. Sommige medewerkers willen er
lichtvaardig overheen stappen. Maar als je niet
de tijd neemt en de hulp zoekt om dit te verwerken, maak je een valse start in de nieuwe
werkomgeving, als die ervan komt. Emoties
zijn er en die moeten eruit.
ReinaJanssen heeft recentelijk ruim tachtig
intakegesprekken gevoerd met mensen om
hen te begeleiden in outplacement.'Veel van
deze mensen hebben lange tijd gehoopt dat
faillissement of inkrimpen van hun werkgever
niet aan de ordezoLrzijr,.Zehebben lange tijd
ontkend dat de kans aanwezig was dat zij hun
baan zouden kunnen verliezen. Dan komt de
klap erg hard aan. Mensen zijn boos of woedend, teleurgesteld en voelen zich bedonderd.
Ze gaan op zoek naar de schuldvraag, waarbij
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opnieuw begi nnen
het heel normaal is dat men een zondebok

zoekt in iemand anders', vertelt Reina.'Dat is
een manier om zichzelf te verdedigen.'
Het beginstadium van dit verwerkingsproces,
het ontslagbericht, speelt overigens een grote
rol. Reina hoort schrijnende gevallen van mensen die de ontslagbrief thuis kregen, terwijl zij
zelf aan het werk waren. Of van mensen die
even worden weggeÍoepen van hun werk en
vervolgens alles uit hun handen moeten laten
vallen. Het mag dan voor een werkgever lastig
zijn om iemand een ontslagboodschap te
bezorgen, maar werkgevers moeten beseffen
dat'de manier waarop'van invloed is op de
impact. Het proces van rouwverwerking bij
ontslag of outplacement begint tijdens deze

buiten de branche? Sommige mensen zeggen:
'Ik moet nog tien jaar'. AIs je op deze manier
naar werken kijkt, dan wordt het een soort
opgave die je moet volbrengen. Ik daag mensen uit te verkennen waar zenou blij van worden, wat er voorhen toe doet en waar ze energie van krijgen. Op die manier breng je
mogelijkheden in kaart en zorgje ervoor dat
de medewerker weer perspectief

gaatzieil

onheilstijding.
Na de fase van protest en boosheid zie je een
fase van onderhandelen en vechten. Mensen

gaan in beroep tegen het ontslag ofbeloven

Energie

zichzelf dat ze snel weer in de branche aan het
werk zijn als de vergrijzing toeslaat.
Tegelijkertijd ga je aan de slag met de verwerking van het verlies. 'Ik bespreek met mensen
de thuissituatie. Is er begrip voor de situatie, bij
wie kun je terecht om je hart te luchten, of

De conclusie is dat ontslag, faillissement of
conflicten op de werkvloer niet per se hoeven te

waataaÍtelaar je steunl'Op die manierhoopt
Janssen te voorkomen dat mensen in een
depressiefase terechtkomen en dat de aanvaar-

ding van de situatie eenvoudiger wordt.
Ze benadrukt het belang van het praten met
bijvoorbeeld oud-collega's of vrienden. Die
boosheid en eventuele bitterheid moet er echt
uit wil je kans van slagen hebben bij komende
sollicitaties of bij gesprekken met leidinggevenden. De grondhouding dient toch echt
positief en energiek te zijn. Dat dat moeilijk is,
ontkent niemand en daarom is begeleiding bij
outplacement en ontslag van groot belang.

leiden tot wanhoop. Dat is misschien een hard
gelag voor hen die nu met ontslag of outplacement te maken hebben. Door betrokkenen te
begeleiden volgens principes die worden
gebruik bij rouwverwerking, is het mogelijk
een stap vooruit te kijken.Je weet immers
waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het
bieden van perspectief heeft daarbij de hoogste
prioriteit. Mensen moeten energie krijgen en
een toekomst zien. ReinaJanssen heeft voorbeelden te over van een goede afloop:'Een man
van middelbare leeftijd uit het groot metaal is
naar school gegaan en werkt nu in de versla-

vingszorg. Een andere vijftiger is kort geleden
aangenomen als uitvaartleider en start met de
opleiding. Dat geeft hen veel voldoening. En
mij als loopbaanprofessional ook.' I

Aanvaarding
Hoe dan ook, na de fase van ontkenning, boos-

heid ofprotest en vechten, volgt de fase waarin
de medewerker min of meer gedwongen wordt
na te denken over de toekomst. ReinaJanssen
ziet verschillende houdingen bij haar cliënten.
'De één solliciteert vrij snel, soms lukraak, De
ander gaat eindelijk doen wat hij altijd al wilde
en een derde steTt zic}:.zelf de vraag: wat kan ik

Fasen van rourwenilerking:

r Ontkenning
r Protest of boosheid
r Onderhandelen en vechten
r Depressie
r Aanvaarding
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