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Ontslag. En dan?
Als je ontslagen wordt voel je je afgedankt. Door de baas, door 
de  achterblijvers, door alles wat gewoon was. Als een vuilniszak  
die je op straat gooit. Om je ontslag te verwerken is fatsoenlijk  
de tijd nemen voor afscheid van het grootste belang.

tekst Andrew Groeneveld - foto’s Hans van de Vlekkert

D oor de crisis verlaten ze bij bosjes de 
bedrijfspoorten. Soms zagen ze het 
aankomen, voor anderen kwam het als 
donderslag bij heldere hemel. Wat de 

omstandigheden ook zijn, voor de betrokkenen  
is ontslag altijd een dreun, die diep ingrijpt in  
een mensenleven. Veel werknemers zien het  
werk als tweede huis en brengen in hun leven 
meer tijd door met collega’s dan met hun partner.
De klap is meestal groot en wordt onnodig groter 
als vervolgens het afscheid wordt afgeraffeld  
of er helemaal bij inschiet. Volgens kenners 
verwaarlozen veel bedrijven deze kant van de 
sanering en doen ze het rouwproces bij de 
ontslagen werknemers, maar ook bij de achter-
blijvers en zichzelf behoorlijk te kort. Bij een 
fatsoenlijk afscheid hoort een ritueel, net zoals 
dat geregeld is bij begrafenissen en crematies of 
wanneer iemand met pensioen gaat. Ook dan is 
er een bijeenkomst met een bloemetje en een 

vriendelijk woord. Die rituelen zijn er niet  
voor niets, ze maken het afscheid compleet. 
Ze onderstrepen de bijzondere gebeurtenis en 
zorgen ervoor dat je die gebeurtenis samen met 
anderen kunt beleven. Bij ontslag en reorganisa-
ties schieten zulke zaken er vaak bij in. Vooral bij 
massaontslag zitten er weinig afscheidsrecepties 
in de planning van het management en mogen  
de gedupeerden al blij zijn met een sociaal plan, 
zodat er in elk geval financieel aan ze wordt 
gedacht. Je gaat, en dat is het dan.

Lief en Leed
De mentale kant van ontslag is een zwaar onderschat 
fenomeen, zeggen deskundigen. Want voor veel 
mensen gaat baanverlies niet zelden gepaard met 
maandenlange boosheid, veel verdriet tot regelrechte 
depressiviteit aan toe. Dat is geen aanstellerij of 
huiliehuilie van een enkele  sentimentele druif, maar 
beslist een serieuze klacht. Plotseling weggerukt 
worden van de werkvloer, waar je jarenlang lief  
en leed met collega’s hebt gedeeld, betekent naast 
verlies van inkomen en een streep door dagelijkse 
gewoonten ook een aanslag op de sociale identiteit. 
Want als ontslagen werknemer ben je niet langer  
één van hen, maar behoor je van het ene op het 
andere moment tot de geschiedenis. Zo gaan mensen 
je ook behandelen, via de mail, in de supermarkt, 
overal, soms zelfs al vanaf de eerste minuut dat  
het nieuws bekend wordt gemaakt.
Voor ontslagen werknemers en voor de achter-
blijvers zou het allemaal minder pijnlijk kunnen  
zijn als ze met aandacht rouwen om het verlies van 
de vertrouwde situatie te verwerken. Toch krijgt het 
rouwproces bijna geen kans. Niet bij achterblijvers, 

die voor een voldongen feit staan en met de situatie 
moeten zien te rooien, en niet bij de ontslagen 
werknemers zelf, bij wie soms ook een gevoel  
van schaamte een rol speelt.
Dat het rouwen op de werkvloer vaak wordt 
 verwaarloosd is niet heel verrassend, vertelt 
Nannette Mees van psychosociaal centrum  
’t Kan. Haar organisatie begeleidt in de regio 
Arnhem-Nijmegen werknemers, die hun baan 
hebben verloren en daarbij ondersteuning zoeken. 
“Voor veel mensen is het verliezen van een baan  
een traumatische gebeurtenis. Tegelijkertijd vinden  
veel mensen dat samen rouwen gewoon heel eng.  

‘Ik zEt Er EEn strEEp OndEr’

Adrie Noij is al ruim een jaar werkloos, maar droomt nog wel eens 
over zijn werk. Dat komt vooral door de manier waarop hij na tien 
jaar bij het bedrijf in funderingstechnieken weg moest. “Het was een 
dubieus verhaal, mij is het leven letterlijk en figuurlijk zuurgemaakt. 
Je voelt je afgedankt. Het was onrechtvaardig. Maar het gekke is,  
als ze me vandaag zouden vragen om terug te komen zou ik er zo 
weer op de stoep staan, zo fijn vond ik het werk als hoofd van  
de planning. De boosheid werkt nog altijd door. Bij sollicitaties  
is me wel eens gezegd dat ik werd afgewezen omdat ik nog te 
 veel met mijn oude baan bezig ben. Het is ellendig, maar ik  
ben onder andere via de workshops hard bezig om daar een  
streep onder te zetten.”

 ‘Op zOEk naar  
nIEuwE EnErgIE’
Productiemanager Jan Konijnenberg had er bij een 
betonfabriek bijna een kwart eeuw opzitten toen voor 
hem het doek viel. “Ik ben er een paar weken echt  
van ondersteboven geweest. Je bent er gegroeid, ook 
financieel, je bent ervaren, en plotseling sta je er alleen 
voor. Je voelt je afgeschreven. Hoe kom je ooit weer aan 
de bak als je 52 bent? Elke dag nuttig zijn, je gelooft niet 
dat het jou overkomt. En je mist je collega’s met wie je 
van alles hebt meegemaakt. Ze bellen opeens een stuk 
minder. Dat neem ik ze niet kwalijk, het is logisch, je leert 
dat je zelf ook kansen hebt gemist bij anderen. Achteraf 
heb ik dat niet zo goed gedaan. Via de workshops leerde 
ik het verlies te nemen, ook als ik weer een keer word 
afgewezen. Op zoek blijven gaan naar nieuwe energie, 
jezelf leren kietelen. Nee, dat was super.”
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‘Verdriet en boosheid  
zijn logische emoties’



Je praat dan namelijk niet meer over het werk,  
maar dan heb je het opeens over iemands identiteit 
en gevoel. Als het niet hoeft blijven veel mensen 
daar liever bij weg.” In de workshops van ’t Kan leren 
mensen hun problemen te doorzien en zo te begrij-
pen dat verdriet en boosheid logische emoties zijn, 
die nu eenmaal bij zo’n gebeurtenis horen. Mees:  
“Want net als bij de dood van een dierbare of een 
echtscheiding is er ook bij ontslag echt sprake van 
een verlies. Je moet stappen maken die nodig zijn 
om dat verlies een plek te geven en weer verder te 
kunnen gaan.”

KerstpaKKet
Ook hoe mensen eerder omgingen met verlies in 
andere persoonlijke situaties komt aan bod in de 
workshops. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan 
van de gevoelens van nu en effectief tot actie te 
kunnen overgaan. Nannette Mees: “Als iemand 
bijvoorbeeld gaat solliciteren en wordt afgewezen, 
dan kan de boosheid enorm zijn. Maar die boosheid 

heeft dan weinig met die sollicitatie te maken  
maar met een onverwerkt verleden.” Je verwerkt  
je ontslag, aldus Mees, bij voorkeur samen met de 
collega’s. Ze heeft wel wat tips voor leidinggevenden. 
“Maak als bedrijf het afscheid echt zichtbaar. En ga 
het actief faciliteren. Zorg dat achterblijvers én 
leidinggevenden erbij zijn. En regel een nazorgplan. 
Iets simpels, een borrel na verloop van tijd. Zorg dat 
mensen gezien en gehoord worden. Het gaat vaak 
om die kleine dingen. Mensen die na de vut nog 
ieder jaar een kerstpakket krijgen voelen zich 
gewaardeerd en denken op een positieve manier 
terug op het bedrijf dat ze meehielpen opbouwen.” 
Om die reden hebben bedrijven ook financieel baat 
bij een aandachtig rouwproces. Mees: “Aandacht 
geven aan degene die weggaat is belangrijk voor je 
naam als werkgever. Mensen zullen veel langer op 
een prettige manier aan hun werkgever terugdenken 
en erover praten. Als je het goed doet zullen boven-
dien de achterblijvers sneller de draad weer oppak-
ken en zijn ze dus ook productiever.” ■

‘MIjn lEvEn hEb Ik aangEpast’

Bert Ronk werkte 26 jaar bij zorgverzekeraar Agis. Door op tijd rekening te houden 
met gedwongen vertrek voorkwam hij dat hij in de rouw terecht kwam. “Je moet 
realistisch zijn. Direct toen ik begreep dat het wel eens afgelopen kon zijn heb ik  
mijn levenswijze al in een vroeg stadium aangepast, ben ik goedkoper gaan leven. 
Vroeger sloegen we met de hele familie op het terras 100 euro stuk, nu kook ik zelf 
mijn prakkie, ga ik naar de Lidl en is uitgaan echt een feestje geworden. Door me snel 
aan te passen was ik eraan gewend en is er geen boosheid of rancune. Heel anders 
dan sommige anderen, die veel tranen laten en nog volop problemen hebben met 
hun oude werkgever.”
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