
LoopbaanVisie  nr. 1 - januari 2015 19

ONTSLAG Achtergrond

Ontslag staat in de top tien van traumatische levenservaringen. Wat doet het 

met je als je baan op de tocht staat of je weet al dat je eruit moet? Naast het 

verliezen van je inkomen raakt een dreigend ontslag je in fundamentele be-

hoeftes als veiligheid, zekerheid, status, zelfvertrouwen en erbij willen horen. 

De ‘Transitiecirkel’ helpt medewerkers bij het verwerken van hun ontslag en de 

keus hoe daarna verder te gaan.

Eric van Lierop & Nannette Mees

Wie ben jij zonder baan? 

Eric van Lierop & Nannette Mees

Transitiecirkel bij verlies

Valkuil: het 'stapelen' van verlieservaringen
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Tussen het dreigende afscheid van je werk en alles wat 

daarmee samenhangt – bedrijf of organisatie, leidingge-

vende, collega's, werkplek, dagritme – ligt een periode 

van verwarring, chaos, gekrenktheid en onzekerheid. 

Bij een traumatische levenservaring is het belangrijk 

dat emoties een uitweg vinden, met als doel te kunnen 

onthechten van wat ooit was. Daarin gezien, gehoord, 

erkend en herkend worden zorgt voor nieuwe keuzes in 

het op zoek gaan naar werk. Dat heeft tijd nodig en elk 

mens heeft daarin een eigen pad te bewandelen. Is hier 

daadwerkelijk aandacht voor? 

Wij organiseren workshops voor werkzoekenden met 

als thema ‘Van Verwerken naar (Net)Werken’. In deze 

workshop gaan we actief aan de slag met de ‘Transitie-

cirkel’, een hulpmiddel ter ondersteuning van de verlies-

verwerking. De gecursiveerde passages zijn citaten van 

deelnemers aan onze workshops. 

Aandacht
Netwerkgroep 45plus Nijmegen heeft ons in 2012 bena-

derd om aandacht te geven aan ontslagverwerking bij 

hun leden, werkzoekenden boven de 45, die zich ver-

enigd hebben om samen een weg te vinden naar werk 

als alternatief voor de begeleiding door het UWV. 

Bij deze zoektocht ervoeren de leden veel verschillende 

emoties, zoals verdriet en boosheid, maar ook werd er 

gesproken over schaamte en zich schuldig voelen. Emo-

ties als blijdschap, hoop, gedrevenheid, verlangen en 

daadkracht werden hierdoor overschaduwd. Een reactie 

uit hun omgeving op de nare emoties was vaak: “Kom 

op, niet bij de pakken neerzitten, wees niet het slachtof-

fer, vooruit, ga een training solliciteren doen of…” 

Mensen ervoeren geen begrip voor hun situatie. Ook als 

er wel begrip was, dan bleek dat dit snel eindigde. Dat 

juist tijdens de periode van verlies aandacht nodig is, 

blijkt uit reacties als: “Omdat je samen emoties deelt 

tijdens de workshop, werkt dit enorm verhelderend. Het 

creëert ruimte in je geest en helpt je te relativeren om 

weer een nieuwe weg in te slaan.”

"De bijeenkomsten bevestigen het idee dat het helpt als 

je beseft dat je niet de enige bent. Dat ik de mij zo ver-

trouwde argumenten en gevoelens tegenover anderen 

ook af en toe moet verdedigen, is weliswaar confronte-

rend, maar helpt wel om het eens anders te bekijken"

Trainingen in leren netwerken, werken aan een 

LinkedIn-profiel en personal branding zijn direct gericht 

op het herstellen van de oude situatie, het hebben van 

een baan. De Netwerkgroep ervaart dat inzicht in en 

aandacht voor verliesverwerking evenzeer belangrijk en 

noodzakelijk is. De voorzitter: ”Ik zie dat na jullie work-

shop met de ‘Transitiecirkel’ de leden weer actiever zijn, 

meer in beweging, ze worden weer zichtbaar binnen 

onze groep.”

Ouderlijk nest
De Transitiecirkel staat onder andere beschreven in het 

boek Aan de slag met verlies, coachen bij veranderingen 

op het werk, geschreven door Riet Fiddelaers-Jaspers en 

Jakob van Wielink. Beiden kunnen gezien worden als au-

toriteiten op het gebied van verliesverwerking. Mensen 

hechten zich aan werk. Dat inspireert hen en maakt vita-

le krachten los. Anderzijds zorgt verlies van werk ervoor 

dat mensen gedemotiveerd kunnen raken.

De Transitiecirkel is een model dat breed, voor alle rela-

tionele zaken, inzetbaar is. Fiddelaers-Jaspers en Wielink 

stellen in hun boek dat het ouderlijk nest, onze allereer-

ste kinderjaren, een belangrijke basis vormt voor hoe 

we deze stappen steeds weer weten te zetten. Bij onze 

workshops wordt ook regelmatig teruggegrepen en te-

ruggekeken: “Hoe heb je het vroeger geleerd?” Of: “Hoe 

was dit vroeger bij jou thuis?” Met het door dit model 

opgedane inzicht en de nieuwe ervaringen kan het ‘ou-

derlijk nestgevoel’ wel veranderen, dat wil zeggen, het 

wordt versterkt of neemt af. 

“Vroeger was er bij ons geen ruimte voor verlies, het 

was gewoon doorgaan. Ik heb daar nu nog wel eens 

moeite mee en probeer verlies wel een plek te geven.”

De Transitiecirkel
De Transitiecirkel werkt met twee belangrijke uitgangs-

punten en kent zes stappen.

• Uitgangspunt 1: we gaan met iedereen en alles 

een relatie aan.

• Uitgangspunt 2: elke relatie eindigt een keer.  
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Figuur 1. De Transitiecirkel, ook wel Verliescirkel genoemd
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Stap 1: ‘Welkom’
Als je iemand ontmoet, geef je de ander een hand of 

niet, kijk je de ander aan of kijk je weg, neem je de tijd 

om even het contact te maken, of ben je met andere 

dingen in je hoofd bezig. Hoe zie je de ander? Hoe kijk je 

naar jezelf. Hoe denk je dat de ander jou ziet? Het wel-

kom is de start van ieder contact. Het geeft een eerste 

indruk van wie je bent, hoe je jezelf welkom heet, hoe 

je dat geleerd hebt en wat je daarin wilt uitdragen.

Je eerste contact als werkzoekende , hoe doe je dat? De 

start van de relatie die je aangaat met je werk en alles 

wat daarmee samenhangt is essentieel.

Bij deze stap hoort:

Jezelf weer te leren welkom te heten: ik ben een 

werkzoekende en dat is oké.

“Ik vond het moeilijk om de eerste stap hier van-

ochtend naar binnen te zetten, ik voel me niet 

overal even welkom meer.” 

"Ook al vind ik het ontzettend spannend, ik heb dit 

wel te doen, die eerste stap."

Hierna de zes stappen met toelichting en per stap wat 

erbij hoort: het gewenste doel, een reactie passend bij 

de stap en wat inzicht in deze stap doet.

Stap 2: ‘Hechten’
Bij hechten spelen basisgevoelens als veiligheid en zich 

vertrouwd voelen een belangrijke rol. Jonge kinderen la-

ten openlijk hun hechtingsgedrag zien. Bij volwassenen 

is dit al meer verborgen. Soms ligt het zover weggestopt 

dat we echt moeten graven hoe het ook weer zit. Een 

natuurlijke behoefte is het hebben van houvast. Het is 

prettig ergens bij te horen en er deel van uit te ma-

ken. Het gevoel van autonomie en verbondenheid ligt 

in deze stap besloten. Mensen gaan na een vervelende 

verlieservaring zich beschermen en durven/kunnen zich 

minder snel weer hechten. 

Wat hoort bij deze stap?

Jezelf te leren kennen in hoe op je gemak, ver-

trouwd en veilig je je voelt bij het aangaan van 

en onderhouden van relaties, zonder jezelf te ver-

liezen. 

"Achteraf gezien had ik al het gevoel dat het niet 

klopte, ik zou op een gegeven moment ontslagen 

worden ..." 

"Ik had gelijk, als ik daar eerder op vertrouwd 

had, dan had ik het misschien eerder kunnen aan-

kaarten en dan zat ik er misschien nog."

Stap 3: ‘Intimiteit’ 
Intimiteit brengt mensen nader tot elkaar. Het zorgt er-

voor dat je je verbonden voelt. Door je open te stellen 

op je werk, werkelijk verbinding aan te gaan, maakt dat 

je je niet alleen voelt staan. Samen je verantwoordelijk 

voelen om de klus te klaren, geeft kracht en energie.

Bij deze stap hoort:

Duidelijk krijgen waar je behoeftes liggen, wat 

zoek je in een contact, wat wil je geven, wat kom 

je halen en hoe weet je dat te vertalen naar jouw 

netwerkgesprekken.  

“Ik mis de verhalen van collega’s over wat ze het 

weekend hebben gedaan.”

“Mijn eigen openheid en die van anderen heeft 

mij aangenaam verrast, ik ga het zo ook eens met 

mijn vrouw bespreken."

= doel = reactie = inzicht 
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Stap 4: ‘Afscheid nemen’
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, luidt 

een bekend gezegde. Over het algemeen ervaren we 

het als fijn en belangstellend wanneer er zowel bij het 

komen als bij het gaan aandacht voor ons is. Hoe doen 

we dat zelf, hoe bereiden we ons weer voor op het af-

scheid en wat zeggen of doen we dan?

Wat hoort hierbij?

Met een handeling of ritueel het afscheid mar-

keren en daarmee begrenzen in tijd. Dit was het, 

aan jou de keus hoe nu verder te gaan.

“Ik moest alles direct inleveren, laptop, autosleu-

tels, toegangspasje en kon vertrekken; daarna 

nooit meer iets van mijn leidinggevende ge-

hoord.”

“Ik ga toch nog een brief aan mijn oude baas 

schrijven, ik weet nog niet of ik die dan verstuur, 

maar dan is het voor mij klaar."

Stap 5 ‘Rouwtaken’
Rouwen is de andere kant van hechten. Naarmate je 

meer bent gehecht, heb je meer rouwtaken te doen. 

Het pure rouwen is het toelaten van alle aanwezige en 

spelende emoties. Vaak is het te overweldigend om dit 

‘rouwwerk’ in één keer te doen. In de Transitiecirkel is 

het rouwwerk onderverdeeld in taken. De functie van 

deze rouwtaken is loslaten wat voorbij is. Loslaten en 

het een plek kunnen geven. De kunst en uitdaging is om 

hierin onze kwetsbaarheid te kunnen en mogen laten 

zien. En vergis je niet, rouwen is hard werken.

Wat hoort bij deze stap?

De nare gevoelens toelaten en een uitweg geven, 

op jouw manier, in jouw tempo, op jouw plek. 

"Kunnen we het er niet over hebben zonder de emo-

ties te laten zien, ik zie daar het nut niet van in."

"Ik was aan het begin wat kort door de bocht 

hierover, ik merk dat het ook mij wat meer lucht 

heeft gebracht."

Stap 6: ‘Betekenis geven’
Betekenis geven betekent aanvankelijk het verlies een 

plek geven. De emoties zullen slijten, maar nooit hele-

maal verdwijnen. Vervolgens komt er ruimte om jezelf 

opnieuw uit te vinden. Bij betekenis geven gaan we her-

waarderen, heretiketteren, we gaan met andere ogen 

kijken.

Wat hoort bij deze stap?

Jezelf weer te kunnen zien en te horen met al je 

potenties en je (nieuwe) kwaliteiten en daarmee 

actief naar buiten toetredend.

“Als ik ga doen wat ik werkelijk wil, kom ik dan 

aan betaald werk? Dat heb ik nu wel nodig?"

“Ik heb 25 jaar gewerkt als ICT’er. Nu werk ik als 

vrijwilliger bij de voedselbank en heb ik een hele 

andere kant van mezelf ontdekt. Dit voelt voor 

mij als thuiskomen.” 

De Transitiecirkel ligt tijdens de workshop op de grond. 

We leggen uit waar de stappen voor staan. We nodigen 

de deelnemers uit om positie in te nemen bij een van 

de zes stappen. Dit doen we aan de hand van stellin-

gen als: Als werkzoekende sta ik nu hier; Deze stap vind 

ik lastig/makkelijk; Mijn familie denkt dat ik hier sta; 

Bij een afwijzing kom ik hierin terecht. Wij prikkelen, 

begeleiden, zijn nieuwsgierig en nodigen hen uit om 

ook nieuwsgierig naar elkaar te zijn. Het gaat nu om 

positie innemen. Het onderlinge lotgenotengesprek dat 

volgt, zorgt voor leren, bewustwording, inzicht, en het 

aanvaarden van weerstand en emotie. De beweging die 

daaruit voortvloeit, geeft zicht op kansen en mogelijk-

heden om het 'anders' te kunnen doen. 

“Wat ik heel krachtig vind aan jullie workshop is het 

actief zijn, het letterlijk positie innemen. Ik ging vanuit 

mijn gevoel reageren in plaats van te veel nadenken of 

dingen gaan beredeneren en dan de antwoorden geven 

die ik mijzelf al zo vaak gegeven heb.”

“Mijn belangrijkste persoonlijke inzicht is dat ik moeite 

heb met ‘welkom’, dat heb ik me nooit gerealiseerd, 

maar verklaart wel veel.”

Valkuilen
Door aan het werk te zijn met de Transitiecirkel worden 

valkuilen in het omgaan met verlies zichtbaar. De eer-

ste valkuil noemen we de ‘sluiproute’. Afscheid nemen 

ONTSLAG
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doen we, op welke manier dan ook. Wanneer we ons na 

dit afscheid weer direct melden bij Welkom spreken we 

van sluiproute. Zonder dat we aandacht en tijd nemen 

voor het onthechten en kijken naar de betekenis, gaan 

we direct aan de slag met nieuwe betrekkingen. Op zich 

hoeft dit natuurlijk nog geen ramp te zijn. Maar wat als er 

problemen optreden, vaak in de vorm van vermoeidheid 

en fysieke klachten?

“Ik heb voor morgen een dubbele afspraak gemaakt met 

mijn huisarts, hoe ik de laatste tijd om ben gegaan met 

veranderingen, binnen mijn gezin, en nu het ontslag, het 

werk zoeken, verklaart misschien ook wel mijn rugpijn.”

De tweede valkuil heet ‘stapelen’. Het stapelen van ver-

lieservaringen is een onderbelicht fenomeen. Bijna onge-

merkt gaan we voorbij aan de rouwtaken bij verlieserva-

ringen door de tijd heen en op de diverse leefgebieden. 

Het gewicht van elke verlieservaring op zich wordt dan 

niet gezien en onderkend. De verlieservaringen bij elkaar 

opgeteld, kunnen ervoor zorgen dat we dreigen vast te 

lopen. Vaak ervaren we dan een gemis aan vitaliteit, er 

is geen beweging meer, geen fut. Fiddelears-Jaspers en 

Wielink noemen dit ‘gestolde rouw’. De rouw heeft een 

soort muur gebouwd. Aandacht voor de rouwtaken zorgt 

dat de muur beetje bij beetje afgebouwd wordt.

Overlevingsschuld
Met de Transitiecirkel begeleiden wij ook veranderingen 

binnen bedrijven. Achterblijvers van reorganisaties heb-

ben evengoed aandacht nodig voor verliesverwerking.

Leidinggevenden zijn sleutelfiguren als het gaat om 

begeleiding bij het mogen en kunnen verwerken van 

verlies als er (ingrijpende) veranderingen zijn. Bepalend 

hiervoor is de wijze waarop de leidinggevende zelf te-

genover verliesverwerking staat. 

Erkenning van schuldgevoel en de schaamte bij de ach-

terblijvers is belangrijk; dit is de ‘overlevingsschuld’ 

(Fiddelaers-Jaspers & Noten, 2013). Door jaren met el-

kaar samengewerkt te hebben, bij elkaar over de vloer 

gekomen te zijn, is er een grote loyaliteit aan elkaar. 

De achterblijvers voelen zich schuldig ten opzichte van 

diegenen die ontslagen zijn. Een deelnemer die zelf ge-

werkt heeft als bedrijfsmanager en werkloos raakte: “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 als manager 

kansen hebt gemist bij anderen. Achteraf heb ik dat niet 

zo goed gedaan” (Groeneveld, 2013). 

Zich schuldig voelen heeft als functie met de ander in 

gesprek willen gaan, om uit te leggen hoe het is geko-

men, om sorry te zeggen. Daar zit vaak ook schaamte 

bij (Fiddelaers-Jaspers & Noten, 2013). Een manager zei 

laatst: “Hoe merken we dat, de achterblijvers moeten 

toch blij zijn dat ze nog een baan hebben.”

Onze ervaring is dat het loont om met het nieuwe doel 

voor ogen een pas op de plaats te maken en ruimte dur-

ven te bieden om ook achterom te kijken. Wij doen dat 

door de Transitiecirkel op een actieve wijze in te zetten 

en zo met de leidinggevenden en achterblijvers in ge-

sprek te gaan over hun gedachten, gedrag, weerstand 

en emoties.

In onze train-de-trainer workshop over verliesverwerking 

met loopbaanprofessionals als coach gaan we actief aan 

de slag om zelf te ervaren wat het werken met de Tran-

sitiecirkel oplevert aan inzicht, bewustwording en hulp-

middelen waarmee we zo optimaal en vitaal mogelijk 

anderen in hun traject kunnen begeleiden. ■

Eric van Lierop en Nannette Mees zijn psychosociale coa-

ches en trainers bij PSC ’t KAN. Door de combinatie van 

een bedrijfs- en een theaterachtergrond zijn zij 

verrassend in hun manier van werken. Ze zijn resultaat-

gericht en komen met praktische oplossingen: via inzicht 

naar effectiever gedrag, omdat ’t KAN. 
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