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Eengrijze, regenachtigedag vlak voor
kerst. InBetweenCaféZeist organiseert
vandaag eenaantalworkshops voor
mensendie recentelijkhunbaan verlo-
ren.Het zaaltjewaarFNVKiem-bestuur-
derAngelaBottenbergpraat overwathet
emotioneel betekent om jebaankwijt te
raken isbijna tot opde laatste stoel ge-
vuld.

Het grauweweerweerspiegelt de stem-
mingbinnen.Boosheid, frustratie, ver-
bittering en teleurstelling strijdenom
voorrangbij de veertigdeelnemers aan
deworkshop ‘verlieskunde’. Voorbijna
iedereen lijkt het ontslaguit dehemel te
zijn gevallen.Niemandhield er rekening
mee.Endat in een tijd vaneconomische
tegenwind,massaontslagenen reorga-
nisaties.

Inde zaal komenal snel degesprek-
ken los. Velen zijnnaeen langdienstver-
bandontslagenof ‘weggereorganiseerd’.
Mensendie tien, twintig jaarmethart en
ziel inde zorghebbengewerkt, indekin-

deropvangofdefinanciële sector. Jong
enoud, laag- enhoogopgeleid, allemaal
kampenzemetonverwerkte gevoelens.
Vooral demensen vanbovende45, 50
jaar voelen zichaandekant gezet enaf-
gedankt.Maarwaar kunnenze terecht
metdeze gevoelens?

Niet bij hetUWV inelk geval. ‘Er is
flinkbezuinigd’, bevestigt eenwoord-
voerder vandeuitkeringsinstantie. ‘En
er isnauwelijksnoggeldbeschikbaar
voorpersoonlijkebegeleiding.Daardoor
ontbreekt ook ruimteomdeemotione-
le kant vanbaanverlies tebespreken.De
Participatiewet zet inop zelfredzaam-
heid.’

Het gros vandewerkzoekendenheeft
nualleennogdigitaal contactmethet
UWV, terwijl vroeger iedereenminstens
éénkeer ‘vanalles’met eenwerkcoach
konbespreken, aldusdewoordvoerder.
Numoetenmensenzelf hulp zoeken.
‘Vanafdit jaar krijgenwewelweerwat ex-
trabudget voorbegeleiding vaneenklein

‘Je belandt in een achtbaan’
Veelmensenkampen langna eenontslagmet onverwerkte gevoelens.Woede, verbittering,
verdriet. Een cursus ‘verlieskunde’ kanhelpen. ‘Rouwen is belangrijk omverder te kunnen.’

E
AnnemiekeDiekman

·Voorbijna iedereen lijkt
het ontslaguitdehemel
te zijngevallen.Niemand
hielder rekeningmee.
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nogeenbevriendearchitect voorme. Inonbewaakteogenblikkenkonhij zomoedeloos enver-
lorenkijkenomdathij als gevolg vandecrisis geenwerkmeerhad.Gelukkigheefthij nueen
baanalsdocentaandeuniversiteit.Weliswaar in Japan,maarhij isweerhelemaaldeoude.
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aantal ouderemensen.De rest kanop
onzewebsite tips vinden.’

Deeconomische crisis die in2008 los-
brak, leidde tot veel ontslagenenbe-
drijfsreorganisaties.Mensendie vaak
vijftien tot twintig jaar voor éénbaas
werkten, stondenonverwacht op straat.
Methulp vanhetUWV lukthetdan vaak
wel definanciënoporde tekrijgen,maar
metde emotiesweetniet iedere ontsla-
gene raad.

‘Dat kan zowel fysiekeklachtenals
mentale stress geven’, zegtBottenberg
vandeFNV. ‘Rouwenomhet verlies van
jebaan isbelangrijk omverder te kun-
nenopdearbeidsmarkt. Inde fami-
lie en inde vriendenkring ishet advies
algauw: “Schouders eronder, engaweer
op zoeknaarnieuwwerk.”Dat lukt ech-
terniet goed zonder eerst stil te staanbij
je gevoelensoverhet verlies van je vori-
gebaan.’

Allesomvattende satisfier
Daaromgeeft Bottenbergworkshops
verlieskunde.Die kunnenmensenop
weghelpennaar een volgendebaan.Het
bredebegrip verlieskundewerd inNe-
derland geïntroduceerddoor trauma-,
gezondheids- enA&O-psycholoogHer-
mandeMönnink.

‘Dematewaarinmensendoor een
rouwprocesheengaannahet verlies van
hunbaanhangt af vanhunmanier van
hechting aanhetwerk’, zegtDeMön-
nink. Veelwerkendemensen zijn tegen-
woordig pragmatisch gehecht. Ze zien
hunbaanprimair als inkomstenbron.

‘Anderswordt het voormensendie
hun identiteit aanhunwerkontlenen,
die voor hun sociale contacten afhanke-
lijk zijn van collega’s en er alleenbij ho-
ren vanwegehunwerk. Voor hen iswerk
een allesomvattendebevrediger, die
op alle fronten zekerheid en veiligheid
biedt. Als datwordt gefrustreerd en ze
hunwerk en collega’s verliezen, kunnen
mensen in een rouw- en stressproces te-
rechtkomen.Mensendie deze gevoe-
lens en stress niet onder ogen zien, kun-
nenblijvenhangen in eenhalfbewuste
toestand.’

Depsycholoogonderscheidt drie fa-
ses inhet transitieproces dat volgt op
baanverlies: bewustwording, afscheid
nemen vanhet oude leven, enhet op-

bouwen van eennieuw leven.
Hoelang een fase duurt, verschilt per

individu.Nuchtere zelfreflectiehelpt,
mensenmetmeer ‘oud leed’ doener lan-
ger over. ‘Belangrijk is erover tepratenof
hulp te zoekenals je erniet uit komt in
je eentje. Jemoethet in je levenwel zélf
doen,maarniet alleen’, aldushetmotto
vanDeMönnink.

Praktische handvatten
Bottenberg vanFNVKiem,die dedrie
transitiefases vanDeMönnink gebruikt,
heeft recentelijk eenboekje geschre-
venover ontslag en rouw: ‘Help yourself:
praktischehandreikingbij omgaanmet
emoties door verandering of verlies van
werk.’ ‘Als je je baan verliest, kom je in
een soort rollercoaster terecht’, zohoudt
ze haar gehoor in Zeist voor. Velen inde
zaal beamendat.

DeFNVKiem-bestuurder bepleit dat
mensen inde eerste fase vanbewust-
wording veel en tot indetail over alle ge-
voelenspraten,want dat kan enormop-
luchten. ‘Je kunt pratenmet familie of
vriendenofmet eenprofessional. Som-
migemensenhelpt het juist alles op te
schrijven, al danniet in dagboekvorm.
Gadaarbijmoeilijke zingevingvragen
niet uit deweg. Jewereld staat op zijn

Kop op
In de familie en de
vriendenkring is het
advies algauw:
‘Schouders eronder,
en ga weer op zoek
naar nieuw werk’

·Metdeemotiesweetniet
iedereen raad.Datkan
fysiekeklachtenen
mentale stress geven.
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6,8%
was het werk-
loosheidsper-
centage in
Nederland ln no-
vember 2015.

6,6%
was het percen-
tage in de ca-
tegorie vanaf
45 jaar. Maar er
is verschil tus-
sen mannen en
vrouwen.

6,3%
werkloosheid
bij mannen
boven 45.

7,1%.
werkloosheid
bij vrouwen
boven 45.
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kop, je voelt je afgewezen enkunt je af-
vragenwat het allemaal voor zinheeft
gehad.’

Het is belangrijk deboosheid enhet
verdriet te durven voelen, omdat opge-
kropte gevoelens tot korte lontjes kun-
nen leiden. En zo’n kort lontje kanbij de
zoektocht naar nieuwwerk aardig inde
weg zitten.

Als iemand zich eenmaal bewust is
van zijn gevoelens van verlies kanhij de-
finitief afscheidnemen van zijn oude
werk enhet levendat daarbij hoorde.
Het opbouwen van eennieuw levenmet
nieuwwerk kan aanvangen. Een vaste
dagstructuur helpt daarbij.

Dewerkzoekenden indeworkshop
blijkennunoghoofdzakelijk boos, op-
standig en gefrustreerd. Zij gebruiken
vandaag vooral omstoomaf te blazen zo
lijkt het.

Het zouwaarschijnlijk schelen als
werkgevers hunwerknemers beter be-
geleiden tijdenshet proces van afscheid
nemen. Preventief in plaats van cura-
tief. Zo kanbijvoorbeeldde transitiever-
goeding als onderdeel van eenoutplace-
menttraject fungeren voor coaching, die
mensenhelpt ontslag te verwerken en
weer vooruit te kijken. ‘Dat gebeurtwel’,
zegt verlieskundespecialistDeMön-

nink, ‘maarnogniet in groten getale.’
Cijfers hierover ontbreken.

Daarnaast kunnenwerkgevers het
rouwproces verlichtendoor vooraf dui-
delijk te zijn over ophanden zijnde reor-
ganisaties enontslagrondes.Waardig af-
scheid kunnennemen is belangrijk.Na
eendienstverband van twintig jaar of
langer slechts eenhand van je direct lei-
dinggevendekrijgen, is geenwaardig
vaarwel. Sommigedeelnemers aande
workshophebbendatmeegemaakt. ‘Dat
doet extra veel pijn.’

Het beste resultaat boekenwerkge-
verswaarschijnlijk doorwerknemers
continu tewijzenophet belang vanbre-
de inzetbaarheid opde arbeidsmarkt.
Vrijwel geenbedrijf of organisatie kan
immersnog eenbaan voor het leven ga-
randeren.

Het aanbieden vanopleidingenkan
ookhelpen.Diehandschoenmoeten
werknemers danwel oppakken.Nie-
mandkanhet zich eigenlijkmeer ver-
oorloven te denkendat ontslag aanhem
ofhaar voorbijgaat.

Endan is deworkshop voorbij.Met
eenwat lichter gemoeddruppelende
deelnemers de zaal uit. ‘Hetwasfijn om
onder gelijkgestemden te zijn’, valt te
beluisteren. ‘Enhet is goedom te zien
dat ik niet de enige bendie hiermeewor-
stelt.’

Opvliegend
Opgekropte
gevoelens kunnen tot
korte lontjes leiden.
En die zitten in de
weg bij het zoeken
naar nieuw werk

·Werkzoekenden
gebruikeneencursus
vooral omstoomaf te
blazen, zo lijkthet .
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Michiel Schols
werkte jaren-
lang in de finan-
ciële sector, tot-
dat hij werkloos
werd door de
crisis. Nu wordt
hij opgeleid tot
instrumentma-
ker. Hij is een
van de elf ijkper-
sonen die mee-
doen aanWerk-
verkenners, het
crossmediale
project van FD
en BNR over be-
langrijke trends

op de arbeids-
markt. Schols:
‘In eerste instan-
tie reageerde ik
flegmatiek op
de mededeling
van mijn ont-
slag. Maar op de
avond dat wij
collectief wer-
den voorgelicht

over de reorga-
nisatie was ik
niet te genieten.
Dat kwam voor-
al door het valse
betoon van me-
deleven. Ik ging
met behulp van
een outplace-
mentbureau op
zoek. Toen dat
niet lukte, gooi-
de ik het over
een andere
boeg. Straks ben
ik instrumen-
tenmaker, een
prachtig vak.’

Werkverkenner
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Zeventig mensen
moesten er bij een
reorganisatie uit.
Pim van de Veer-
donk wist daarna
andere interesses
aan te boren.

‘In 2011 viel voor mij
het doek bij tech-
nisch dienstverle-
ner Cofely (voor-
heen GTI) na een
dienstverband van
12 jaar als hr-mana-
ger. Helemaal on-
verwacht kwam het
niet. Ik werkte intus-
sen voor de holding
en de tekenen dat
het niet goed ging
met Cofely werden
steeds duidelijker.
De bouwsector was
als gevolg van de fi-
nanciële crisis inge-
stort en onze sector
volgde traditiege-

‘Ze hebben onvoldoende hun best gedaan mij te behouden’

trouw. Moederbe-
drijf GDF Suez had
het nog even aange-
keken, maar de pro-
jecten waren on-
beheersbaar en de
verliezen liepen snel
op. Een reorganisa-
tie was onontkoom-
baar.

In de periode
voorafgaand aan de
reorganisatie heb ik
meegewerkt aan een
extern automatise-
ringsproject met de
belofte dat ik terug
mocht komen na af-
loop. Toen het zover
was, lagen de kaar-
ten helaas totaal an-
ders.

Zeventig mensen
uit de holding moes-
ten het veld ruimen
bij de reorganisatie,
onder wie ik. Hoe-
wel ik wist dat de

kans bestond, was
ik toch boos en te-
leurgesteld dat ik op
de grote hoop werd
gegooid. Ik had im-
mers een lange staat
van dienst, waarbij
ik fors was doorge-
groeid en veel had
bereikt. Financieel
had ik het goed voor
elkaar met een jaar-
lijkse bonus en een
dikke auto onder
mijn kont.

Wat ik vooral jam-
mer vond, was dat
er geen individu-
ele herbeoorde-
ling werd gedaan.
Ik voelde mij afge-
dankt en kon mij niet
meteen bij het ont-
slag neerleggen.
Daarom heb ik een
rechtszaak aange-
spannen, die ik ook
heb gewonnen. Mijn

baan kreeg ik niet
terug, maar de rech-
ter oordeelde wel
dat GDF Suez on-
voldoende inspan-
ning had geleverd
ommij te behouden.
Dat heeft mij goed-
gedaan en geholpen
het verlies van mijn
baan te verwerken.
De ontslagvergoe-
ding stortte ik in een
stamrecht-bv, maar
ik viel financieel flink
terug.

Wel dacht ik weer
snel werk te vin-
den. Dat viel te-
gen. Met mijn, toen,
54 jaar bleek ik, on-
danks mijn zeer rui-
me ervaring op
hr- en trainingsge-
bied, niet echt ge-
wild meer op de ar-
beidsmarkt. Ik heb
toen andere inte-

resses aangeboord.
Via de wijkraad ben
ik in de lokale po-
litiek terechtgeko-
men en tegelijkertijd
sloot ik mij als trai-
ner aan bij de Yijing
Business Acade-
my. Sinds 2014 ben
ik gemeenteraads-
lid in De Bilt. Daar
haal ik enorm veel
voldoening uit. Ook
werk ik vanaf najaar
2015 drie dagen in
de week bij Kenteq
als projectmanager
Buildupskills. Nu pas
is het plaatje voor
mij weer compleet.
Ik heb het heel druk,
maar heb veel ener-
gie en draai op mijn
58ste weer vol-
op mee in de maat-
schappij. Tegen een
veel lager inkomen,
dat dan wel.’

Wie
Pim van de Veerdonk
(58)

Was
Clustermanager HR
en implementatie
SAP bij GTI (Cofely
GDF Suez)

Is nu
Projectmanager
Buildupskills
bij Kenteq en
gemeenteraadslid
in Bilthoven

· Vrijwel geenenkelbedrijf
kannogeenbaanvoorhet
levengaranderen.Daarmoe-
tenwerkgeversopwijzen.

BNRWerkverkenners–Elkemaandagom15.00uuropBNR.Wiltumeerwetenoveractuele trendsopde
arbeidsmarkt?Meldudanaanvoorde tweewekelijksenieuwsbrief, viawww.werkverkenners.nl.

Werkverkenners
Terwijl EYdecven sollicitatiebrief indebandoet, ruktnieuwe technologie snel opalshet gaatom
solliciteren.Hoekomenonzekinderenover tien jaaraaneenbaan?
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