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Het Nieuwe Organiseren, deel 1: 

Sterk uit een reorganisatie komen    Marga Rijken en Kirsten Bornebroek  

De context van organisaties in 2012 en de komende jaren is veel complexer dan 
enkele decennia geleden. Naast rationeel organiseren op effectiviteit en 
efficiëntie is er iets anders nodig. In vroeger tijden kon dat misschien worden 
opgelost door visionaire leiders die de organisatie een concrete richting en route 
gaven. Maar in deze tijd zijn de vraagstukken te complex om te kunnen worden 
overzien door de enkeling. Om blijvend succesvol te zijn zullen visionaire leiders 
en managers nieuwe stijl in de organisatie ‘vrije ruimte’ moeten gaan 
organiseren, waar mensen betrokken en vitaal zoeken naar de nieuwe 
antwoorden op bestaande problemen  of nieuwe kansen ontdekken en nieuwe 
oplossingen vinden op nieuwe vraagstukken. 

Kernvraag daarbij is hoe je creativiteit en betrokkenheid organiseert in tijden van 
crisis. Hoe je de tegengestelde krachten die op die momenten spelen kunt 
combineren. De clash tussen de beweging vooruit, naar een nieuwe toekomst en 
de beweging achteruit, waarin vastgehouden wordt aan wat er was. Iedere 
ingrijpende verandering is een crisis in de letterlijke zin van het woord. Als je 
‘crisis’ opzoekt in van Dale krijg je vier betekenissen die stuk voor stuk van 
toepassing zijn, nl. 1. “beslissend stadium in een ernstige ziekte” – te vertalen als 
het momentum om een nieuwe gezonde situatie te realiseren of terug te vallen in 
de oude situatie die niet langer toereikend is en dus een bedreiging voor de 
toekomst van de organisatie; 2. een wending of keerpunt; 3. een periode van 
ernstige stoornis en 4. (psych.) toestand waarin de oude levensgewoonten 
ontoereikend blijken te zijn voor een harmonische oplossing voor gerezen 
moeilijkheden.  

Bij bijna iedere reorganisatie, fusie, splitsing enzovoort word je geconfronteerd 
met de spagaat tussen vooruit willen naar een nieuwe situatie en teruggezogen 
worden in de oude. In dit artikel staan we stil bij dit proces door te beschrijven 
wat er op deze momenten op existentieel niveau gebeurt. Hier wordt de vraag 
namelijk opgelost hoe men zich gaat verhouden tot de nieuwe situatie. Pas als die 
gevonden is, ontstaat er energie om aan de nieuwe realiteit te gaan bouwen. Je 
gaat dan niet om de problemen heen, maar er dóórheen. Waardoor weerstand 
zich niet vastzet in stil verzet, die op de meest onverwachte momenten naar de 
oppervlakte komt, maar zich oplost.  

Maar eerst een voorbeeld van een soepel verlopen proces, om te onderstrepen 
dat een crisis veel verschillende gezichten heeft en iedere reorganisatie 
verschillend is en haar eigen dynamiek heeft.  

 

Een aantal jaren geleden vroeg de 
afdelingsmanager van een 
gemeentelijke dienst mij om een 
teamdag voor zijn afdeling te 
organiseren. Er werkten ongeveer 
veertig mensen op zijn afdeling en er 
was een fusie op handen met een 
andere dienst. Mijn opdrachtgever 
verbaasde zich erover hoe weinig 
impact dit had op de afdeling. Het leek 
alsof er niets aan de hand was. We 
kozen ervoor om de teamdag in het 
teken van de kracht van dit team te 

zetten en dit te ‘vieren’ in het besef dat er binnen zes maanden een andere 
situatie zou zijn.  Met dit als basis voerden we vervolgens een gesprek over de 
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wijze waarop de afdeling met de aanstaande fusie om wilde gaan - in een ronde 
tafel opstelling met tien mensen die afgevaardigd waren door hun collega’s en de 
andere collega’s daar weer omheen. Het werd een open gesprek, waarin met 
vertrouwen en daadkracht gecommuniceerd werd en besloten werd om een eigen 
projectgroep in te stellen, die kon borgen dat de medewerkers betrokken bleven 
op de inhoud en op het proces. Een aantal maanden na de fusie zaten we 
opnieuw met deze afdeling om tafel. Die was inmiddels uitgebreid met mensen 
van de andere dienst en de sfeer was nog steeds hetzelfde. De fusie had geen 
afbreuk gedaan aan het vertrouwen, aan de openheid en de kracht waarmee dit 
team samenwerkte. 

Kenmerkend in dit voorbeeld zijn de wil van alle betrokkenen om zich actief te 
verhouden tot de veranderingen en hier een eigen verantwoordelijkheid in te 
nemen. De structuur die afgesproken wordt, waarborgt dat men zich gedurende 
het proces actief tot elkaar blijft verhouden en er worden afspraken gemaakt 
waarmee men zich in woord en daad engageert.  

Een verandering op organisatieniveau is altijd een verandering op persoonlijk 
niveau. In dit artikel in een reeks van drie gaan we in op de persoonlijke kant. Dit 
doen we vanuit de rationele effectiviteittheorie en de existentiële psychologie. We 
geven voorbeelden en tips om samen, in onderlinge verbinding en 
interactie, ruimte te maken om weer te kunnen creëren. 

 

Basisschema van Gedrag   

Als je kijkt naar het gedrag van mensen, kan de vraag je bekruipen waarom 
iemand doet wat hij doet. Specifiek gedrag van mensen kan in andermans ogen 
volkomen onlogisch lijken. Voor jezelf is gedrag echter altijd logisch. Misschien 
niet altijd uit te leggen aan een ander, maar altijd congruent met wat je intern 
voelt en denkt. Tussen een gebeurtenis en je reactie daarop, je gedrag, zitten je 
gevoelens en je gedachten. Die filteren de gebeurtenis en bepalen je gedrag. In 
schema: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dit schema is waardevrij, het zegt niets over de effectiviteit van gedrag. Soms 
raken mensen verstrikt in een gedragsschema waar ze zelf alleen maar last van 
hebben. Blijven roken terwijl je weet dat dit slecht voor je is, keer op keer te 
hard rijden en de boete daarvoor moeten betalen, iedere dag te laat komen en 
de verwijtende blikken van je collega’s trotseren zijn zo maar een paar dagelijkse 
voorbeelden. Gedrag veranderen betekent een verandering in gedachten en 
gevoelens en dat kan heel erg lastig zijn. 
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Kan ik er wat aan doen?! 
 
We stelden al dat iedere organisatieverandering een persoonlijke verandering is. 
Dat is een belangrijke reden voor de turbulentie die veranderingen kunnen 
veroorzaken en voor het feit dat het vaak periodes van ‘ernstige stoornis’ zijn, 
zoals we in de inleiding al voorspelden. Veranderingen roepen emoties op en die 
uiten zich in gedrag. Sommig gedrag is toekomstgericht en ander gedrag is erop 
gericht om de status quo te handhaven. In ons dagelijks handelen zijn we er ons 
vaak niet van bewust dat we ons gedrag zelf sturen door onze gedachten en 
gevoelens. Vaker denken we dat we ‘logisch’ reageren op een situatie cq op het 
gedrag van de ander. Er is een belangrijke wet in de psychologie die stelt dat je 
succes toeschrijft aan jezelf en bij falen de verantwoordelijkheid legt bij de 
ander. Een menselijke trek, die je op achterstand zet in lastige situaties. Het 
doet je namelijk vergeten dat je met jouw gedrag autonoom iets kunt bewegen.  
 

 
Hier ligt een enorme kans. Je eigen 
gedrag heb je namelijk zelf in de hand, 
en dat van anderen niet! Stagnerende 
veranderingen éérst benaderen vanuit 
je eigen gedrag, in plaats van je 
aandacht te richten op de ander kan 
cirkels doorbreken. En dat is nodig om 
uit ineffectieve of niet langer 
toereikende patronen te komen. Creëer 
daarom een plek waar je je eigen 
reactie op de verandering kunt 
onderzoeken. Dit kan verschillende 

vormen hebben, als het maar de rust en ruimte creëert waarin je stil kunt staan 
bij wat er met jezelf gebeurt in dit proces. Bij de een past coaching of intervisie, 
de ander heeft vooral baat bij regelmatig hardlopen of mediteren. Zolang het 
maar helpt om oplossingen te vinden die ervoor zorgen dat bestaande 
gedragspatronen doorbroken gaan worden. Dit is met nadruk belangrijk voor 
leidinggevenden aan veranderingsprocessen. Zij beïnvloeden met hun gedrag 
een groot aantal mensen. Gedrag op dit niveau werkt door naar alle niveaus 
daaronder en kan zowel katalyserend als blokkerend werken. Als het op dit 
niveau stroomt, werkt dat door in de hele organisatie. Reflectie op je eigen 
gedrag en op je gedachten en gevoelens is de eerste succesfactor bij het 
realiseren van duurzame veranderingen.  

 

Veranderen een niveau dieper: Gevaar én Kans 

Iedere verandering veroorzaakt een ‘dip’ (Remmerswaal, 2012). Tot het moment 
van aankondigen loopt alles ‘gewoon’. De aankondiging van de verandering zet 
daar een punt achter en daar moeten mensen zich toe verhouden. Wat er was 
gaat verdwijnen, er komt iets anders voor in de plaats en hoe dat er straks 
uitziet is nu nog niet te zeggen. De aankondiging van de verandering kan een 
lang gekoesterde wens mogelijk maken en hij kan ook je nachtmerrie midden in 
de kamer zetten.  
Iedere verandering heeft een gevaar én een kans in zich. Dat wordt mooi 
uitgedrukt in het Chinese schrift, waarin het karakter voor crisis is samengesteld 
uit de karakters voor kans en gevaar. Veel veranderingen blijven ergens 
halverwege hangen, omdat men niet door durft te pakken. Omdat men 
terugschrikt voor de ‘gevaarlijke’ kant - de concrete acties die men moet 
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ondernemen en de reactie die men voorziet. Het is goed om rekening te houden 
met gevoelens die spelen. Het is echter funest om daarom de boodschap te  

 

Eindigheid	  

De	  dood,	  of	  in	  andere	  woorden	  de	  
eindigheid	  der	  dingen	  is	  een	  ‘fact	  of	  
life’.	  We	  worden	  voortdurend	  
geconfronteerd	  met	  aflopende	  zaken.	  
Zowel	  privé	  als	  in	  de	  organisatie.	  De	  
mens	  vindt	  het	  in	  het	  algemeen	  moeilijk	  
te	  accepteren	  dat	  het	  leven	  gewoon	  
doorgaat	  als	  hij	  komt	  te	  overlijden.	  Dat	  
geldt	  ook	  in	  de	  organisatie:	  de	  afdeling	  
of	  het	  werk	  gaat	  gewoon	  door	  als	  er	  
ontslagen	  vallen	  of	  als	  er	  collega’s	  om	  
andere	  redenen	  vertrekken.	  Dit	  geeft	  
een	  onbestemd	  gevoel	  en	  mensen	  gaan	  
daar	  op	  verschillende	  manieren	  mee	  
om.	  De	  één	  heeft	  een	  houding	  dat	  het	  
hem	  allemaal	  niet	  zal	  overkomen	  
omdat	  hij	  onaantastbaar	  is.	  De	  ander	  
heeft	  een	  houding	  met	  als	  basis	  het	  
vertrouwen	  op	  een	  ‘ultieme	  redder’;	  iets	  
van	  buitenaf	  waardoor	  het	  allemaal	  
goed	  komt.	  	  

	  

	  

	  

	  

Vrijheid.	  	  

Een	  mens	  wordt	  geboren	  zonder	  dat	  hij	  
daarom	  gevraagd	  heeft.	  Vrijheid	  is	  sterk	  
gerelateerd	  aan	  verantwoordelijkheid.	  
Zonder	  vrijheid,	  als	  in	  de	  keuze	  om	  de	  
eigen	  wereld	  te	  construeren,	  heeft	  
verantwoordelijkheid	  geen	  betekenis	  of	  
zin.	  De	  bewustwording	  van	  het	  feit	  dat	  
het	  individu	  zelf	  verantwoordelijk	  is	  om	  
te	  worden	  wie	  hij	  wil	  zijn	  zonder	  Goede	  
of	  Foute	  Keuzes	  (wie	  het	  weet	  mag	  het	  
zeggen),	  kan	  hem	  het	  gevoel	  geven	  ‘op	  
drift’	  te	  zijn.	  Dat	  is	  de	  basis	  van	  de	  
angst	  voor	  ultieme	  vrijheid:	  wie	  of	  wat	  
bepaalt	  of	  je	  als	  individu	  de	  Juiste	  Keuze	  
maakt?	  Wat	  is	  het	  fundament?	  Mensen	  
gaan	  hier	  verschillend	  mee	  om,	  zowel	  
privé	  als	  in	  hun	  werk	  in	  organisaties.	  
Sommige	  mensen	  zijn	  in	  staat	  met	  dit	  
thema	  actief	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  en	  na	  
te	  gaan	  wie	  ze	  zijn	  en	  wat	  het	  is	  dat	  zij	  
zélf	  graag	  willen	  toevoegen	  aan	  hun	  
omgeving.	  Anderen	  laten	  dat	  soort	  
keuzes	  liever	  aan	  de	  omgeving	  over.	  	  

	  

	  

 
verdoezelen, in een poging om de kool en de geit 
te sparen. Dit levert een situatie op waarin 
halfhartig met elkaar wordt omgegaan, afspraken 
onduidelijk blijven en de energie ontbreekt om 
een verandering daadwerkelijk te realiseren. Om 
te veranderen, moet je je gaan verhouden tot je 
nieuwe situatie. Hoe duidelijker en 
onafwendbaarder die is, hoe meer je je energie 
daarvoor gaat mobiliseren en richten. Je hoeft 
maar te kijken naar de daden waar mensen toe in 
staat zijn bij echte grote crises als 
overstromingen, aardbevingen en oorlog, om te 
weten dat er veel verborgen kracht in mensen zit. 
Mensen zijn in staat om een crisis het hoofd te 
bieden. Je mag vertrouwen op onze veerkracht.   

 
Existentiële thema’s  

Dit neemt niet weg dat een verandering tot 
heftige emoties kan leiden. In deze emoties zijn 
drie lagen te onderscheiden, waarvan er twee vrij 
algemeen bekend zijn. De eerste laag is die van 
de directe bedreiging – wat raak je kwijt door de 
verandering, zoals salaris, collega’s en taken. De 
tweede laag is genesteld in het verleden van 
iemand – de veranderingen die iemand in zijn 
leven al meegemaakt heeft en wat hij daarvan 
geleerd heeft. Hoe meer onverwerkt verleden 
iemand heeft, hoe heftiger dat kan terugkomen in 
een volgende situatie. De derde laag is de 
existentiële laag en die raakt de kern van je 
bestaan. De psychiater en emeritushoogleraar van 
Stanford University Irving D. Yalom onderscheidt 
in zijn standaardwerk over existentiële 
psychotherapie (1980) vier thema’s die hier 
spelen, te weten onze verhouding tot eindigheid, 
vrijheid, alleen-zijn en de zin van het bestaan. 
Deze thema’s horen allemaal onvermijdelijk bij 
het bestaan. We gaan allemaal dood en dat blijft 
een onvoorstelbaar gegeven. Hoe zinvol zijn je 
daden in dat licht bezien? Waarom zou je iets 
ondernemen als je toch sterfelijk bent? Er zijn 
momenten in het leven van een mens waarop je 
je realiseert dat je je midden in een bestaan 
bevind zonder dat je ervoor gekozen hebt om te 
bestaan. Dat er niemand anders is die jouw leven 
zin geeft, dan jijzelf. Dat is groot! Te ervaren dat 
jijzelf de auteur bent van je eigen leven en dat je 
daar volledig voor verantwoordelijk bent. Dit 
gegeven kan aanleiding zijn voor grote vreugde 
en ontzag, maar het kan ook leiden tot gevoelens 	  
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Alleen-‐zijn.	  	  

Hierbij	  gaat	  het	  niet	  om	  het	  alleen	  zijn	  
in	  de	  dagelijkse	  zin	  van	  het	  woord,	  
maar	  vooral	  om	  de	  existentiële	  
werkelijkheid	  dat	  een	  mens	  
fundamenteel	  eenzaam	  is	  in	  zijn	  diepste	  
gedachten,	  gevoelens,	  belevingen.	  Dit	  
gevoel	  kan	  een	  mens	  overkomen	  
wanneer	  hij	  op	  het	  punt	  staat	  zeer	  
persoonlijke	  keuzes	  te	  maken	  en	  zijn	  
verantwoordelijkheid	  neemt	  voor	  zijn	  
eigen	  leven.	  De	  meest	  intieme	  vraag	  
hierbij	  is	  ‘waar	  wil	  ik	  dat	  mijn	  leven	  over	  
gaat	  en	  wat	  moet	  ik	  hiervoor	  doen’.	  
Angst	  voor	  existentiële	  isolatie	  is	  de	  
belangrijkste	  (vaak	  onbewuste)	  drijfveer	  
achter	  menselijke	  relaties.	  Geen	  enkele	  
relatie,	  dus	  ook	  geen	  arbeidscontract,	  
kan	  deze	  vorm	  van	  isolatie	  opheffen.	  
Wel	  kan	  er	  sprake	  zijn	  van	  wederzijds	  
verrijkende	  relaties.	  

	  

	  

Betekenisloosheid.	  	  

Mensen	  hebben	  gevoel	  voor	  betekenis,	  
waarden,	  richting	  en	  idealen	  nodig	  in	  
hun	  leven.	  Zonder	  dat	  zou	  de	  mens	  in	  
angst	  voor	  het	  leven	  zelf	  zijn	  dagen	  
slijten.	  Tegelijkertijd	  weten	  we	  nooit	  
wat	  de	  zin	  van	  het	  leven	  is!	  Hoe	  vindt	  de	  
mens	  betekenis	  en	  zin	  in	  een	  wereld	  die	  
op	  zichzelf	  geen	  betekenis	  heeft?	  In	  
onze	  seculiere	  Westerse	  wereld	  is	  het	  
van	  belang	  dat	  mensen	  zelf	  op	  zoek	  
gaan	  naar	  een	  betekenisvolle	  invulling	  
van	  hun	  leven.	  Yalom	  onderscheidt	  vijf	  
manieren	  waarop	  mensen	  betekenis	  
geven:	  1)	  altruïsme,	  de	  wereld	  een	  
beetje	  mooier	  maken,	  2)	  toewijding,	  
bijvoorbeeld	  aan	  je	  familie	  of	  
organisatie,	  3)	  creativiteit,	  ‘ik	  schep	  dus	  
ik	  besta’,	  4)	  hedonisme,	  ‘live	  life	  to	  the	  
max’	  en	  5)	  zelf-‐actualisatie,	  het	  
ontdekken	  van	  alle	  persoonlijke	  
mogelijkheden	  in	  het	  leven.	  Elk	  mens	  
heeft	  vroeg	  of	  laat	  te	  maken	  met	  de	  
indringende	  vraag	  welke	  betekenis	  hij	  
aan	  zijn	  leven	  wil	  en	  kan	  geven.	  Dit	  
vraagt	  van	  het	  individu	  een	  volwassen	  
zelfbeeld.   

	  

van machteloosheid en grote angst voor een 
onbekende toekomst. Yalom stelt dat het succes 
van een therapie bepaald wordt door op deze 
thema’s aan te sluiten. Hij noemt ze ‘het geheim 
van de kok’. Je vind het niet terug in de 
receptuur, omdat de kok ze schijnbaar 
gedachteloos toevoegt. Maar zoals ze in de 
keuken het gerecht bepalen, bepalen ze in 
therapie het succes. Volgens Blomme en 
Bornebroek (2012, zie kaders) zijn deze thema’s 
herkenbaar in organisaties en hebben zij 
implicaties voor organisatieontwikkeling en de 
manier waarop organisaties omgaan met 
reorganiseren. Een verandering raakt aan je 
bestaan. Het kan een onverwacht grote impact 
hebben, omdat mensen zich in hoge mate 
identificeren met hun werk. Het geeft zin en 
betekenis aan ons bestaan. De eindigheid van 
een functie, een rol of taak, kan verschillende 
snaren raken. Het kan je confronteren met de 
eindigheid van je bestaan, vaak onbewust, maar 
daardoor niet minder ingrijpend. Het kan vragen 
oproepen over de zin en zinloosheid ervan, 
bijvoorbeeld als dat wat je jaren met zoveel inzet 
hebt verricht, wordt overgenomen door een 
machine. Het kan je met grote angst vervullen 
voor de toekomst, die weer helemaal open staat 
en die je zelf opnieuw moet invullen. En het kan 
je een overweldigend gevoel van eenzaamheid 
geven, als je je realiseert dat je er als het erop 
aankomt helemaal alleen voor staat. 
 
 
Grondhoudingen bij Verandering 

Bij iedere verandering is tijd nodig om een nieuw 
perspectief op de situatie te vinden. Hoe 
ingrijpender de verandering is, hoe meer tijd dit 
kan kosten. Vaak hebben mensen daar ook 
anderen bij nodig. Als een verandering hard 
aankomt, vermindert je voorstellingsvermogen 
en je relativeringsvermogen. Je bent ook minder 
in staat om jezelf erin te betrekken. Je vermogen 
tot zelfreflectie vermindert. In organisaties 
kunnen collega’s elkaar enorm in de weg zitten, 
als zij één dominant perspectief consequent 
blijven bekrachtigen en daarmee het zicht op 
alternatieven blokkeren.   
Je kunt een verandering ervaren als iets dat je 
overkomt of als iets waartoe je je moet gaan 
verhouden. Als lot of als keuze (Remmerswaal, 
2012). Als je het ervaart als iets wat je 
overkomt, is het lastiger om zelf tot handelen 
over te gaan. Je raakt gemakkelijker gevangen in 
je eigen boosheid en in gevoelens van 
machteloosheid. Je energie richt zich dan wat  
 
 

 

	  



	   6	  

eerder op pogingen om de verandering terug te draaien en daarover te 
onderhandelen, en pas als dat je uitgeput heeft komt er ruimte voor berusting en 
aanvaarding. Hoe anders is het als je erin kunt staan als iets waar je in te kiezen 
Als de verandering, wellicht een onaangename maar toch, je duidelijkheid geeft 
over de nieuwe situatie waar je je toe moet verhouden en je deze handschoen 
moedig oppakt. Met deze houding ga je je bezinnen op wat het voor je betekent, 
ga je afwegen wat daarin opties voor je zijn en kun je keuzes maken die gericht 
zijn op je toekomst.  

De neiging om een verandering als lot 
of als keuze te ervaren is een vrij 
stabiele persoonlijke trek. Mensen 
verschillen daarin. Als je in de wereld 
staat met de grondhouding van keuze 
heb je het gemakkelijker in een snel 
veranderende wereld, dan wanneer je 
je er de speelbal van voelt. Wij zien dat 
mensen met de lotshouding meer 
ondersteuning van anderen nodig 
hebben bij veranderingen.  
 
 
Wat kun je doen? 
Existentiële thema’s zijn universeel. Dat betekent dat iedereen ze herkent. We 
hebben het er alleen niet zo vaak over en het lijkt ook wel alsof we er ons 
ongemakkelijk bij voelen. Emotionele reacties op een aangekondigde 
verandering roepen in veel gevallen gevoelens van schaamte of schuld op. Zowel 
bij de brenger van het nieuws als bij de omstanders. Deze gevoelens kunnen zich 
naar binnen richten en je onzeker maken. Ze kunnen zich ook naar buiten 
richten. Je gaat dan op zoek naar een zondebok, waar je ze op kunt projecteren. 
Leidinggevenden en medewerkers van de personeelsafdeling zijn hiervoor 
dankbare objecten, evenals de externe adviseurs die betrokken zijn geweest.  

Als je leiding geeft aan een veranderingsproces is het cruciaal dat je uit dit 
patroon stapt, dat je zelfverwijt of projecties loslaat. In de eerste plaats omdat je 
alleen dan je rol kunt nemen in het opvangen van de reacties – als je teveel last 
hebt van schuldgevoel haal je jezelf uit je kracht en als je anderen de schuld 
geeft van de situatie ga je er geen verantwoordelijkheid voor nemen. In de 
tweede plaats omdat je daarmee een voorbeeld bent voor de anderen. Je moet 
uiteindelijk samen verder en als zelfverwijt of projecties een eigen leven gaan 
leiden, blijven ze als een splijtzwam werken.  

Veranderingen horen bij het leven. En de beste adviezen om ermee om te gaan 
komen misschien wel uit de levensliederen. Een bron van inspiratie vind je in een 
bekend lied van Andre Hazes. “Geef me je angst, ik geef je er hoop voor terug”, 
zingt hij. En dat is het beste advies dat je kunt krijgen. Als je bang bent, is het in 
de eerste plaats belangrijk dat het gezien wordt zonder dat het veroordeeld 
wordt, dat er compassie is. Daarnaast is het wezenlijk dat je hoop krijgt, die je 
de energie geeft om actief op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven. “Zolang 
ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou” is een tweede pareltje uit dit 
lied. In het contact kan het probleem zich oplossen en scheidt de boodschap zich 
van de persoon. Dan kan de ontvanger van het slechte nieuws ontdekken dat hij 
niet het probleem is, maar een probleem heeft. En zich gaan verhouden tot zijn 
situatie, in plaats van zich ertegen te blijven verzetten. Vanuit begrip en 
compassie ontstaat de ruimte om te gaan  
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handelen en acties te gaan 
ondernemen. “Je zegt ‘ik ben vrij’, 
maar je bedoelt ‘ik ben zo 
eenzaam’” is ook een hele mooie. 
Mensen houden zich aan de 
buitenkant groot. Er is vertrouwen 
nodig om de onderliggende 
gevoelens te tonen. Het zal in deze 
situaties niet altijd gemakkelijk zijn 
om als leidinggevende het 
vertrouwen te krijgen om samen te 
zoeken naar een nieuwe toekomst, 
maar het is zeer de moeite waard 

om hierin te investeren. Een alternatief is om een andere vertrouwenspersoon te 
zoeken.  

 

Een voorbeeld uit de praktijk: 

Een middelgrote organisatie moet voor het eerst in haar bestaan gedwongen 
mensen ontslaan. Veel medewerkers werken al meer dan twintig jaar bij deze 
werkgever en zien het bedrijf als hun familie. Er werken vooral mensen van HBO 
niveau, de sector waarin zij werken staat heel erg onder druk en voor hun 
professie zijn er weinig alternatieve werkgevers in de regio te vinden. De impact 
van de ontslagen is dus fors vanwege het verlies van de ‘familie’ en een 
onzekere toekomst vanwege een krappe arbeidsmarkt. 

De organisatie, cq directie en HR is er zeer op gericht om zorgvuldig te handelen 
bij het selecteren van de mensen die ontslagen gaan worden en de wijze waarop 
zij dit medegedeeld krijgen. Daarnaast geven zij ook bewust vorm aan de wijze 
waarop de overige medewerkers hierover geïnformeerd worden en opgevangen 
worden. De aandacht wordt zorgvuldig verdeeld over de mensen die blijven en 
die moeten vertrekken.  

Interventie 1 

In een sessie met de leidinggevenden wordt de ontslagprocedure toegelicht door 
HR en wordt bekend gemaakt welke mensen concreet ontslagen worden. Het 
nieuws over wie concreet ontslagen gaat worden slaat in als een bom. Er wordt 
ruimte gemaakt om hier met elkaar bij stil te staan. Er is een oprechte 
uitwisseling van gevoelens en zorgen, met aan het einde een inventarisatie van 
wat iedereen nog nodig heeft om de ontslagronde in te gaan. Hier worden 
concrete afspraken over gemaakt. De hele sessie neemt tweeënhalf uur in 
beslag. 

Interventie 2 

Een week later is er een korte workshop over de impact van veranderingen, op 
basis van de principes die in dit artikel worden beschreven. Achteraf blijkt de 
opmerking over de veerkracht van mensen veel effect te hebben gehad: 
veranderen hoort bij het leven en daar kunnen we mee omgaan, maar je moet 
wel rekening houden met een dip van onbepaalde tijd – voor de een kort, voor 
de ander lang. 

Interventie 3 

De mensen die ontslagen worden krijgen dit persoonlijk op één ochtend aan het 
begin van de maand te horen en mogen daarna naar huis om zich op het bericht 
te bezinnen. Zij krijgen schriftelijke informatie mee over het gehele traject. Twee 
dagen later is er een gezamenlijke bijeenkomst, waar zij met al hun vragen 
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terecht kunnen. Aan het einde van dezelfde maand starten zij met hun 
herplaatsingstraject, op een andere locatie.  

Interventie 4 

De mensen die blijven worden op de dag van de ontslagaanzegging uitgenodigd 
om met een gezamenlijke lunch samen de reacties op het nieuws te verwerken. 
Vergelijkbaar met een koffietafel bij begrafenissen.   

Interventie 5 

Een week na de ontslagaanzeggingen hebben de leidinggevenden een 
intervisiebijeenkomst. Het belangrijkste thema is de last van de 
ontslagaanzegging: “alsof er iemand is overleden”. Het eerste uur is er ruimte 
om met elkaar te praten over wat het met iedereen doet. Dit lucht enorm op – je 
verhaal kwijt te kunnen en begrip te krijgen van je collega’s blijkt voldoende te 
zijn om weer terug te komen in je eigen kracht. De tweede helft van de intervisie 
wordt er geconcentreerd gewerkt aan twee casussen. 

In de rest van de maand zijn er teambijeenkomsten, waarin de impact op een 
vergelijkbare wijze besproken wordt. In de teams wordt ook afscheid genomen 
van de vertrekkende collega’s. 

Interventie 6 

Enkele medewerkers krijgen individuele coaching aangeboden. Deze coaching 
wordt gebruikt om het commitment naar de organisatie te onderzoeken en te 
bepalen of men zich opnieuw kan verbinden. Al in het eerste gesprek, waarin 
emoties over de gang van zaken de ruimte krijgen, verdwijnt in veel gevallen de 
boosheid. Tegelijkertijd groeit de behoefte om dit momentum te gebruiken om 
keuzes tot nu toe te heroverwegen en daar naar te gaan handelen. Deze worden 
vormgegeven en blijken in de praktijk ook na een aantal maanden nog te leven. 

Interventie 7 

Twee maanden na de ontslagronde is er opnieuw intervisie en vertellen de 
leidinggevenden van de afdelingen waar de ontslagen zijn gevallen dat alles weer 
‘normaal’ is. Dit tot hun grote verbazing. De medewerkers zijn weer vol aan het 
werk, zijn betrokken en leveren goed werk. Er zijn geen sporen van wrok 
voelbaar en de relatie met de leidinggevenden is open en vertrouwensvol.  
Verrassend was dat op de afdelingen waar geen directe ontslagen zijn gevallen, 
de rust nog niet was weergekeerd. 

 

Tips en aanbevelingen 

Zorg dat je in je kracht staat als je een verandering brengt. Als je bang bent 
voor de reactie van de ander (die komt!) is er vóór die tijd voor jezelf werk aan 
de winkel. Organiseer dat voor jezelf.  

Vertrouw op de kracht en het herstellend vermogen van medewerkers.  

Heb respect voor de reactie van de ander. Je hoeft ze niet te begrijpen, maar het 
is wel belangrijk dat ze er mogen zijn en dat je ze hoort.  

Blijf bij je boodschap. Herhaal die zonodig. Ga er niet over onderhandelen. 

Ga niet wroeten in de redenen of oorzaken van reacties. Laat dat bij de ander en 
richt je op het opvangen van de reactie. Behulpzame vragen daarbij zijn: ‘Wat 
heb je nu nodig?’, ‘Wat kun je zelf?’, ‘Wat heb je van mij nodig? Empathie en 
hoop zijn kernwoorden in de beginfase. Het concretiseren van vervolgacties is 
daarna belangrijk.  

Geef iemand de tijd om te wennen aan het nieuws en maak daar concrete 
afspraken over. 
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Neem reacties niet persoonlijk.  

Stel grenzen aan de aard van de uitingen, je hoeft niet alles te tolereren. 

Schakel een externe coach in als je als brenger van het slechte nieuws niet 
voldoende vertrouwen krijgt om een rol te spelen in het verwerkingsproces.  

Vertrouw erop dat dit een fase is die tijd nodig heeft en dat je er met de goede 
aandacht sterk uitkomt. 

Ontwikkel je visie, het grote verhaal, voor de nieuwe situatie, en schep daarmee 
het begin van een nieuwe perspectief waar de organisatie zich actief toe kan 
gaan verhouden. 

 

Tot slot 

In dit artikel hebben we geprobeerd inzichten uit de psychologie te verbinden 
met praktijksituaties, en zo een kader te bieden om sterker uit een reorganisatie 
te komen. Vanuit de verwachting dat je processen beter kunt organiseren als je 
beter begrijpt wat er speelt. En vanuit de overtuiging dat het in tijden waarin 
veranderingen over elkaar heen buitelen, cruciaal is om goed door een 
veranderingen heen te komen. Zodat organisaties humane plekken blijven waar 
mensen in vertrouwen kunnen samenwerken en het beste van zichzelf kunnen 
geven en ontwikkelen.  
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