N I E U W S

E N

A D V I E S

V O O R

M A N A G E R S

E N

C O N S U L T A N T S

Dit artikel wordt u aangeboden door MT Rendement
MT Rendement is een nieuws- en adviesmagazine voor directieleden, managers en consultants. De
insteek is: hoe kan de manager zijn leiderschapskwaliteiten ten volle benutten. MT Rendement
behandelt voornamelijk de ‘harde’ kant van het leidinggeven in een organisatie: het verbeteren van
de effectiviteit van de manager en die van zijn medewerkers, het aanscherpen van vaardigheden en
inzichten, opleidingen, de algemene omgang met de medewerkers en overige onderwerpen waar de
manager als leidinggevende van op de hoogte moet zijn.
MT Rendement onderscheidt zich door:
• Veel vergelijkende warenonderzoeken waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden
vergeleken;
• Veel kort nieuws;
• Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken;
• Interactieve, persoonlijke e-mailservice met het allerlaatste nieuws.
Meer informatie op: www.rendement.nl/mt

Voordelig proefabonnement aanvragen? www.rendement.nl/mt/abonneren

© 2013 Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.

arbo

De invloed van verlies en rouw is groot, zowel privé als op het werk

Rouw werkt hard
U kunt ervan uitgaan dat elke medewerker een keer te maken
krijgt met het overlijden van dierbaren: ouders, partner, kinderen of een goede vriend(in). De invloed van verlies en rouw is
behoorlijk groot, zowel privé als op het werk. Beleid, maar ook
kennis en vaardigheden rond de omgang met rouw op de werkvloer, helpen uw medewerker met het verwerken van het verlies. Het kan u helpen bij het beperken van verzuim door rouw.

R

Rouw is een normale reactie op het
verlies van een dierbare, maar kan ook
ontstaan bij ander soort verlies, zoals
het verlies van een goede gezondheid,
een baan of relatie. Rouwen kost veel
energie en is daardoor vermoeiend.
Slecht slapen en weinig eetlust horen
bij de kenmerken. Deskundigen spreken dan ook wel van rouwarbeid: het is
hard werken. Medewerkers die rouwen
kunnen zich ook slechter concentreren,
kunnen zich agressiever gedragen, meer
transpireren of lijden aan stemmingswisselingen, rugpijn, hoofdpijn, spierpijn, hyperventilatie of darmklachten.

Normaal
Volgens het model van verliesverwerking
van Stroebe en Schut (zie het figuur hiernaast) bewegen mensen in de rouw zich
heen en weer tussen verliesoriëntatie en
restauratieoriëntatie.
Zij zijn de ene keer vooral bezig met de
pijn van het verlies en de herinneringen
aan de dierbare (verliesoriëntatie) en de
andere keer met zoeken naar afleiding en
wennen aan het nieuwe leven (restauratieoriëntatie). De ene keer zijn ze dus verliesgericht, de andere keer herstelgericht.
Dit is normaal, al ervaren rouwenden zelf
het soms als tegenstrijdig dat ze heen en
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weer geslingerd worden tussen enerzijds
verdriet voelen en anderzijds het verdriet
ontkennen. Het kan dan helpen als u uw
medewerker onderstaand model laat zien.

Knop
Rouw is weliswaar een privékwestie,
maar kan een negatieve invloed hebben op het werk. Een medewerker die
een dierbare heeft verloren, kan op zijn
werk geen knop omzetten en het verlies
even niet voelen. Dat betekent dat rouw
invloed heeft op het werk en op zijn werkprestaties. Medewerkers die kampen met
een persoonlijk verlies melden zich ook
vaak ziek. De gemiddelde verzuimduur
in dit soort situaties is 170 dagen.

Ook als medewerkers zich niet ziek melden, hebben ze tijdens het rouwproces
het gevoel dat ze niet normaal kunnen
werken, dat ze niet hun gebruikelijke
kwaliteit kunnen leveren of de normale
uren kunnen draaien. Het kan dus geen
kwaad om een rouwende medewerker
de ruimte te bieden om tijdelijk andere
taken op zich te nemen of minder uren
te werken. Zo kunt u voorkomen dat
hij zich uiteindelijk wel ziek meldt.

Feiten en cijfers over rouw en werk
Uit CBS-cijfers blijkt dat per jaar ongeveer
55.000 mensen hun partner verliezen en
110.000 kinderen een ouder. Deze laatste
groep verliest binnen zes jaar vaak ook
de andere ouder. Naar schatting zijn
er jaarlijks 200.000 rouwenden van wie
een groot gedeelte een baan heeft. Uit
onderzoek blijkt dat 23% van de mensen
die werkten toen ze hun partner verloren,

door psychische of emotionele factoren).
Na goede rouwbegeleiding zal uw medewerker productiever zijn, omdat hij
minder last zal hebben van negatieve
emoties. Op die manier kunt u het aantal verzuimdagen beperkt houden.

Invloed
Andersom
Andersom is inmiddels ook vast komen
te staan dat het werk invloed heeft op het
rouwproces. Rouwenden hebben meestal
baat bij werk, want dat biedt structuur en
afleiding. Werken ondersteunt uw medewerker dus in zijn rouwproces en kan de
rouwperiode verkorten. |
Een voorwaarde is dan wel dat de rouwende medewerker op zijn werk begrip
en medewerking krijgt, bij voorkeur in
de vorm van rouwbegeleiding. Dit helpt
bij de verwerking van het verlies en vermindert verschijnselen die vaak optreden
tijdens de rouw zoals: gevoelens van
spanning, angst, depressie en somatisatie
(lichamelijke symptomen veroorzaakt

Een medewerker begeleiden tijdens zijn
rouwproces gaat verder dan alleen een
deelnemingskaartje sturen. Professionele
rouwbegeleiding ligt op het terrein van
de bedrijfsmaatschappelijk werker. Deze
professional helpt medewerkers die op
het werk of in de privésfeer problemen
ervaren die invloed hebben op het werk.
U kunt zelf echter ook het nodige doen
om uw medewerker zo goed mogelijk
bij te staan en te voorkomen dat uw medewerker regelmatig of voor langere tijd
uitvalt.
Vraag hem bijvoorbeeld niet wanneer
hij weer aan het werk gaat, maar wanneer hij eraan toe is samen te bespreken
wanneer hij weer aan het werk kan.

niet meer terugkeert op de werkvloer.
De helft van de medewerkers van wie de
partner overleden is, keert niet volledig
terug in zijn oude functie. Dat hoeft niet
te betekenen dat ze (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn of ontevreden zijn met de
rouwbegeleiding op het werk. Zo’n verlies
leidt vaak tot herbezinning en een andere
baan kan daar onderdeel van zijn.

Overleg tijdens dit gesprek samen met
uw medewerker of hij de werkdruk
op dat moment aankan. Pas eventueel
zijn takenpakket aan en bespreek of hij
voldoende steun heeft privé, zowel in
emotionele als in praktische zin en of hij
ondersteuning nodig heeft op de werkplek. Die kan bestaan uit de vrijheid om
na een slechte nachtrust een uurtje later
te beginnen of de ruimte om een ’inhoudelijke kop koffie’ met elkaar te drinken.

Alleen
In de eerste periode, net na de uitvaart,
toont de omgeving vaak veel begrip en
medeleven voor nabestaanden. Na een
paar weken neemt dat vaak af. Juist dat
is echter vaak ook het moment dat het
verlies pas écht tot uw medewerker zal
doordringen. Het komt dan ook regelmatig voor dat een medewerker de eerste
maanden na een verlies redelijk functioneert maar daarna alsnog een terugval
krijgt. De omgeving is overgegaan tot
de orde van de dag en uw medewerker

staat er in feite alleen voor. Dat maakt
het verlies nog eens zo zwaar. Vraag uw
medewerker dus steeds opnieuw waaraan
hij behoefte heeft. Zijn behoeften kunnen per periode verschillen. Weet u niet
goed hoe u dit moet aanpakken, win dan
advies in bij uw bedrijfsmaatschappelijk
medewerker.
Blijf uw medewerker in de gaten houden als hij weer aan het werk is. Ga het
eerste half jaar regelmatig met hem om
tafel, bijvoorbeeld een keer na zes weken en daarna iedere drie maanden.

Rails
Voor veel nabestaanden is de sterfdatum
van de overleden dierbare een gevoelig
moment. Zeker het eerste jaar. Houd er
dus rekening mee dat uw medewerker
op deze dag vrij wil nemen. Het kan een
goed idee zijn om uw andere medewerkers in te seinen en op deze dag bijvoorbeeld een kaartje of bloemetje namens
het team te sturen. Zo laat u zien dat u
en uw team betrokken zijn bij uw medewerker.
De sterfdatum is ook een goede aanleiding om nog eens met uw medewerker
om tafel te gaan en te vragen of hij
nog steeds behoefte heeft aan overlegmomenten of dat hij de zaak wel weer
op de rails heeft. In dat laatste geval
kunt u de rouwbegeleiding afsluiten.
Joyce Neijenhuis, onderzoeker en eindverantwoordelijke bedrijfsmaatschappelijk werk
bij 365, ontwikkelaar van de
methodiek Arbeid en Rouw©, e-mail:
joyce.neijenhuis@365.nl, tel.: 06 46 16 06 38

Een emotionele uitbarsting van een rouwende medewerker vraagt om uw reactie
Stel, één van uw medewerkers heeft één
jaar geleden een dierbare verloren. Hij
heeft de afgelopen periode goed gefunctioneerd maar is tijdens een overleg in tranen uitgebarsten. Wat kunt u doen? In dit
soort situaties doet u er goed aan om uw
medewerker even apart te nemen voor
een gesprek. Benoem wat u feitelijk heeft
waargenomen. Spreek dus geen waarde-

oordeel uit! Uw medewerker kan zich dan
aangevallen of terechtgewezen voelen. Zet
ook niet gelijk ongevraagd alle mogelijke
hulp in werking. Vraag uw medewerker
eerst waaraan hij precies behoefte heeft
en hoe u hem het beste kunt helpen. Wil
hij niet met u praten, zorg er dan voor dat
hij bij iemand anders terecht kan. Bijvoorbeeld bij één van de andere medewerkers

of eventueel met de vertrouwenspersoon
van uw organisatie. Realiseer u dat kleine
dingen soms heftige emoties kunnen
oproepen. Zo kan een uitnodiging voor
een uitje met partners het een en ander
losmaken bij een medewerker die zijn
partner verloren is. U kunt zo’n medewerker dan van te voren inlichten zodat de
uitnodiging hem niet overvalt..
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