
BEREID JE VOOR
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar

bereid je goed voor. Stel je in op

allerlei reacties van je werknemer en

zorg voor antwoorden op vragen.

JE KRIJGT MAAR 
 
 
 

KANS
voor  een zachte  land ing van je
medewerker .  Hoe onverwacht
en p i jn l i j k  het  onts lag ook is ,
je  bent  verantwoorde l i jk  hoe

de boodschap gebracht  wordt .

BLIJF IN CONTACT 
 
 
 
 
 

Hoe moeilijk ook, begeleid je
medewerker. Negeer de medewerker
niet en toon empathie. Verval niet in
corporate prietpraat, maar maak het
menselijk. Communiceer zoals je zelf

aangesproken zou willen worden.
 Duidelijk, dichtbij en persoonlijk.

 

COLLEGA'S
 

Informeer collega's pas als de
medewerker zelf op de hoogte is van

het ontslag. Vaak worden
reorganisatieplannen vooraf gepeild bij
collega's. Doe dit niet. Communiceer

eerlijk en wees altijd discreet

 

Plan dit gesprek aan het begin van de
week. Nooit voor het weekend of een
vakantie. 
Open in het gesprek meteen met de
boodschap dat iemand ontslagen is.
Waarschijnlijk komt de informatie hierna
niet meer binnen
Je hoeft niets te zeggen na het droppen
van het bericht, alleen luisteren en
vragen beantwoorden
Manage de omstandigheden van het
gesprek. Op een ongestoorde en
rustige plek
Plan direct een vervolggesprek
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Wees eerlijk over het ontslag
Lees je in over juridische gevolgen
Oefen je gesprek vooraf
Let op je tone of voice

 

Laat de medewerker het nieuws zelf
vertellen
Leg geen communicatie restricties op
Plan ook tijd om met collega's bij te
praten over het ontslag

Vermijd goedbedoelde uitspraken als:
'het is niet persoonlijk' of 'je hebt vast
weer snel ander werk'
Laat regelmatig iets van je horen, ook
al wordt het een juridische strijd
Ontslag geven is lastig en dit mag je
persoonlijk raken
Ook na ontslag blijft deze medewerker
ambassadeur van je bedrijf

 
DO'S EN DON'TS VOOR WERKGEVERS IN ONTSLAGGESPREKKEN

O N T S L A G
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