
Rust zacht,
lieve collega

‘O
pdebalievan
eentechnisch
bedrijf zag ik
eenfotolijstje
staanmeteen
kaarserbij’,

zegtzelfstandigondernemerTom
Dalderup(54). ‘Eenmedewerker
waseenjaargeledenoverleden.
Mijneerstegedachtewas:ditbedrijf
heefteenprobleem.Bezoekersen
klantenkrijgenbijbinnenkomstal
temakenmetditnarebericht.Moet
jehetverliesvaneencolleganietop
eenanderemanierherdenken?’
Dalderupwasdrie jaargeleden

managerbij eenaudiovisueel
bedrijf inRotterdam,methon-
derdmedewerkers.Hijwasnauw
betrokkenbij eenmedewerkster
dieernstigziekwerd.De49-jarige
collegarundede facilitaireafde-
ling.Overhaarauto-immuunziekte
praattezezominmogelijkmet
haar team–enachtergesloten
deurenmetDalderup.Totkort voor
haarziekenhuisopnamebleef ze
werken.
‘Zewaszogeliefddat jeeennum-

merapparaatbijhaarziekenkamer
konzetten.Collega’s liependedeur

Hetoverlijdenvaneencollegahakt erin. Zeker als dat
onverwachts is.Hoegaancollega’s en leidinggevenden
ommethet verlies vanmedewerkers? ‘Zewas
zogeliefddat je eennummerapparaat bij haar
ziekenkamerkonzetten.’

Door JolanDouwes

plat. Ikwas inhetbegin terug-
houdend,maaropeengegeven
momentheb ikmethaarpartner
overlegdhoewehetbezoek in
banenkondenleiden.Deenedag
wasdemedewerkster temoe,de
volgendedag luktehetwel. Ikheb
toendeziekenhuisbezoekenvande
collega’sgecoördineerd.Zelfben ik
eenaantalkeergegaanoptijdstip-
pendiehaaruitkwamen.’
Hetoverlijdensbericht legdehet

bedrijfbijnaplat.TomDalderup
riepallecollega’sdiedagbij elkaar
omdeemoties tedelen.Tijdens
eengezamenlijkestilte rinkelden
detelefoons. ‘Eentekendathet
werk tochgewoondoorging.Dat
verantwoordelijkheidsgevoelhad
iedereenookwel.’

Gedenkplek
Deoverledencollegakreegeen
mooiegedenkplek–nietdirect
zichtbaarvoorbuitenstaanders.

Tijdens een
gezamenlijke stilte
rinkeldende telefoons:
een tekendathetwerk
gewoondoorging.

Bijnaalhaarcollega’sgingen
naardeuitvaart.Opverzoekvan
defamiliehieldDalderupeen
toespraak.Nadathij allecollega’s
opdehoogtehadgesteld,heefthij
degedenkplekeenpaarmaanden
lateropgeheven.Hetherinnerings-
boekheefthijnaardenabestaan-
dengebracht.
‘Ikworderwarmvanals ikdit

hoor’, zegt JakobvanWielink,
rouwdeskundigeen leiderschaps-
coachbijdeSchool voorTransitie.
‘Demanierwaarophier isomge-
gaanmethet verliesvaneencollega
gaat voorbij alleprotocollen.De
leidinggevendedoet intuïtief
watnodig is voorde familieende
collega’s.Uitonderzoekblijktdat
eencombinatie vanaandachten
ondersteuningeendubbeleffect
heeft.Zoweldeorganisatiealsde
nabestaandenkunnendaardoor
beterverder.’

Moordof suïcide
VanWielinkverwijstnaareen
recentartikel inhetAmerikaanse
vakbladHarvardBusinessReview
metdetitel ‘Alseencollegarouwt’.
Deauteursbenadrukkendaarin
datbedrijvenbeter functionerenals
zeflexibeleromgaanmettijdvoor
herstelenpersoonlijkegesprekken.
Leidinggevendendiezorgvuldig te
werkgaanintijdenvancollectieve
rouwbevorderendesaamhorigheid
endeloyaliteit.
‘Alseenmanagerhet tedruk

heeftofernietmeekanomgaan,zit
hijnietopdegoedeplek’, zegt Jakob
vanWielink. ‘Ikhebiemandtijdens
eentrainingooitovereencollega
horenzeggendatdienooitnaarbe-
grafenissenvanmedewerkersgaat.
Datkánsimpelwegniet. Ikbegrijp
dathetengenemotioneelkanzijn,
maarvraagdanbijpersoneelsza-
kenofeencoachomadvies.Een
managermoetbijhetafscheidvan
eenoverledencollega latenziendat
hijer is, voorzijnorganisatieenvoor
denabestaanden.’

Alseenmedewerkeroverlijdt
dooreen (bedrijfs)ongeval,moord
ofsuïcidekomtdatnogharderaan.
VolgensVanWielink leidenzulke
doodsoorzakenvaak totzwaardere
rouw,ookophetwerk. ‘Ikbegeleid
eenteamdat ikalkenuitde tijddat
eenmedewerkerernstigepsychi-
scheproblemenhad.Onlangsheeft
hij eeneindeaanzijn levenge-
maakt. Inzo’nheftigesituatie ishet
nogmeervanbelangdatcollega’s
hunemotiesenervaringendelen.’

Datdedenrijinstructeurs inmei
2018ook, toenzeopdegroepsapp
lazendateen lesauto inBussum
onderde treinwasgekomen. ‘We
gingenafstrepenwiehetkonzijn’,
verteltMarlonAbels (44) vanrij-
schoolElegance, inAlmere. ‘Lang-
zaammaarzekerwerdduidelijkdat
heteen66-jarige rijschoolhouder
wasdie ikaltijdmeneerCactus
noemde.Wewarenallemaal
perplex.’
Laterbleekdatde leerlingachter

hetstuurdekoppeling tesnelhad
latenopkomennadateentrein
voorbijwasgekomen.Demotor
blokkeerde,maardevolgendetrein
kwameralaan.Deachttienjarige
leerlingsprongnetoptijduitde
lesauto,maarde instructeurwerd
gegrepen. ‘Waarschijnlijkheeft
hij geprobeerddemotornogeen
keer testarten.Hijwaszelfstandig
ondernemer, zijnautowaszijn
kapitaal.’
Hetongelukkwamextrahard

aandoordat iedere instructeur
zichrealiseerde:ditkanmijook
overkomen.Decollega’suithet
Gooibesloteneenrouwstoet te
organiserenendievast te leggen
opfilm. ‘Tweecollega’shebbenons
opdemotorgeëscorteerd.Bijhet
rouwcentrumvormdenwemetzo’n

tachtig instructeursuitheelNeder-
landeenerehaag.Devideohebben
we lateraandeweduwegegeven.’
AlsMarlonAbelsdespoorwegover-
gangoversteekt,houdthij zijnvoet
altijdbovendekoppeling. ‘Deauto
magdaarnietafslaan.’

Stappenplanop intranet
‘Ontroerend, zo’neerbetoon’, zegt
rouwdeskundige JakobvanWie-
link. ‘Hetonderstreepthetbelang
vanrituelen.Strakgeorganiseerde
institutenzoalsDefensie,debrand-
weerendepolitie vormenookvaak
eenerehaag.Zo latenzeziendatze
samenrouwen.’
VolgenseenstudievanAmeri-

kaansegedragswetenschappersuit
2014stralenrituelenookordeen
stabiliteituit.Precieswatbetrok-
kenenkanhelpenalszehetgevoel
hebbendecontrole teverliezenna
eenschokkendegebeurtenis.
Jaarlijksoverlijden150.000

mensen inNederland,420per
dag.Daarmoetenorganisatiesop
voorbereidzijn, vindtVanWielink.
EenuitvaartorganisatiealsYarden
heeftop interneteenchecklist
staanwaaruit leidinggevendenen
personeelszakenkunnenputten
(zieook: ‘Adviezenvoormanagers
bij rouw’).
‘Ik raadorganisatiesaanhun

stappenplanbijhetoverlijdenvan
eencollegaop intranet tezetten.
Hetgaatomgoedecommunicatie
enverlofregelingen,maarook
ompraktischezakenzoalshet
opheffenvanhetmailadres.Voor
collega’s,klantenennabestaanden
ishet vaakpijnlijkomeenfout-
melding tekrijgenalshetadres
nietmeerbestaat.Wanneer jehen
daaropvoorbereidt, voorkomje
zulkemissers.’o

‘Met zo’n tachtig instructeurs uit heel
Nederland vormdenwe een erehaag’

ADVIEZEN
VOORMANAGERS
BIJROUW

1.Laatziendatjeerbent.

2.Stemafopde
wensenvan

denabestaanden.

3.Toonbetrokken-heid,bijvoorbeeld
meteenhuisbezoek,
bloemenenkaarten.

4.Richteengedenk-plekinophet
werk(tijdelijken
nietteprominent).

5.Houdeentoespraakbijde
uitvaartalsdenabe-
staandendatwillen.

6.Regelgoedeop-vangvoordecol-
lega’snahetafscheid.

7.Regelhetoverne-menvanwerken
het informerenvan
klanten.

8.Maaktijdvrij
voorgesprekken,

individueelenmethet
team.

9.Schakelzonodighulpin,bijvoor-
beeldvanhrofeen
coach.

10.Besteedaandacht
aandeverjaardag
ensterfdagvande
medewerker.Garond
kerstopbezoekbijde
nabestaanden.

BRON: ‘ROUWOPDE
WERKVLOER’, YARDEN,
EN ‘WHENACOLLEAGUE
IS MOURNING’, HARVARD
BUSINESS REVIEW (2019)
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