De achternaam van verandering
is niet zelden ook verlies.
En verlies, zo lijkt het,
de grootste natuurramp voor de menselijke psyche.

- Henri Bergson -
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Uit FD Persoonlijk, de zaterdagbijlage bij het

De economische crisis – als gevolg van de COVID-

Financieele Dagblad, 21 oktober 2020:

19 pandemie – leidt voor veel organisaties tot

‘Alle leiders worstelen met ontslag, is ook de

reorganisaties en gedwongen ontslagen. Veel
organisaties willen hun leiders faciliteren met

ervaring van Jakob van Wielink, ‘Dat is volstrekt

concrete hulp en handvatten.

gezond, want ontslag betekent verlies. Je kunt
dat draaglijk maken, maar de pijn neem je niet
weg. Ik mag hopen dat het je raakt.’ (…)

De School voor Transitie biedt een praktische
ééndaagse masterclass aan, waarin de nieuwste
inzichten op het gebied van afscheid vormgeven

Een gepensioneerde topmanager vertrouwde

in de organisatiecontext centraal staan. We

hem laatst toe: ‘Als ik terugkijk, had ik één ding

putten daarbij uit door ons opgedane unieke

anders

ervaring in het vormgeven van ontslagrondes bij

willen

doen.

Ik

besteedde

het

ontslaggesprek bijna altijd uit aan hr. Maar ik heb
geleerd dat ik het kwaad in de ogen moet kijken.

Nederlandse (multinationale) ondernemingen.

Ik had zelf moeten zeggen: beste Jan, ik heb slecht

In deze workshop ga je praktisch én diepgaand
aan de slag met de volgende onderwerpen.

nieuws.’

• De psychologie van ontslaan: wat gebeurt
‘De kunst is in gesprek te blijven, ook
als Jan boos wordt. (…)’

er eigenlijk?
• Dialoog als begin- en eindpunt voor het
ontslaggesprek

Uit: Hoe ontsla je medewerkers op een nette
manier? door Jolan Douwes

• Afscheid vormgeven: best practices
• Achterblijvers motiveren
• Zelfzorg en collegiale zorg
• Ontslag als route naar het vinden van
purpose

Inspiratiebronnen

Praktische informatie

In de workshop delen de trainers uit hun rijke
ervaring in het werken met transitiethema’s. De

Trainers

basis voor de workshop wordt daarnaast

Klaartje van Gasteren en/of Jakob van Wielink

gevormd door inzichten uit de hechtingstheorie,
het transitiedenken, secure base coachen en
leiderschap. Inspiratiebronnen zijn onder meer

Data

John Bowlby, Edith Eger, David Bohm, Amy

•

maandag 8 maart 2021

•

maandag 17 mei 2021

Edmondson, William Bridges, George Kohlrieser,
Robert Neimeyer en Nick Craig.

Locatie
Dominicanenklooster te Huissen (nabij Arnhem).

Opbrengst
•

kennis van de nieuwste inzichten over
het werken met afscheid in een
organisatiecontext

•

ervaring door oefenen in het hanteren
van uitdagende emoties in gesprekken

•

concrete handvatten voor het voeren
van een effectieve ontslagdialoog en
slecht nieuwsgesprek

•

tips over het organiseren van effectief
afscheid

•

uitwisseling en kennisdeling met collegamanagers uit andere organisaties en
bedrijfstakken.

Doelgroep
De masterclass is bedoeld voor leidinggevenden
in alle lagen van organisaties die ontslaggesprekken moeten voeren en HR-business

Werktijden
Je bent vanaf 09.00 uur welkom. We starten
exact om 09.30 en sluiten de dag om 17.00 uur
af.
Groepsgrootte
Om het leereffect zo effectief mogelijk te maken,
wordt gewerkt met maximaal 12 deelnemers per
keer.
Investering
€ 545,00 inclusief koffie/thee en (vegetarische)
lunch, handouts met tips en het boek ‘Taal van
Transitie. Je roeping als leider in een wereld van
verandering’. De
workshop is vrijgesteld
van BTW.

partners en personeelsverantwoordelijken die
hen bijstaan.
Deelnemers zijn bereid in kwetsbaarheid zowel
professionele thema’s van verandering in te
brengen om zo gezamenlijk te onderzoeken en te
leren.

Aanmelden
Door het invullen van het aanmeldformulier op
https://www.deschoolvoortransitie.nl
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