
Voorwoord door de auteur

Hoe enthousiast werkgever en werknemer ook mogen zijn bij de aan-
vang van de arbeidsrelatie, soms loopt het mis. De werknemer lost de hooggespannen 

verwachtingen van de werkgever niet helemaal in of de werkgever kan de loonkost voor 
de werknemer niet meer dragen. Een herstructurering maakt de functie van de werkne-
mer overbodig of de werknemer krijgt een aantrekkelijke job aangeboden bij een andere 
(concurrerende) onderneming. De werknemer wenst na een uitbreiding van het gezin de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen of de werkgever ondergaat een faillissement. In sommige 
gevallen begaan werknemer of werkgever zelfs een dermate ernstige fout dat elke verdere 
professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt.

Het dagelijkse bedrijfsleven kent dus vele situaties die tot een beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst kunnen leiden. Terwijl de partijen bij het sluiten van de arbeids-
overeenkomst relatief vrij zijn, is de beëindiging van deze overeenkomst aan heel wat meer 
wettelijke bepalingen onderworpen. Het ontslagrecht is voor de leek dan ook vaak een klu-
wen en een fout is gauw gemaakt. De financiële gevolgen van deze fout zijn – zowel voor de 
werkgever als voor de werknemer – vaak zeer groot en soms zelfs enorm. 

Dit boek wil op een heel toegankelijke en praktische manier een leidraad bieden om op 
een correcte en respectvolle wijze tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan 
en dit zowel vanuit werkgevers- als vanuit werknemersperspectief. Het boek is bestemd voor 
iedereen die met ontslag in aanraking komt, maar hiervoor geen gespecialiseerde oplei-
ding genoot. Het boek belicht dan ook het ontslag op een zo bevattelijk mogelijke manier. 
Praktische toepassingen, voorbeelden en een weergave van de wettelijke bepalingen over 
ontslag, in mensentaal, kregen dan ook voorrang boven een volledige academische weer-
gave van alle deelaspecten. Je krijgt enkel extra informatie en verwijzingen naar rechtspraak 
aangereikt waar nodig om zelf aan de slag te kunnen. Toch zal je zonder meer een volledig 
beeld krijgen van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden, 
en dit aangevuld met massa’s tips uit de praktijk.

Net zoals in sommige andere rechtstakken bestaat er in het ontslagrecht meer en meer 
een tendens om de overeenkomst op een doordachte, zorgvuldige en menselijke manier te 
beëindigen. Partijen verkiezen steeds vaker de dialoog boven een juridische veldslag. Zelf 
ben ik hier al twintig jaar een enorme voorvechter van en tracht ik partijen altijd dichter 
bij elkaar te brengen als er een conflict rijst.
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Waarom een boek over ontslag?

Als advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht, ontwikkelde ik een echte passie voor ont-
slag. Of beter gezegd, een passie voor het coachen van werkgevers en medewerkers als het 
moeilijk wordt. Het is immers daar dat ik een echt verschil kan maken in bedrijven en het 
leven van mensen. Veel meer dan bij het uitdenken van een cafetariaplan of een carpolicy. 

Ik coach dus liefst werkgevers en werknemers – samen of apart – om een ontslag te ver-
mijden of om, als een ontslag toch onvermijdelijk is, op een respectvolle en menselijke manier 
uit elkaar te gaan. Dat respect is hierbij absoluut essentieel. Respect voor de rechtspositie 
van beide partijen maar vooral ook respect voor de persoon die ontslagen wordt. Want een 
ontslag is bijzonder pijnlijk. Het is vernederend en een ontslagen werknemer voelt zich vaak 
ontredderd en geïsoleerd. Het lijkt even alsof de grond onder je voeten verdwijnt. 

Ik kan me makkelijk inleven in een ontslagsituatie omdat ik zelf, aan het begin van mijn 
professionele leven, totaal onverwacht ontslagen werd. Mijn leidinggevende was meestal op 
verplaatsing dus nagekeken werk vonden mijn collega en ik dan op ons bureau. Ik meestal 
met de vermelding ‘knap werk’, mijn collega vaak met ‘graag aanpassen/kan beter’. Onge-
twijfeld een voedingsbodem voor negatieve gevoelens tussen collega’s. Ik pikte de signalen 
echter niet op en werd totaal verrast toen mijn leidinggevende onze samenwerking plots 
beëindigde. Enkele weken later zag ik mijn ex- leidinggevende wandelen door de stad, zijn 
arm rond mijn oude collega. De ontslagreden behoefde toen weinig verdere duiding. Deze 
persoonlijke ervaring maakte dat het mijn missie werd om werkgevers én werknemers bij 
te staan om correct met elkaar om te gaan, niet enkel tijdens, maar ook vooral bij de beëin-
diging van hun samenwerking. 

Een bredere kijk, een helikopterblik, dat is wat mensen en organisaties volgens mij nodig 
hebben om respectvol afscheid te nemen van elkaar. Dat is dan ook wat ik je tracht aan te 
reiken in dit boek. Door je situatie – juridisch, financieel en emotioneel – te begrijpen, kan je 
beter en sneller tot een oplossing komen. En dat is absoluut wat je wilt, een ontslag snel ach-
ter je kunnen laten en verder kunnen gaan met je leven en loopbaan. Van de vele individuen 
en organisaties die ik mocht begeleiden bij exits, leerde ik dat men er quasi altijd gelukkiger 
uitkomt. Dit perspectief geef ik dan ook graag mee in mijn coachingtrajecten en in dit boek. 

Mijn aanvullende opleiding tot Change Manager leerde mij heel concreet hoe je een ver-
betering kan injecteren in samenwerkingen. En in exits. Hoe je weerstand doorbreekt, hoe 
je leidinggevenden en medewerkers de juiste tools aanreikt om beter met elkaar te commu-
niceren, enz. De jarenlange ervaring in ontslagrecht voor onze arbeidsgerechten maakt dat 
mensen ook bereid zijn om te luisteren. Niemand gaat immers graag naar een advocaat. 

Maar mijn bril blijft er natuurlijk eentje met juridische glazen. Daarom riep ik de hulp in 
van een aantal inspirerende ondernemers die een klare kijk hebben op ontslag én die mijn 
voorliefde voor menselijke en respectvolle exits delen. Ik ben dan ook bijzonder trots dat ik 
de kans kreeg om samen te werken met Jan Van Acoleyen (HR- directeur Proximus), Wouter 
Torfs (CEO Schoenen Torfs), Dieter De Waegeneer (HR- directeur Delhaize), Nathalie Mes-
kens (actrice) Bert Van Rompaey (HR- directeur Brussels Airlines), Pia Buysse (CEO Whyser), 
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Roeland Van Dessel (CEO Travvant), Marc Herremans (triatleet, trainer en motivational 
speaker), Servaas Bingé (arts, auteur en ondernemer), Pascale Baelden (CEO Storybox), 
Johan Driessens (CEO Oddball) en Hilde De Brauw (outplacementcoach). Hun analyses van 
ontslag en hun ‘tips & tricks’ zijn goud waard als je een betere offboarding- ervaring wilt 
creëren. Voor een medewerker die je moet laten gaan of voor jezelf. 

Geniet van de waardevolle, praktische bijdragen in dit boek, van ondernemers die allen 
ontslag vanuit een andere invalshoek belichten. Gebruik het juridische gedeelte van het boek 
dan weer om dingen op te zoeken wanneer je ze nodig hebt. De combinatie van beide zal je 
in staat stellen om ‘gewapend’ aan een exitgesprek te beginnen. Niet gewapend om de strijd 
aan te gaan maar om goed geïnformeerd aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en 
op een zo correct mogelijke manier tot ontslag over te gaan. ‘Correct’ betekent in dit boek ‘in 
overeenstemming met de wettelijke regels’ maar vooral ‘menselijk en respectvol’. Want de 
schade van een slechte exit is groot.  Werknemers worden in hun ziel geraakt en bedrijven 
verliezen waardevolle ambassadeurs. 

Dat het écht anders kan, tonen we je in dit boek. Let’s get you Fired Up!

Het advocatenkantoor KOBALT legal is gespecialiseerd in het individueel en het collectief 
arbeidsrecht. Het ontslagrecht neemt hierin een prominente plaats in. Op www.kobaltlegal.
online kunnen werkgevers terecht voor ontslagbegeleiding en werknemers vinden advies 
op het online platform www.ontslagcoaching.be.

Mijn oprechte dank aan uitgeverij Gompel&Svacina voor het vertrouwen, aan Thibaut 
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ter Torfs, Dieter De Waegeneer, Nathalie Meskens, Bert Van Rompaey, Pia Buysse, Roeland 
Van Dessel, Marc Herremans, Servaas Bingé, Pascale Baelden, Johan Driessens en Hilde De 
Brauw voor hun enthousiasme en ontelbare praktische tips, aan Thais Vanderheyden voor 
haar geweldige illustraties die het taboe rond ontslag doorbreken, aan Ephraïm Ongar, 
Ralph Versweyveld, Sabine Van Malderen en Johan Dumongh voor al hun steun en goede 
raad in de periode dat dit boek geschreven werd en aan mijn twee prachtige dochters, Alex 
en Renée, voor hun geduld. 
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