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HUMAAN ONTSLAAN
Over de noodzakelijke humanisering van
ontslagprocessen in arbeidsorganisaties
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Ontslag in je werkend bestaan is een diep ingrijpende gebeurtenis. Dat wordt in
dit boek helder uit de doeken gedaan. Maar de manier waarop Frans Wuijts zijn
beschouwing opbouwt, betekent voor de lezer een nieuwe kijk op onze
samenleving. Deze kijk zou wel eens vergaande gevolgen kunnen hebben voor ons
denken, meeleven en doen.
Frans Wuijts geeft in navolging van de NVP-sollicitatiecode een blauwdruk voor
een Ontslagleidraad. Ontslaan volgens die leidraad ontslaat werkgever én
werknemer van de vroegere vorm van loyaliteit, de loyaliteit aan het
overeengekomen werk en de wederzijdse verplichtingen. Het is de gezamenlijke
loyaliteit aan ontwikkeling: van het individu én van de organisatie die verlaten
wordt.
Frans Wuijts(1946) was 20 jaar werkzaam in bedrijfsopleidingen en management
development. Eind tachtiger jaren leidde hij een groot outplacementproject. Van
1989 tot 1996 was hij economisch directeur van een grote instelling in de
zwakzinnigenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarna werkte hij 6 jaar als
manager P&O. Nu is hij zelfstandig ontslagadviseur voor arbeidsorganisaties.
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