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Interview Roos Hijner – Werk& Rouw 
Interview en tekst door Birgit Vandermeulen 

 

'Ik ben fan van huilen op het werk' 

Daar waar werk en privé onafscheidelijker zijn dan we denken en misschien wel willen, is dat vanuit 
het oogpunt van rouw helemaal een onmogelijke opgave. Rouw gaat over emoties, en we weten op 
de werkvloer vaak niet goed hoe met emoties, laat staan rouw, om te gaan.   

Werk& Rouw is een platform in wording, dat door het delen van persoonlijke verhalen zichtbaar 
maakt hoe rouw en werk met elkaar verweven zijn. We geven concrete handvatten hoe rouw op de 
werkvloer een plek te geven. Dat doen we graag samen: voor elkaar, door eenieder.  
 
We spraken Roos Hijner: zij deelde met ons hoe het was om haar vader te verliezen en welke 
inzichten haar dat heeft gegeven.   
 
Roos Hijner (34 jaar) werkt als Arbeids- en organisatiedeskundige op de afdeling P&O Gezondheid in 
het UMC Utrecht. Zij houdt zich dagelijks bezig met het gezond en veilig werken van alle mensen die 
in het UMC Utrecht werkzaam zijn. ‘Het is interessant wat mensen meemaken in hun leven en wat de 
invloed daarvan is op werk. Dat gaat vaak over stress, en er zijn ook andere, externe en persoonlijke 
factoren die minder zichtbaar invloed hebben op werk. Daar is rouw er één van.’ 
 
Februari 2020 verloor ze haar vader vrij plotseling. Het jaar daarvoor maakte ze een heftige 
relatiebreuk mee. Zij heeft dus zelf meerdere keren aan den lijve ondervonden hoe je rouw 
meeneemt naar je werk. Rouw gaat verder dan iemand verliezen aan een overlijden. Rouw gaat over 
verliezen in bredere zin, en niet per definitie over de dood. 
 
De fase van pré-rouw 
Haar vader maakt een kort ziekteproces mee, en dat was achteraf bezien eigenlijk al een fase van 
pré-rouw. ‘Ik werkte toen als docent HRM op de Hogeschool Utrecht. Ik stond bij het koffieapparaat 
toen ik het bericht over zijn diagnose op de app las. Het was vlak voordat ik mijn leerteam zou zien, ik 
was met stomheid geslagen. Een collega zag me wit wegtrekken en vroeg ‘gaat het?’ ‘Mijn vader gaat 
dood, jeetje, maar okay, ik moet nu naar mijn les.’ In de les heb ik aan de studenten benoemd dat ik 
een beetje afgeleid was omdat ik net slecht bericht over mijn vader had gehad. Ik moest huilen en 
toen was er een jongen in de klas die zijn oma net had verloren en ook moest huilen. Dat was iets 
moois wat ons op dat moment verbond. Daarna volgde een waas van onzekerheid rondom mijn 
vader: wat gaat er gebeuren, hoe lang gaat het duren? Ik heb gelijk mijn leidinggevende op de 
hoogte gebracht, aangegeven dat ik niet wist hoe lang het zou duren, maar dat mijn vermoeden twee 
weken was, omdat ik dat bij mijn opa had gezien die een aantal jaar daarvoor dezelfde diagnose had 
gehad. Dat ik graag wilde blijven werken, en dat ik wel afgeleid was door alles wat er rondom mijn 
vader speelde. 
 
Nadat mijn vader de diagnose had gehad besloot hij tot euthanasie. We hadden nog een aantal 
momenten samen tot zijn overlijden. Die dagen heb ik gewoon gewerkt. Mijn collega’s vroegen me 
wat ik op school deed. ‘Hoe bedoel je?’, was mijn antwoord, ‘ik moet gewoon werken.’ Werk is een 
sociale aangelegenheid, en iets wat mijn vader belangrijk vond, dus dat heb ik met de paplepel 
meegekregen. En omdat veel van mijn collega’s ook mijn vrienden zijn, was het fijn om op het werk 
te zijn en dat zij checkten hoe het met me ging. 
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Over vergeten worden en zelf vergeten 
Tot de dag van de begrafenis heb je superveel aandacht, liefde, kaarten, bloemen en appjes. Na de 
begrafenis begint de rouw pas. Dan zijn er dagen die belangrijk zijn of die je afleiden van je dagelijkse 
doen en laten. Zijn sterfdag bijvoorbeeld, en zijn geboortedag. Ondertussen is het voor niemand 
meer belangrijk, dan leeft het letterlijk voor niemand meer en moet je het zelf doen. Hoe dan, hoe 
moet ik dit doen? Ik wist het niet en ging gewoon door. Doorgaan met mijn leven, er af en toe bij 
stilstaan. Als ik een dag niet aan hem gedacht had, was ik verdrietig uit angst om hem te vergeten. 
Hoe hij klonk, rook, voelde: de dingen die mijn vader mijn vader maakten.’ 
Toon Hermans heeft dit proces heel mooi verwoord in het gedicht ‘Als de stilte komt’. 
 
Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 
En telkens weer zal ik je tegenkomen, 
we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei. 
Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 
we zullen samen door het stille landschap gaan. 
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 
raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

 
Hoe geef je rouw plek op het werk? 
Ik vond het wel ingewikkeld hoe ik er na zijn overlijden met mijn collega’s die het niet wisten mee om 
moest gaan. Ik wilde niet bij iedereen zeggen ‘hallo, mijn vader is dood, wil je daar even aandacht 
aan besteden?’ Dat voelde geforceerd. Ik ben niet zielig, ik hoef niet anders te worden benaderd. 
Tegelijkertijd was het wel fijn als mensen wisten wat er in mijn lijf, mijn hoofd en mijn hart door zijn 
overlijden aan het gebeuren was. Rouw voelt als een soort onzichtbaar monster dat je bij je hebt, 
waarvan het fijn is dat mensen het weten. Te meer ook omdat het overlijden van mijn vader niet met 
het hele team was gedeeld. Dat was achteraf wel fijn geweest, ook de afstemming met mij over het 
hoe en waar en met wie delen. Dan had ik er niet meer over na hoeven te denken, en was ik er ook 
niet door verrast. Rouw is een voor anderen onzichtbare wond, behalve op de momenten waarop ik 
moet huilen. Ik wilde in dat opzicht wel ontzorgd worden: ik ben in rouw, ik weet niet hoe ik moet 
rouwen en je ziet het ook niet aan me.  
 
Verhalen over oude en jonge rouw op het werk 
Het was zoeken hoe mezelf te uiten, en toen ik dat deed was het een fijn gevoel: the word is out. Dan 
krijg je dus ook verhalen van anderen over hun rouwervaringen. Er zijn altijd mensen om je heen die 
hebben gerouwd of nu rouwen over dat wat recent of in het verleden in hun leven is gebeurd. Dat 
weet je soms helemaal niet van elkaar. Het met collega’s onderling delen van de rouw is heel mooi 
om te kunnen doen. Dan heb je ineens hele andere gesprekken vanuit ieders ervaring en kun je 
elkaar tips geven: hoe is het voor jou en hoe is het voor mij? Zo helpen we elkaar in de grote wereld 
van de rouw-onwetendheid. 
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Ingrediënten hoe met rouw om te gaan 
Er is geen recept over hoe met rouw om te gaan: wat moet ik wel en niet doen. Er zijn wel allerlei 
ingrediënten die de moeite waard van het delen zijn. Een collega attendeerde me op de theorie over 
‘The ball in the box’ (https://psychcentral.com/blog/coping-with-grief-the-ball-the-box). In deze 
theorie wordt rouw uitgelegd aan de hand van een bal in een doosje. In het doosje zit een pijnknop. 
Hoe groter de bal, hoe gemakkelijker hij tegen de knop aan komt. Soms knalt de bal ineens tegen de 
pijnknop aan, dan voel je de rouw alsof het de dag van gisteren is. De bal gaat nooit meer weg, de 
scherpe randjes gaan er wel af: het was heftig, het is er nog steeds en het is minder erg. 
 
Welke ingrediënten heb jij ontdekt hoe met rouw om te gaan? 

- Stilstaan en in perspectief plaatsen, zoals the ball in the box 
- Ritueeltjes op speciale momenten, en dan juist bij het gemis stilstaan. In de ogen kijken in 

plaats van om de rouw heenlopen. Ruimte nemen door te zeggen: ik weet niet hoe ik me op 
die dag voel, ik ben misschien bereikbaar en misschien niet. 

- Het is fijn en belangrijk als collega’s en vrienden af en toe vragen hoe het met me gaat in 
relatie tot de rouw over mijn vader 

- Het erover hebben als ik denk dat ik het erover wil hebben 
- Zoeken en mezelf de tijd gunnen om te ontdekken wat voor mij werkt om met de rouw te 

dealen 
- Er lijkt op verschillende plekken meer aandacht te zijn voor rouw. Er is bijvoorbeeld de 

podcast ‘Dag voor dag’ van Liesbeth Rasker. Het zijn gewone gesprekken over rouw en dood. 
Het is heel fijn om herkenning te vinden, ondanks het feit dat iedereen het op een eigen 
manier doet. Ook het boek ‘Je bent jong en je rouwt wat’ van Lisanne van Sadelhoff is een 
aanrader als het gaat om de herkenbaarheid en de realisatie dat je niet de enige bent. 

- Ik ben fan van huilen op het werk: kwetsbaarheid is krachtig, omarm de boel, dat wat er is 
- Het besef van de waarde van het delen van rouwervaringen; het geeft troost, verbinding en 

verdieping van vriendschappen, collegialiteit en empathie 
- Toen ik aan mijn nieuwe baan begon heb ik rond de sterfdag mijn nieuwe leidinggevende 

verteld over het overlijden van mijn vader, om te verklaren dat ik die dagen afwezig kon zijn 
 
Waar ben je je bewust van geworden? 
Hoe heftig het is om alleen te zijn met het verdriet, en geen mensen om je heen te hebben waar je je 
aan op kunt laden en naar wie je je kunt uiten. Mijn vader overleed vlak voor de pandemie, waardoor 
ik niet meer naar mij werk kon. Werk heeft voor mij een dubbele betekenis: het is een manier om 
even weg te gaan van de rouw, en werk biedt me de gelegenheid om mijn rouw een plek te geven. 
Tegelijkertijd zijn er voor mij ook momenten geweest waarop ik er bewust voor heb gekozen om juist 
minder te werken, tegen mijn gevoel, opvoeding en de werkmoraal van mijn vader in. Het was op die 
momenten helend om de ruimte te ervaren, en bewust te ontdekken hoeveel tijd ik die dag nodig 
had om uit bed te komen. Als ik achteraf terugkijk zou het fijn zijn geweest als ook mijn 
leidinggevende me af en toe had afgeremd, omdat ik zelf die rem niet heb. Als ik mogelijkheden zie, 
enthousiasme en energie voor dat wat ik doe voel, dan ga ik. Dan kan ik mezelf niet temperen in mijn 
ambitie en werklust, dan is het fijn als iemand anders dat even doet. 
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Hoe neem je je rouwervaring mee in je werk? 
Ik heb op een andere manier begrip voor collega’s en studenten die iets soortgelijks hebben 
meegemaakt. Door mijn rouwervaring ben ik me meer bewust van dat wat in rouwsituaties 
belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen, en ook wat je naar een ander toe aanvullend kunt doen 
op een bloemetje en een kaartje. Juist als het ‘rouwrumoer’ is verstomd. 
 
Tips als het gaat om Werk& Rouw 
Voor het individu 
- Geef jezelf de tijd om wat er nodig is, om te voelen wat je voelt en om te voelen wat je nodig hebt. 
Weet dat rouw een proces is, en dat er geen knopje op zit 
- Maak het bespreekbaar, heb het erover, dat helpt. Bijvoorbeeld over praktisch (wat is er gebeurd) 
of hoe je je voelt 
- Vertraag bewust, en stap niet in die trein van werk 
- Het is okay om even niet met rouw bezig te zijn 
 
Voor de leidinggevende 
- Stimuleer het team tot openheid 
- Maak het bespreekbaar, heb het erover, dat helpt. Voel aan waar de persoon die rouwt behoefte 
aan heeft 
- Ben niet bang om vragen te stellen. Liever vragen stellen dan dingen aannemen 
- Verdiep je in rouw: wat het is, wat er nodig is gemiddeld genomen en durf dat af te zetten tegen de 
behoefte van de desbetreffende medewerker, ook als dat consequenties heeft voor het werk. 
Probeer te snappen wat er gebeurt. Probeer te ontzorgen als je ziet dat iemand dat nodig heeft. 
 
Voor het team 
- Deel je eigen ervaringen als je die behoefte hebt, daar heb je zelf ook nog wat aan 
- Maak het bespreekbaar, heb het erover, dat helpt. Voel aan waar de persoon die rouwt behoefte 
aan heeft 
- Ben niet bang om vragen te stellen. Liever vragen stellen dan dingen aannemen 
 
Voor de organisatie 
- Besteed aandacht aan communicatie en gespreksvoering: wat kun je (beter niet) vragen, en hoe kun 
je bepaalde dingen het beste vragen 
- Creëer een cultuur van vertrouwen en waarin veiligheid ervaren wordt. Dat je als organisatie actief 
werkt aan een context waarin mensen, behalve medewerker en collega, ook mens kunnen zijn. 
Creëer een cultuur waarin mensen om hulp kunnen vragen en aan kunnen geven dat het even niet zo 
goed met hen gaat. 
 


