Verlies verdient Aandacht
Hierbij bieden wij u onze training aan op het
gebied van verlies en rouw.
Deze training:
❖ is bedoeld voor docenten en medewerkers in het voortgezet onderwijs,
ROC en HBO
❖ kan worden aangeboden aan een team of op individuele inschrijving voor
belangstellenden
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met verlies.
Bij verlies denken we aan overlijden, maar er zijn veel meer gebieden waarop dit
zich kan voor doen. Denk aan scheiding, lichamelijk letsel, verlies van autonomie,
verlies van studie of toekomstperspectief. Dit kan grote impact hebben op je
leven. Met een verlieservaring maken we een overlevingsstrategie aan.
Een nieuwe verlieservaring stapelt op de vorige en zal ons terug brengen naar de
eerdere ervaring. Verlies verdient aandacht en heeft recht op rouw.
In onze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verliesgebieden
Wat is rouw? Volgens de nieuwste visie
(H)erkennen van signalen van rouw
Verschil tussen rouw bij kinderen, jongeren en volwassenen
Puberteit en rouw
Is er verschil in rouw tussen jongens en meisjes?
Wanneer is er sprake van een verstoord rouwproces?
Hoe kun je leerlingen/studenten ondersteunen?
Depressie, suïcidaliteit en veerkracht bij jongeren
Hoe ondersteun je elkaar als de dood te gast is op school?
Het rouwprotocol als dynamisch document
Wat is het belang van een rouwgroep op school?

Opzet van de training:
Twee bijeenkomsten van 3 uur
-de training is interactief; afwisseling van theorie met verschillende werkvormenOp verzoek van de school kan de training aangepast worden. Iedere training is
maatwerk.
Aantal deelnemers: bij voorkeur maximaal 12, om zo voldoende ruimte te hebben
voor vragen, casuïstiek en het delen van ervaringen.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!
Dinsdag 6 maart 2018 wordt de training als eenmalige workshop aangeboden.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u kijken op onderstaande websites.
Trainers:
Engelien is werkzaam als (loopbaan)coach, trainer en
rouwbegeleider.
Zij begeleidt mensen individueel, ontwikkelt en geeft trainingen
binnen o.a. zorg en welzijn op het gebied van persoonlijke- en
teamontwikkeling, bevlogen werken, mantelzorg en rouw en
omgaan met verlies in werksituaties.
Engelien Ruyter
www.sichtcoaching.nl
Telefoon: 06-81673794
Wieke is gediplomeerd begeleider in verlies en rouw,
orthopedagoog en coach. Zij heeft een ruime ervaring in het
onderwijs. In haar praktijk begeleidt ze volwassenen, jongeren
en kinderen in verlies en rouw, zowel individueel als in een
lotgenotengroep. Daarnaast verzorgt ze trainingen en
workshops.

Wieke van der Veen
www.aandachtvoorrouwenverlies.nl

telefoon: 06-29551173
Engelien en Wieke zijn geregistreerd bij het Landelijk Steunpunt
Verlies als rouwbegeleider

