Verlies is een ingrijpende ervaring in je leven.
Bijna 90 % van de kinderen van 12 jaar heeft al een verlies ervaring!
Scheiding van je ouders, een ernstige ziekte binnen je gezin of zelf ziek zijn, verhuizen, doubleren,
verlies van vertrouwen en zekerheid en natuurlijk wanneer een dierbare komt te overlijden.
Rouw is de reactie op een betekenisvol verlies of afscheid.
Kinderen rouwen ook, al vanaf dat ze heel jong zijn. Behoeden voor verlies kan niet, wel het leren
omgaan hiermee, zodat de ontwikkeling van het kind niet stagneert.
Voor jongeren is leven met verlies vaak moeilijk. In een verlieservaring maken we een
overlevingsstrategie aan. Een nieuwe verlieservaring stapelt op de vorige en zal ons terug brengen
naar de eerdere ervaring.
Als kinder-, jongeren- of gezinscoach is het waardevol om hier kennis van te hebben, zodat je
signalen kunt herkennen en, waar mogelijk, passende ondersteuning kunt geven.
In onze training “Verlies verdient aandacht” krijg je naast theorie veel praktische handvatten,
werkvormen, inzicht in gedrag en is er ruimte voor het bespreken van casussen.
Inhoud:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Verliesgebieden
De impact van (ongezien) verlies
Wat is rouw? Volgens de nieuwste visie
Rouwtaken en (h)erkennen van signalen van rouw
Het verband tussen hechting en rouw
Rouw in het familiesysteem
Scheiding en loyaliteit
Verschil tussen rouw bij kinderen, jongeren en volwassenen
Wanneer is er sprake van een verstoord rouwproces en verwijs je door?
Praktische werkvormen en aandacht voor eigen casuïstiek

Deze training is samengesteld voor kinder-, jongeren- en gezinscoaches die
één op één of met kleine groepen werken en is SKJ geaccrediteerd.
Er wordt gewerkt in een groep van maximaal 12 deelnemers.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

vrijdag 1 maart 2019
9.30 uur inloop, start 9.45- 16.30 uur
Centrum “Pacha mama” in Lekkum (dichtbij Leeuwarden)
€ 120,- incl. koffie/thee, lunch en materiaal

Je bent van harte welkom!
Opgave en meer informatie via onze websites; www.sichtcoaching.nl/agenda en
www.aandachtvoorrouwenverlies.nl
Hartelijke groet van Engelien Ruyter, Sicht coaching en Wieke van der Veen, Aandacht voor rouw en
verlies.
Wieke en Engelien zijn als verlies -en rouwbegeleider opgenomen in het
verwijsbestand van het Landelijk Steunpunt Verlies.

