Omgaan met verlies
Scholing voor
iedereen die in de zorg werkt
Een verhuizing, scheiding van ouders, beëindigen van een vriendschap, de dood
van een geliefd huisdier, ziekte en overlijden binnen het gezin of de familie.
Verlies kent vele gezichten. Wat is de impact hiervan op de ontwikkeling, binnen
het gezin en hoe uit rouw zich bij kinderen? Hoe kun je gezinnen, kinderen en
jongeren hierin begeleiden?
Volg de training ‘omgaan met verlies’.
Verlies is ingrijpend. Bijna 90% van de twaalfjarigen heeft een verlies
meegemaakt. Met de eerste verlieservaring maak je een overlevingsstrategie aan
en is bepalend. Verlies verdient aandacht.
Als gezinsbegeleider en medewerker in de jeugdzorg is het waardevol om hier
kennis van te hebben, zodat je signalen kunt herkennen en, waar mogelijk,
passende ondersteuning kunt geven.
In de training ‘omgaan met verlies’ krijg je naast theorie praktische handvatten,
werkvormen en inzicht in gedrag. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van
casussen.
Na de training weet je:
o Wat rouw is volgens de nieuwste inzichten
o Wat de impact van verlies kan zijn binnen een gezin
o Wat (ongezien) verlies is en hoe je hiermee om kunt gaan
o Hoe kinderen rouwen in verschillende leeftijds- en ontwikkelingsfasen
o Wanneer je je zorgen moet maken en beter kunt doorverwijzen
En heb je:
o Inzicht in hechting en familiesystemen

Praktische info
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

De training is SKJ geaccrediteerd voor 6 punten en mag BTW -vrij worden
aangeboden i.v.m. de CRKBO registratie.

De trainers:
Engelien Ruyter
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. www.sichtcoaching.nl
Wieke van der Veen
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, kinderen en gezinnen in verlies en rouw, zowel
individueel als in een lotgenotengroep. Daarnaast
ontwikkelt en verzorgt ze scholing, trainingen en
workshops. www.aandachtvoorrouwenverlies.nl

Engelien en Wieke zijn geregistreerd bij het
Landelijk Steunpunt Verlies als rouwbegeleider.

