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Deze wateren zijn veel dieper dan ik dacht 

(Sherlock Holmes) 

Inhoud 

Je volgde de tweedaagse training Professioneel begeleiden bij verlies deel en wilt 

een stap verderzetten in je professionaliteit rond het begeleiden bij thema’s van 

verlies en rouw op de levenslijn van je cliënt. 

Stonden in de eerste twee dagen de basiskennis, -vaardigheden en -houding 

centraal, in dit vervolg leggen we een verband tussen het rouwlandschap van de 

cliënt en het groter geheel waarin verlieservaringen plaatsvonden. Dat doen we 

onder meer door te kijken naar familiesystemen ook over de grenzen van de 

huidige generatie heen en onderzoeken we de impact van belangrijke 

(verzwegen en besproken) gebeurtenissen. 

Inspiratiebronnen 

In de opleiding wordt onder meer gewerkt met inzichten uit de Transactionele 

Analyse en het systemisch werken. We worden daarbij mede geïnspireerd door 

George Kohlrieser, Wibe Veenbaas, Viktor Frankl, Franz Ruppert, Bert Hellinger, 

Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten. 

Doel 

De training Professioneel begeleiden bij verlies deel II geeft zowel theoretische 

kennis als concrete handvatten om als begeleider zicht te krijgen op de plek van 

verlies in de begeleiding. Je leert werken met het persoonlijke rouwlandschap 

van cliënten en krijgt zicht op de systemische plek van verlies in de 

(familie)geschiedenis van cliënten. Je zet verdere stappen bij het (opnieuw) 

vinden van veerkracht (‘resilience’) door je cliënten of coachees. 

Werkwijze 

In de tweedaagse training nemen we de eigen verliesthema’s van de deelnemer 

als uitgangspunt. Zo leer je er vruchtbaar mee te werken bij je cliënten / 

coachees. 

De in de training ingezette oefeningen kunnen door de deelnemers in de eigen 

praktijk worden ingezet. 
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Doelgroep 

De training is bedoeld voor onder meer interne coaches in organisaties, 

organisatiecoaches, (loopbaan)coaches, executive coaches, counsellors, 

supervisoren, therapeuten, (bedrijfs)maatschappelijk werkers en pastores. 

Steeds gaat het om professionals die het thema verlies willen leren inbedden in 

de normale uitoefening van hun vak.  

We werken met minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers. 

Trainer 

Deze training wordt gegeven door:  

Anne Verbokkem-Oerlemans 

https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/anne-verbokkem-oerlemans/ 

Literatuur 

- Herbergen van verlies. Thuiskomen in het Land van Rouw van Riet 

Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten (bij de prijs inbegrepen) 

- Aanvullende artikelen (worden digitaal ter beschikking gesteld) 

Praktische informatie 

Datum:  woensdag 27 en donderdag 28 november 2019  

Werktijden: 09.30 uur  – 17.00 uur 

Kosten: € 695,- , inclusief koffie/thee en lunch. Inschrijving is definitief na 
ontvangst betaling. De algemene voorwaarden van De School voor 
Transitie zijn van toepassing. Wij zijn een CRKBO geregistreerde 
instelling. Onze opleidingen en trainingen zijn daarom vrijgesteld 
van BTW. 
 

Locatie: Dominicanenklooster te Huissen 

Stadsdam 1 

6851 AH Huissen 

Via de website van het Dominicanenklooster kun je (desgewenst) 

een overnachting boeken. Het advies is dit tijdig te regelen. 

www.kloosterhuissen.nl 

https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/anne-verbokkem-oerlemans/
http://www.kloosterhuissen.nl/
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Aanmelden:  Door het invullen van het aanmeldformulier op 

www.deschoolvoortransitie.nl  

Informatie: De School voor Transitie 

026-3020000  

info@deschoolvoortransitie.nl 

http://www.deschoolvoortransitie.nl/

