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Elk begin is tenslotte 
niet meer dan een vervolg, 

en het boek der gebeurtenissen 
ligt altijd open in het midden. 

(Wyslawa Szymborska) 

  

Inhoud 

Bij het leven hoort verlies lijden. In de stroom van veranderingen van geboorte 
tot aan de dood worden we op talloze momenten met verlies geconfronteerd. 
Toch leert de ervaring dat we het vaak lastig vinden om de niet-maakbare 
gebeurtenissen van ons leven aan te kijken. Professioneel begeleiders krijgen 
veelvuldig met verlies te maken, al zal de coachee of cliënt zijn hulpvraag vaak 
niet meteen als een vraag van ‘verlies’ definiëren. 

Verlieservaringen zetten, meer dan ervaringen van succes, een stempel op ons 
(professioneel) leven. Het kan gaan om verlies van erbij horen (familie, 
werkkring, land), verlies door scheiding (van partner of door oorlogsgeweld), de 
dood, gezondheid, materiële zaken. 

Een natuurlijke reactie op verlies is rouw. Door tal van omstandigheden is er vaak 
geen gelegenheid (genomen) om werkelijk te rouwen. Ook kan door de stapeling 
van verliezen het als een onmogelijke opdracht lijken om te rouwen. Niet 
genomen rouw heeft een grote impact op veranderingsprocessen, zowel in een 
persoonlijke als een zakelijke context. Er is een belangrijk verband tussen rouw 
en psychische belasting, burn-out en depressie. Maar ook als het (lang) niet zo 
ver komt, is ‘gestolde rouw’ vaak een obstakel op weg naar nieuwe contacten, 
levensgeluk en succes. 

Inspiratiebronnen 

Naast wetenschappelijke inzichten uit modern onderzoek naar hechting en rouw, 
wordt in de opleiding wordt onder meer gewerkt met inzichten uit 
Transactionele Analyse en het systemisch werken. We worden mede 
geïnspireerd door George Kohlrieser, Robert Neimeyer, Wibe Veenbaas, Viktor 
Frankl, Franz Ruppert, Bert Hellinger, Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten. 
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Doel / Opbrengst 

De training Professioneel begeleiden bij verlies I geeft zowel theoretische kennis 
als concrete handvatten om als begeleider zicht te krijgen op de plek van verlies 
in de begeleiding. Je hebt inzicht in het verschil tussen ‘normale’, ‘gestolde’ en 
‘gecompliceerde’ rouw. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de rol van verlies 
op het werk, mede als gevolg van reorganisaties en ontslag. 

Werkwijze 

In de tweedaagse training krijg je de laatste (wetenschappelijke) inzichten over 
het werken met verlies en rouw aangereikt. Dat vormt het kader. De training is 
ervaringsgericht: we nemen de eigen verliesthema’s van de deelnemer als 
uitgangspunt. Zo leer je er vruchtbaar mee te werken bij je cliënten. De in de 
training ingezette oefeningen kunnen in de eigen praktijk worden ingezet. 

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. 

 Literatuur 

- Aan de slag met verlies. Coachen bij veranderingen op het werk van Riet 
Fiddelaers-Jaspers en Jakob van Wielink (bij de prijs inbegrepen) 

- Aanvullende artikelen (worden digitaal ter beschikking gesteld) 

Trainer 

De training op 16 en 17 september wordt gegeven door:  

Marnix Reijmerink 

https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/marnix-reijmerink/ 
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Praktische informatie 

Datum:  maandag 16 en dinsdag 17 september 2019 

Werktijden: 09.30 – 17.00 uur 

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

 
Locatie: Conferentieoord De Poort, Groesbeek 

Via de website van De Poort kun je een overnachting boeken. Op 
de site vind je ook verwijzingen naar bed & breakfasts in de buurt. 

www.depoort.org 

Aanmelden:  Door het invullen van het aanmeldformulier op 
www.deschoolvoortransitie.nl  

Informatie: info@deschoolvoortransitie.nl  of 033 30 20 520 

Accreditatie: Aan de training ‘Professioneel begeleiden bij verlies I’ zijn 4 PE 
punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches 
(NOBCO). 

   

 

Aan de training Professioneel begeleiden bij verlies I zijn 3,5 PE 
punten toegekend door de Nederlandse Vereniging voor 
Supervisie en Coaching (LVSC). 
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Aan de training Professioneel begeleiden bij verlies I zijn 5 PE 
toegekend door Registerplein. Kwaliteitskeurmerk voor sociaal 
professionals. 

 

 

 


