Flyer Rouwen

17-08-2020

12:26

Pagina 1

‘Kom terug'

Praktische informatie
Opleidingsduur
Lestijden
Voorbereiding
Locatie
Groepsgrootte
Studiekosten

Certificaat

Januari 2020 - Januari 2021
09.30 tot 16.30 uur
ca. 4 uur per week
Earnewarre 13, 9263 TB Garyp (Friesland)
Minimaal 8 en maximaal 12 studenten
€ 1.850,- inclusief koffie, thee en lunch,
3 x individuele coaching en
2 x supervisie. Boeken en lesmateriaal geschatte kosten € 150,Om in aanmerking te komen voor een
Rouwzorg certificaat geldt een
aanwezigheidseis van 80%.

Als ik die woorden eens zó zacht kon zeggen
dat niemand ze kon horen, dat niemand zelfs
kon denken dat ik ze dacht...
en als iemand dan terug zou zeggen
of desnoods alleen maar terug zou denken
op een ochtend:
'Ja.'
Toon Tellegen
uit: Over liefde en niets anders
Querido Amsterdam 1997
Illustraties Nienke Siegers
www.nienkesiegers.com

Januari

2 dagen
Kennismaking en introductie in de rouwzorg

Februari

1 dag
De gezichten van rouw

Maart

1 dag + supervisiebijeenkomst
Rouw erkennen en herkennen, rouwmodel(len)

April

1 dag + Individuele coaching
Werken met het levensverhaal

Mei

1 dag
Relatie tussen hechting en rouwstijl

Wilt u zich inschrijven?

Juni

Individuele coaching
Invloed van eigen levensverhaal in de begeleiding

Van harte welkom!

September 2 dagen
Ethiek en ethische vraagstukken
Oktober

Individuele coaching
Eigen manier van werken ontdekken

November 1 dag + supervisiebijeenkomst
Lichaamsgericht werken in de rouw
December 1 dag
Tussen presentie en interventie, doorverwijzen
Januari

1 dag afsluiting en certificering
Presentatie en certificering

U kunt op de site www.centrumvoorverliesenrouw.info
het inschrijfformulier downloaden
Om deel te kunnen nemen is een intakegesprek een
voorwaarde. Zo ontdekken we wederzijds of de
training op het juiste moment komt en of deze
aansluit bij uw verwachtingen.
Een intakegesprek kost 150 euro die in mindering
gebracht wordt op de deelnamekosten wanneer u
besluit om mee te gaan doen.

Training Rouwzorg

‘Verder leven met gemis'
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‘Verder leven met gemis'
Het omgaan met een verlies kan gepaard gaan met
verwarrende en soms hevige emoties. Rouw is het antwoord
dat we (als individu, familie, cultuur, samenleving) geven op
het verlies van een betekenisvolle relatie. Het gaat hierbij
om verschillende verliezen zoals; verlies door de dood,
verlies van gezondheid, verlies van relatie (scheiding),
verlies van werk en verlies van vaderland. Rouw kan
ingrijpende en soms traumatische vormen aannemen.
Om begeleiding af te kunnen stemmen op de ander, is
inzicht in rouw en verliesprocessen. Vooral voor diegenen
die, soms dagelijks, geconfronteerd worden met eigen rouw
of met rouwende mensen en die in het proces van
begeleiden nabij willen blijven. Het accent in deze training
ligt op ondersteunen van rouw vanuit de visie; 'Verder leven
mét gemis', het duale procesmodel, het kijken naar rouw
als een gezond facet van het leven en het verhaal wat de
rouwende mens vertelt over zichzelf (narratief).
We onderzoeken rouw, in het perspectief van de liefde,
onbeantwoorde liefde en het verlangen naar liefde, in relatie
tot eigen en andermans hechting.
Rouwzorg is geen hulpverlening, rouwzorg draagt bij aan
het verzachten waar het hard wordt, aan confronteren waar
vermeden wordt, aan vermijden
wanneer het verlies te intens
is, aan herstel wanneer het
verlies aan zwaartekracht
wint en aan contact met
gemis wanneer de wereld
alsmaar veder gaat.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling
De training biedt een programma
waarmee rouwzorgers
(vrijwilligers en professionals)
die soms dagelijks geconfronteerd
worden met rouwenden, hun
kennis en vaardigheden kunnen
vergroten om rouwenden die
steun te bieden die ze nodig
hebben.

De training biedt je inzicht in:

Doelgroepen

- Verschillende gezichten van rouw (lichamelijk, emoties,
denken, gedrag)
- Rouwstijlen
- De relatie tussen hechting- en rouwstijl
- Duale proces model, rouwintegratie en het DNA van rouw
- Is er zin- en betekenisgeving te vinden of te ervaren in
rouw
- Draagkracht, draaglast en veerkracht, werken met de GIZ©
- Waar is presentie nodig en waar interventie
- Ethiek en ethische vraagstukken binnen de rouwzorg
- Narratieve begeleidingstechnieken
- Lichaamsgericht werken in de rouwzorg

De training is bedoeld voor:

In deze training onderzoek je;
- Hoe je eigen rouwproces zich ontwikkeld heeft
- Hoe je eigen proces van invloed is op het contact met
rouwenden
- Hoe je werkt met het levensverhaal van de ander
(en van jezelf)
- Hoe je narratieve technieken in kunt zetten in de
begeleiding
- Hoe je kunt werken met beeldmateriaal en poppetjes
- Hoe je een eigen stijl van werken met rouw kunt ontwikkelen
- Hoe je lichaamsgericht kunt werken in de rouwzorg

1. Doelgroepen die onbetaald
werken met rouwenden in
palliatieve (thuis-)zorg,
mantelzorg en hospices
2. Doelgroepen die in de uitoefening
van hun werkzaamheden in contact
komen met rouwenden
3. Doelgroepen die eigen rouwervaringen hebben en hier
op een professionele afstand naar willen en kunnen
kijken.
Deze training is geen therapie en kan wel van helende
invloed zijn op je verdere persoonlijke en professionele
leven.

Docenten;
HARRIETTE MODDERMAN
Psychosociaal Therapeut
gespecialiseerd in traumatisch
verlies en levenseinde vraagstukken bij kinderen met een levensduur beperkend perspectief. Docent
en
procesbegeleider geweest aan de tweejarige Post
Hbo opleiding tot rouwbegeleider van het LSV, docent
verliesbegeleiding aan het NOGG. Werkzaam bij
Minskenwurk (www.centrumvoorverliesenrouw.info)
JOKE HOLTRUST
Narratieve coach en integratief kindertherapeut,
geestelijk verzorger en eigenaar van 'Licht op
Levensverhalen' (www.lichtoplevensverhalen.nl)

