17 september 2020 Omgaan met verlies
Gebruik van het Kompas bij verlies
Locatie: Buitengoed De Uylenburg
Tijden: 09:30-17:00 uur
NVPA Vakgroepen: Kinder-& Jeugd Therapie
Lezinghouder: Stephanie Beijnes
Lezinghouder Stephanie Beijnes
Stephanie Beijnes heeft zich verdiept in Verlieskunde en is daarin nu specialist. Zij begeleidt veel mensen,
gezinnen, scholen die te maken hebben/krijgen met verlies. Voor hulpverleners, coaches geeft zij de 1jarige post HBO-opleiding Verlieskunde.
Deze is opgenomen in opleidingsaanbod NVPA: https://www.hbodrechtsteden.nl/werken-en-leren/zorgen-welzijn/post-bachelor-opleiding-verlieskunde
Auteur van het boek ‘het Kompas, navigeren met verlies.’ Zij is bestuurslid van Landelijk Steunpunt verlies.
Heeft zelf jong haar moeder verloren en dus ervaringsdeskundig. (Interview met haar bij ‘Ik mis
je”https://youtu.be/RNtfrSRoy0Q

Programma Workshop:
In de ochtend:
Inzicht in de dynamiek van verlies

“We leren nergens hoe je omgaat met verlies. Die hele dynamiek. Dat het op zoveel dingen invloed heeft,
dat leer je nergens. Ook niet hoe je met jezelf moet omgaan, ook niet hoe je dat met anderen kan doen. Dit
begrijpen maakt uit, geeft inzicht.
Actuele Know-how:
Veel mensen kijken naar rouw als een lineair proces, met stappen. Actuele theorie biedt andere modellen
die circulair en om beweging gaan en om integratie versus verwerken.
Handvat de Levenslijn
Hoe begeef je in tijd van verlies en de anderen in het gezin. Een handvat wat veel gespreksopeningen en
inzichten biedt.

Handvatten om kinderen (en ouders) te begeleiden bij verlies Het Kompas
Het Kompas is daarbij een helpend instrument. Hierbij richt Het Noorden zich op de toekomst, belangrijk
om voor ogen te houden. Zonder toekomst ben je stuurloos en dat veroorzaakt veel onrust en
onveiligheid. Het Zuiden is het Verleden. Daar ligt de waardevolle ervaringen, maar ok je
overleefmechanisme, daarin val je regelmatig terug zodra het verdriet je overmant. Goed om te
onderkennen, gewaar te nemen en besluiten wat te doen. Daarbij geeft Het Oosten, jouw zelfvertrouwen
en Het westen, vertrouwen in anderen nieuwe balans. Dit is de balans-as.
12:30 lunch
13:30 Start middagprogramma
Casuïstiek: Verlies vanuit verschillende invalshoeken bekeken
Aanwezigen mogen casuïstiek inbrengen en Stephanie zal uitleggen aan de hand van de ingebrachte
casussen welke handvatten ingezet kunnen worden.
Handvat Emoties & Verlies
Kinderen leren ontdekken dat ze hun emoties hebben en niet zijn, is juist in tijd van verlies erg van belang.
Handvat Rituelen
Kinderen zijn in ontwikkeling en staan daarom iedere fase weer anders tegenover het begrip “Dood”.
Daarom is het belangrijk dat het gesprek over het verlies opnieuw gevoerd blijft worden. Daar helpen
vaste, jaarlijkse rituelen bij. Met een ritueel kan een mens een momentum creëren in het proces van rouw.
Waarin iemand toekomst (noord), heden en verleden (Zuid) verbindt. Waar iemand in aanraking kan
komen met eigen kracht(Oost) en samen met de mensen naast haar (West)het te doen Waar het gemis, de
geliefde, iemand echt weer herinnerd wordt. Hoe die persoon was en in het hier en nu, voelbaar als
inspiratie er ‘is’.
Na deze studiedag heeft u als coach kennis van nieuw inzicht in de actuele theorie rondom verlies en je
hebt handvatten in handen om kinderen, jongvolwassenen en ouders, die te maken heeft met verlies, te
begeleiden.
Kinderen krijgen soms ook al jong in hun leven te maken met verlies. Dat kan gaan om verlies van een
ouder of broertje of zusje. Kan ook gaan om verlies van thuis, door echtscheiding ouders of verlies van
gezondheid. Zoek je naar manieren hoe je kinderen en jongvolwassenen hierbij kan steunen? In deze
studiedag krijgt u inzicht hoe verlies bij kinderen werkt. Hoe kinderen pas in latere ontwikkeling verlies in
volle omvang kunnen bevatten. En de kracht van rituelen om juist kinderen te ondersteunen.
Programma:
09:30 uur Welkom met koffie & thee
10:00 uur Start
12:20-13:30 pauze/lunch
13:30 vervolg
17:00 uur Einde programma
Locatie:
Buitengoed De Uylenburg
Noordeindseweg 70
2645 BC Delfgauw

Voor wie:
Iedereen is welkom. Leden en niet-leden. Er mogen maximaal 16 deelnemers komen zolang er 1,5 m
afstand gehouden moet worden.
Kosten:
* Voor leden: € 45,-(inclusief 21% BTW)
* Voor niet-leden: € 75,-(inclusief 21% BTW)
Aanmelding:
https://nvpa.org/trainingen/public
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst
bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het volledige deelnamebedrag van deze
bijeenkomst in rekening gebracht ( Annulerings reglement – klik op de link)
Certificaat:
Na afloop van de middag ontvang je een certificaat voor deze vakgroepbijeenkomst voor 6 scholingsuren
of 6 PSBK-uren.
Factuur :
Voor een bijdrage in de kosten ontvang je per mail je factuur. Dit is tevens de bevestiging.
Contact :
Mariska van der Meijs 06 12440532 (coördinator vakgroep Kinder- en Jeugdtherapie)
Mail: mariska@reiswijze.nl
______________________________________________________

