TRAINING “Creatief rouwen”
Creatieve rouwbegeleiding van kinderen en jongeren
Soms lijkt de dood nog heel ver weg. Een kind heeft er wel eens over gehoord bij een kennis, een
vriendje of vriendinnetje, maar dan ineens overkomt het hemzelf.
Plotseling gaat er iemand dood, iemand die belangrijk voor hem was.
Zijn hele leven staat op z‟n kop. Allerlei gevoelens stromen door zijn lichaam. Hij is verdrietig, boos, hij
voelt zich schuldig of angstig. Het kan ook zijn dat hij zich erg eenzaam voelt of jaloers. Soms voelt
een kind helemaal niets, en dat vindt de omgeving dan maar raar. Een kind is dan gewoon helemaal
de kluts kwijt. Hij is aan het rouwen, en rouwen is hard werken.
Deze training gaat over het herkennen, benaderen en op creatieve wijze ondersteunen van een kind
dat rouwt of met rouw te maken gaat krijgen.
Doel:
De deelnemers weten na afloop hoe je kinderen en jongeren in rouw kunt herkennen en benaderen.
Ook beschikken ze over handvatten en kunnen ze creatieve werkvormen gebruiken om met hen in
gesprek te gaan over het thema „‟de dood‟‟.
Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over verlies en rouw. Te denken valt aan
professionele hulpverleners zoals maatschappelijk werkers, therapeuten, psychologen,
verpleegkundigen en thuiszorgpersoneel. De training is ook zeer geschikt voor mensen die in de
uitvaartbranche of op scholen werken.
Inhoud:
Ieder rouwproces bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen worden ook wel rouwtaken genoemd.
In deze training van twee dagen gaan we op praktische wijze met de vier rouwtaken aan de slag.
Daarbij zal veel aandacht besteed worden aan de vraag hoe je creatieve middelen en opdrachten kunt
gebruiken voor kinderen en jongeren die rouwen.
Aan de hand van theorie en het bekijken van videofragmenten maakt u kennis met de verschillende
manieren waarop kinderen en volwassenen op elkaar reageren als het kind rouwt.
Zelf ervaren en oefenen met creatieve werkvormen is een belangrijk onderdeel van de training.
Programma per dag:
Dag 1: Uitleg over de rouwtaken in het algemeen.
Uitleg over de aandachtspunten bij kinderen (0-12 jaar) die te maken krijgen met een verlieservaring.
Uitleg over hoe je een kind vertelt dat er iemand is overleden of gaat overlijden.
Oefenen met het gebruik van creatieve middelen die passen bij rouwtaak 1 en rouwtaak 2.
Dag 2: Hoe rouwen kinderen, hoe uiten ze hun gevoelens en emoties?
Hoe kunnen volwassenen contact maken met kinderen en hen begeleiden in hun rouwproces?
Oefenen met het gebruik van creatieve middelen die passen bij rouwtaak 3 en rouwtaak 4.
Werkwijze:
In de ochtend komt de theorie aan de orde. In de middag gaat de deelnemer zelf aan de slag door het
doen van praktijkoefeningen die een beroep doen op de eigen creativiteit. De training is interactief van
aard: de hele dag door is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Literatuur:
U ontvangt een reader.
Certificaat:
U ontvangt een certificaat als u beide dagen aanwezig bent geweest.

Accreditatie:
Vaktherapeuten volgens de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
Trainer
Larissa van der Molen (1977), maatschappelijk werkster, creatief therapeut en verlies- en
rouwtherapeut, begeleidt in haar eigen praktijk “De Troostboom” kinderen, jongeren en volwassenen
die een verlieservaring hebben meegemaakt.

Praktische info
Duur:
Twee dagen(4 dagdelen)
Geplande data: 23 en 30 maart 2010
13 en 20 april
28 mei en 4 juni 2010
Werktijden
Groepsgrootte
Locatie:
Kosten:

9.30 tot ca 16.30 uur.
maximaal 6 deelnemers
Praktijk De Troostboom Antoon der Kinderenlaan 3, te „s-Hertogenbosch
€ 395,- incl. BTW, materialen, lunch, koffie en tee

