
GESPREKKEN

Enkel het juiste gesprek leidt naar het mooiste afscheid.
 Je kan het alleen maar voeren door vooral te luisteren naar 
wat niet gezegd wordt, eerder dan naar wat wordt uitgesproken.

- Karin Struyf -

Tijdens een gesprek met nabestaanden komt er heel wat op je af. 
Verdriet, angst, frustratie, pijn, opluchting, ...
Het is dan ook een kunst om deze gesprekken te leiden en regisseren zodat je na afloop 
voldoende te weten bent gekomen over de overledene en over ieders wensen en verwachtingen 
met betrekking tot de plechtigheid. Anderzijds wil je nabestaanden ook het gevoel van steun en houvast
kunnen bieden, zonder buiten je eigen grenzen te treden.

Aandacht hebben en schenken aan de emoties, het gesprek in goede banen leiden, luisteren naar wat er gezegd, 
maar nog meer naar wat er niet gezegd wordt, het zijn elementen die een bijzonder vakmanschap en uitmuntende 
communicatieve vaardigheden vergen. Die elementen dienen als basis voor het schrijven van een levensschets. 

met nabestaanden 
en schrijven levensschets
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spreken, luisteren, sturen tijdens &
resumeren, schrijven na 
voorbereidende gesprekken

€     6   9   5   ,  -   *

Doel (basis)
Het trainen van een gestructureerde, werkbare gesprekstechniek, 
specifiek gericht op de communicatie tussen voorgangers en nabestaanden. 
Het aanleren van een vlotte, toepasbare schrijfmethode.

€     6   9   5   ,  -   *
GESPREKKEN BASIS

GESPREKKEN GEVORDERDEN

Doel (gevorderden)
Professionaliseren van het voorgaan van uitvaartplechtigheden.
Voorgangers opwerken tot moderatoren.



Doorlooptijd:                  3 dagdelen, telkens op woensdagavond

Moeilijkheidsgraad:               

Data 2021*:                    27/10 & 3/11 &  17/11, telkens van 18u-22u

Data 2022*:                     => www.studiodnl.be

Locatie:                            StudioDNL - DNL.Vlaanderen
                                          P/A Interescaut
                                          Interescautlaan 100
                                          2620 Schelle

Prijs (2021):                     €695,- incl.BTW/PP

GESPREKKEN BASIS

•lichaamstaal en voorkomen
•gesprekstechnieken 
•communicatieprocessen
•gestructureerde schrijftechnieken
•auteursrecht

INHOUD

VOOR WIE?
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nieuw talent (BASIS)
(freelance) voorgangers  (BASIS & GEVORDERDEN)
uitvaartwerkers- en teams (BASIS & GEVORDERDEN)
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* = mits minimale groepsgrootte bereikt. 

3 dagdelen, telkens op woensdagavond

        

 24/11 & 1/12 & 8/12, telkens van 18u-22u

 => www.studiodnl.be

StudioDNL - DNL.Vlaanderen
P/A Interescaut
Interescautlaan 100
2620 Schelle

€695,- incl.BTW/PP

Meer weten? info@studiodnl.be  +32-(0)486 987 899 

METHODE
De theoretische know-how zetten we om in de praktijk. 
De DNL-moderatoren, dagelijks in de weer met het voeren en leiden van 
gesprekken met nabestaanden, begeleiden je. Na afloop volgt de analyse: 
Benadering? Opbouw? Aanpak? Wat kan beter? Waar zat het goed? 
Eens de gesprekken gevoerd, ga je aan de slag en schrijf je, aan de hand van je 
eigen notities, de levensschetsen, opnieuw gevolgd door een analyse.

SCHRIJF JE IN OP  www.studiodnl.be

GESPREKKEN GEVORDERD

Gesprekken BASIS Gesprekken GEVORDERDEN
•empathische accuraatheid
•relationele dynamieken
•conflicthantering

Gesprekken BASIS

METHODE Gesprekken GEVORDERDEN
Deelnemers worden ondergedompeld in alle extremiteiten die de DNL-
moderatoren de voorbije tien jaar voor de kiezen kregen. Eens de grootste 
beproeving (het gesprek) achter de rug, staan ze voor de volgende uitdaging: 
het samenstellen en schrijven van het een levensschets voor een familie in 
verdeeldheid. Na elke oefening worden de resultaten geanalyseerd.

info@studiodnl.be  
www.studiodnl.be

StudioDNL / DNL.Vlaanderen
Interescautlaan 100 - 2627 Schelle


