
ROUWBENADERING

Een van de mooiste compensaties in het leven is dat geen 
enkel mens een ander kan helpen zonder zichzelf te helpen.

- Ralph Waldo Emerson -

Notie hebben van de vele vormen van rouw is, voor wie dagelijks in contact komt met 
families en nabestaanden, geen overbodige luxe. Zeker niet wanneer je weet dat bij intens 
verlies, weinig nabestaanden de stap durven te zetten naar professionele hulp. 

Hoewel er in de uitvaartsector de laatste jaren aardig wat werk is verzet rond rouwdetectie en -begeleiding, 
blijft op maatschappelijk vlak de perceptie vaak onveranderd. Families en nabestaanden zien de uitvaartwerker als 
aanspreekpunt bij uitvaarten, niet zozeer als rouwadviseur. Tegelijk rijst de vraag: ''Heeft hij daar de tijd wel voor?'

Om rouwende nabestaanden op een werkbare manier te leren benaderen, komt de docent rouwbenadering bij 
voorkeur uit de sector zélf en weet hij als geen ander waar je -bij families in complexe rouw- tegenaan kan lopen. 
De StudioDNL-rouwcoach is zo iemand. 
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Doel
- rouwbenadering als meerwaarde hanteer- en werkbaar maken voor uitvaartwerkers met een minimum aan    
  beschikbare tijd. 

- inzetten op het bewaken van de grenzen van de dienstverlener.

een werkbare, begrensde meerwaarde 
voor uitvaartwerkers onder tijdsdruk



Rouw herkennen, het bespreekbaar maken van eventuele nazorg, 
empathisch zijn en tegelijk jezelf leren begrenzen, 
zijn belangrijke competenties voor een optimale begeleiding bij afscheid. 
We leren je hoe je, zelfs onder hoge tijdsdruk en als eerste aanspreekpunt, 
toch gepast accuraat kan informeren en kan doorverwijzen waar nodig. 

INHOUD

VOOR WIE?
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nieuw talent, (freelance) voorgangers  
moderatoren (in spe)
uitvaartwerkers en -teams 

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

METHODE
De verschillende rouwvormen worden nader bekeken, 

er wordt gewerkt met voorbeelden uit het vak
 en je leert de grens tussen empathie en regie beter te bewaken.

Op welk moment stel je welke vragen? 
Wanneer zet je welke hulpverleners in en waar laat je los?

Vooraf kan je aangeven waar je in de praktijk tegenaan loopt. 
Deze elementen en barrières worden tijdens de cursus besproken.

Rouwbenadering @ StudioDNL:
Boeiend, leerrijk en meteen te implementeren in de praktijk.
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www.studiodnl.be
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