Wij zetten
ons masker
af…
…en jij?

Training: Werken met Jongeren met Verlies
Inhoud:
Als je met jongeren werkt, of net als wij, nieuwsgierig bent en graag uitgedaagd
wordt, nodigen we je uit om deel te nemen aan de eendaagse training ‘Werken met
Jongeren met Verlies’.
Het project ‘Mijn masker af, vóór en dóór jongeren’ heeft ons al vaak verrast,
waardoor bestaande inzichten steeds opnieuw worden bijgesteld.
Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Wat maakt jongeren in rouw anders dan andere
jongeren? En is het verschil wel zo groot als we denken? Moeten we doorvragen
wanneer jongeren aangeven geen aandacht te willen of toch liever niet?
Werkwijze:
Naast theoretische kennis wordt er gewerkt met eigen ervaringen, zowel privé
als werk gerelateerd.
Hoe reageer je zelf op verlies en rouw? Dat is de sleutel naar omgaan met rouw
in je omgeving en dus ook met jongeren.
In de namiddag gaan we in gesprek met ervaringsdeskundige jongeren.
Aan het einde van deze dag heb je nieuwe inzichten, die je uitdagen om anders
om te gaan met jongeren met verlieservaringen.
Doelgroep:
Iedereen die beroepsmatig of anderszins met jongeren in aanraking komt.
Trainers:
Gertie Mooren en Tineke van Asseldonk. Beiden zijn als professional
verantwoordelijk voor jongerenproject ‘Mijn masker af’ en gespecialiseerd in
rouw en verliesbegeleiding.
Praktische informatie:
Datum:
Donderdag 10 november 2016
Locatie:
Weefzolder (lokaal 302), CC. de Weijer, Raetsingel 1, Boxmeer
Welkom:
Vanaf 9.30 uur
Werktijden: Van 10.00 uur tot 17.00 uur

Eendaagse training: Werken met Jongeren met Verlies, 10-11-2016

Kosten:
De kosten bedrage € 150,=. Dit bedrag is inclusief BTW. Koffie en thee wordt
tijdens de training verzorgd. Voor lunch dient u zelf te zorgen (meerdere
mogelijkheden in de buurt te bezoeken).
Ook ontvangt u het boek ‘Ik zet mijn masker af’. Mocht u dit boek al in uw bezit
hebben, dan betaalt u voor de training € 135,=.
Contactgegevens:
Voor informatie en aanmelden kunt u contact met één van ons opnemen:
Tineke van Asseldonk
Praktijk verliesbegeleiding
Veghel
T: 06-16994441
E: info@praktijkverliesbegeleiding.nl

Gertie Mooren
Praktijk voor rouw-, verlies- en
traumatherapie Meerlo
T: 06-23776670
E: info@gertiemooren.nl
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