Investeren in verlies
is winst
Pak de regie op rouw.
Start het begeleidingstraject vandaag nog!

Krijg grip op rouw op de werkvloer
in jouw organisatie.
Je bent goed bezig met Duurzame Inzetbaarheid. Je besteedt aandacht aan persoonlijke groei en
ontwikkeling, aan gezondheid en welzijn. Dan is het nog maar een klein stapje naar aandacht
geven aan dat moeilijk thema rouw en verlies.
Goede en effectieve aandacht, begrip en erkenning van verlies is van belang voor beide partijen.
Zowel vanwege een snelle en effectieve werkhervatting als vanwege het herstel van de
medewerker.
Toch heb je niet het gevoel echt grip te hebben op rouw. Dat rouw echt bespreekbaar is. Hoe
zorg je voor goede aandacht voor rouw op de werkvloer? Zodat iedereen zich bij een verlies
gehoord, erkend en gesteund voelt.

Ik sta voor je klaar. Om samen een rouw- en verliesbeleid op te zetten dat bij jouw organisatie
past en zo regie te krijgen op rouw op de werkvloer binnen jouw organisatie.

Marinka de Groot
Rouw- en
verliesbegeleiding

Info@traaneneenlach.nl
www.traaneneenlach.nl

Hoe ziet het begeleidingstraject Regie op Rouw eruit?
Het pakket bestaat uit vijf opeenvolgende onderdelen. Hierin bespreken we stap voor stap de
stand van zaken, de behoeften en de te nemen stappen om te komen tot een praktisch beleid
voor het hebben van regie op rouw.







Oriënterend gesprek van 1 uur
2 kennissessies van elk 1½ uur
Workshop voor HR-professionals en leidinggevenden
Ondersteuning bij het opzetten van een optimaal Rouw- en verliesbeleid
Nabespreking na 3 maanden

Regie op Rouw houdt het volgende in:

In het oriënterend gesprek maken we nader kennis met elkaar en vertel je over wat jij wilt
bereiken rondom rouw op de werkvloer binnen jouw organisatie.
In de 2 kennissessie-gesprekken bespreken we alles rondom rouw. Je krijgt kennis over wat
rouw is, de impact van rouw en de vele facetten die een rol spelen tijdens die eerste moeilijke
periode. De klachten en signalen. Al jouw vragen rondom rouw kun je stellen.
Daarnaast geef ik in een workshop groepsvoorlichting aan HR professionals en leidinggevenden.
Deze is gericht op het verstrekken van kennis over rouw, maar ook om hun bewustzijn van de
impact van rouw te vergroten. En ik geef hen praktische handvatten over hoe zij met de rouw
van een medewerker om kunnen gaan.
Tevens ondersteun ik je bij het opzetten en vastleggen van een rouw- en verliesbeleid. Dit omvat
het rouwprotocol wat je kunt gebruiken direct na een melding van overlijden én de
rouwrichtlijnen voor de periode erna. We schetsen de kaders van ruimte, steun en
mogelijkheden die je als bedrijf kan en wil bieden in de langere periode van rouw daarna.
In een nabespreking zetten we de puntjes op de i. We bespreken waar je de afgelopen tijd tegen
aan gelopen bent. En natuurlijk beantwoord ik de vragen die je nog hebt.
Een groepsworkshop voor de medewerkers binnen jouw organisatie behoort uiteraard ook tot
de mogelijkheden maar valt buiten dit begeleidingspakket.
Als er behoefte bestaat voor individuele begeleiding van medewerkers zijn ook daar nadere
afspraken over te maken.
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REGIE OP ROUW
Start vandaag nog.
Dit is dé manier om:



Regie op rouw te krijgen



Kennis op te doen over wat rouw is en wat de impact
van rouw kan zijn



Inzicht te vergroten over de vele vormen en facetten
van rouw en verlies



Bewustzijn en aandacht voor rouw te creëren



Leiding te geven aan het bieden van ondersteuning en
omgaan met rouw op de werkvloer



Praktische handvatten te krijgen die passen bij jouw
organisatie



Draagvlak te creëren voor begrip, erkenning en het
hóren van rouw en verlies



Tevredenheid van medewerkers te vergroten doordat
zij zich gehoord, erkend en gesteund voelen in hun
verlies

Meer informatie
Wil je meer informatie of je meteen aanmelden? Neem dan contact op met Marinka de
Groot via info@traaneneenlach.nl of via het contactformulier op mijn website.
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