
Netwerk Kinderen Jongeren en Rouw
van het Zeeuws Steunpunt voor Verlies en Rouw
p/a A. Cleven-Neelis
Akkerwinde 16
4561 ZJ Hulst

Postbus 176, 4330 AD Middelburg Tel. (0118) 618050
www.zeeuwssteunpuntvoorverliesenrouw.nl

Verdriet in je rugzak
Rouwprocessen bij kinderen en jongeren

Conferentie
2 oktober 2008

‘t Klooster van Rilland
Rilland-Bath

Uitnodiging



Ja, ik (wij) kom(en) naar de conferentie op donderdagmiddag 2 oktober 

Naam instelling: ____________________________________________________________

Naam deelnemer(s): ____________________________________________________________

Adres:   ____________________________________________________________

Postcode en plaats: ____________________________________________________________

Telefoon:  ____________________________________________________________

E-mail:   ____________________________________________________________

Opgave voorkeur workshop          of           (noteer het nummer dat vermeld is voor de workshop).

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Graag ontvangen wij uw inschrijving vóór 
15 september, per e-mail (info@zeeuwssteunpuntvoorverliesenrouw.nl) of per post. 
Een bevestiging van uw inschrijving ontvangt u alleen per e-mail. A
n
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Op donderdag 2 oktober 2008 organiseert het Zeeuws Steunpunt voor Verlies en Rouw een conferentie over rouwproces-
sen bij kinderen en jongeren.
De bijeenkomst is bedoeld voor elke professional, die in zijn of haar werk te maken krijgt met deze doelgroep. 
Het centrale gedeelte van de middag wordt verzorgd door Manu Keirse. 

Programma

13.00 uur  Ontvangst door de organisatie van de dag

13.20 uur  Opening van de bijeenkomst door dagvoorzitter Luuc Smit

13.30 uur  Lezing “Alle gesprekken vonden een meter boven mijn hoofd plaats” door Manu Keirse. 

 Hij is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven en heeft verschillende boeken over kinderen en  

 rouw geschreven. Aansluitend beantwoordt hij vragen van de deelnemers.

15.00 uur  Pauze met infomarkt 

15.45 uur  Workshops 

16.45 uur Einde

Locatie: ’t Klooster van Rilland, Hoofdweg 60, 4411 NA Rilland-Bath. Reisinformatie vindt u op www.kloostervanrilland.nl
Deelname bedraagt € 60,00 p.p. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer 1366 92 915 t.n.v. St. Zeeuws 
Steunpunt met vermelding van de naam van de deelnemer(s). 
Bij verhindering is teruggave van het geld niet meer mogelijk. U kunt uw deelname wel aan een ander overdragen.

Workshops
Deze worden geleid door deelnemers van het Netwerk Kinderen Jongeren en Rouw.

Rouwen; een sociaal proces. Hoe ga je om met rouwprocessen binnen je groep of klas. Aan de hand van praktijk-
voorbeelden krijg je informatie over verschillende mogelijkheden om kinderen/leerlingen/studenten op een goede 
manier te begeleiden. Workshopleider Ad Adriaanse RPCZ

Kinderen helpen bij verdriet en verlies. In deze workshop zal men zelf aan de slag gaan met diverse spelvormen en 
materialen welke gebruikt worden bij (jonge) kinderen. De deelnemers kunnen zelf ervaring met deze werkvormen 
opdoen. Workshopleiders Jeanne de Kunder en Pieta van Dalen

“En hoe moet ‘t nu met mij”. Als een gezins- of familielid zichzelf van het leven heeft beroofd, is dat zeker voor kin-
deren en jongeren een enorme klap. Het vergt veel om manieren te vinden om ermee om te gaan en een dergelijke 
gebeurtenis een plek te geven. Workshopleiders Jan de Vlieger en Els van Diemen preventiewerkers Indigo Zeeland

Rouwgroepen in het onderwijs (ROC Goes en Ostrea Lyceum Goes). Leerlingen die de rouwgroep gevolgd heb-
ben, vertellen hun ervaringen. Deelnemers aan de workshop maken kennis met enkele werkvormen en krijgen inzage 
in het draaiboek van de rouwgroep. Workshopleiders Finy Consten, Jan Kamermans, Ineke Dekker

“Niet te jong voor verlies” Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg. Het doel van deze workshop is 
om de emotionele opvang van kinderen en jongeren, die te maken krijgen met een palliatieve, situatie onder de aan-
dacht van volwassenen te brengen. Workshopleider Harry de Bock
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