
 
 
 

 
 

 

Begeleiden van verlies naar 
perspectief in loopbaantrajecten 

 
Het is nooit te laat 
Om te worden wat je had kunnen zijn 
George Eliot 
 

In de huidige tijd komt bijna iedereen in aanraking met 
veranderingen op het werk of met ontslag. Mensen 
voelen zich soms aan de kant gezet en afgedankt. 
Hoe ga jij, als begeleider, om met de golven van 
gedachten en gevoelens waarmee de cliënt of 
medewerker overspoeld kan raken? 
 
Gesprekken met je medewerker of cliënt raken, als 
begeleider of manager,  (onbewust) aan je eigen 
persoonlijke geschiedenis. Deze ervaringen kunnen sterk 
bepalen hoe jij aansluit bij het gedrag van de medewerker 
en hoe hij/zij reageert op jouw wijze van begeleiding.  
Zicht op je persoonlijke geschiedenis, je copingstijl (wijze 
waarop eerder met verandering is omgegaan) en 
grondige kennis van verliesprocessen geeft het juiste 
contact met je cliënt en geeft ruimte in het creëren van 
nieuw en duurzaam toekomstperspectief. 
 

Resultaat 
In deze tweedaagse training krijg je inzicht in de effecten die optreden bij verandering van werk of 
ontslag en hoe je eigen ervaringen invloed hebben op de begeleiding van de medewerker. Je krijgt 
handvatten hoe je een veilige situatie creëert, waarin ruimte ontstaat voor echte verbinding om van 
daaruit medewerkers te begeleiden.  In de training leer je je eigen kwaliteiten en mogelijkheden 
kennen bij het omgaan met verlies en verandering en krijg je passende interventies aangereikt om 
resultaten te boeken. Resultaten om sneller door de transitie te kunnen waar zowel de organisatie, 
als jijzelf en de medewerker mee gediend zijn.   
 

Voor wie? 
We bieden deze training aan voor professionals die het thema verlies en verandering willen leren 
toepassen in de begeleiding, zoals (loopbaan)begeleiders, mobiliteits-, HR- en transitiemanagers, 
teamleiders en HR-adviseurs. 

 
Werkwijze 
In de tweedaagse training staan copingstijlen, communicatie, persoonlijk leiderschap en 
zelfredzaamheid centraal.  We combineren de nieuwste inzichten op het gebied van verlies en werk, 
praktische voorbeelden en tips in interactie met de deelnemers; we maken daarbij gebruik van de 
transitiecirkel. Er is voldoende ruimte om je eigen casus in te brengen en hiermee te werken. De in 
de training aangereikte oefeningen kunnen in de eigen begeleiding worden ingezet. 



 
 
 
 

Aantal deelnemers 
We werken met minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers 
 

Wanneer en tijd  
Vrijdag 25 en zaterdag 26 november  2016 van 9.30 tot 17 uur. 
 

Locatie 
Natuurboerderij Weidevol, Oppen Swolle 23 te Zwartsluis; www.weidevol.nl 
Deze locatie is ook goed bereikbaar met openbaar vervoer. 
 

Investering en aanmelding  
De investering voor deze tweedaagse training is €595,-, inclusief lunch, koffie en thee, excl. BTW. 
U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier van de betreffende training op 
www.tricomcoaching.nl of www.vkcoaching.nl  
Annulering is kosteloos tot 2 weken voor de trainingsdatum. Inzet van plaatsvervanger is mogelijk. 
Eventuele overnachting is niet inbegrepen en is op eigen initiatief. 

 
Trainers 

 
Vrouwkje Kuiper 
 
Vrouwkje is specialist in loopbaanbegeleiding en verlieskunde. Haar uitgebreide kennis en ervaring 
op beide gebieden bundelt zij om een bijdrage te leveren aan het welbevinden en optimaal 
functioneren van mensen en organisaties op zowel persoonlijk als op professioneel vlak. Haar 
overtuiging hierin is dat mensen na een ingrijpende gebeurtenis in staat zijn om hun veerkracht te 
hervinden, zich aan te passen en een nieuw perspectief kunnen creëren.  Hierbij biedt zij 
ondersteuning middels trainingen, advies en persoonlijke begeleiding. 

 

  
Frans van der Wijk 
 
Frans is specialist op het gebied van verandering, leiderschap en veerkracht. Hij is, mede door zijn 
persoonlijke ervaringen op het gebied van verandering, sterk gericht op groei, samenwerking en 
verbindend leiderschap. Naast persoonlijke begeleiding, gericht op autonomie, ontwikkeling en 
zelfredzaamheid, is Frans adviseur en trainer voor individuen, teams en organisaties. In de trainingen 
staan veerkracht bij verandering en secure base-leiderschap centraal.  

 
Informatie 
Meer informatie over deze workshop kunt u verkrijgen op onze websites of bij Frans van der Wijk, 
tel. 06-30 14 14 88 en Vrouwkje Kuiper, tel. 06-515 09 144. Een mail sturen is natuurlijk ook mogelijk 
(info@tricomcoaching.nl / info@vkcoaching.nl). 

http://www.weidevol.nl/
http://www.tricomcoaching.nl/
http://www.vkcoaching.nl/
mailto:info@tricomcoaching.nl
mailto:info@vkcoaching.nl

