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Post HBO Rouw- en verliesbegeleider &
Training Rouwzorg 
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De rivier van Rouw
We ontkomen er niet aan dat we allemaal met
rouw te maken krijgen. Persoonlijk in een eigen
levensloop en professioneel binnen de werkomgev-
ing.
Rouw vraagt in alle gevallen om een passende
bedding, waarbinnen rouw als een rivier kan
stromen. Een bedding die in het kolkende water,
de onrust in de stroming of het stagneren ervan in
een eigen tempo een nieuwe weg laat vinden. In
de meeste gevallen is deze bedding voldoende om
van een kolkende tranenstroom uiteindelijk terecht
te komen in een kabbelende beek. Soms is er meer
aandacht nodig, we spreken dan van rouwzorg. De
training rouwzorg biedt inzichten om de stroom van
de tranenrivier samen met de rouwende in beeld te
brengen en te bespreken. We spreken hier van de
‘Grief River Model’. Vrij vertaald naar de ‘De rivier
van Rouw’ .

Rouw Integratie Traject
‘Re-joining’
Waar het in de meeste gevallen gaat om passende
aandacht en zorg, is in een aantal gevallen rouwen
verliesbegeleiding adequater. Op deze manier
werken geeft de cliënt de mogelijkheid om te
onderzoeken en te exploreren hoe het leven verder

gaat, zonder dat er een oplossing gevonden moet
worden of dat er verwerkt moet worden opdat er
iets afgesloten kan worden. In dit beeld spreken we
eerder van: ‘Hoe is dit verlies geïntegreerd’. Het
overkoepelende doel is om cliënten te helpen de
rouw te normaliseren door het te vergelijken met
een vanzelfsprekend natuurfenomeen. Het werken
met deze techniek vraagt aanwezigheid van de
begeleider in presentie, timing van de interventies
en tijd. In een aantal gevallen vraagt rouw om
behandeling door een specialist. Na verlies van een
of meerdere dierbaren onder traumatische omstan-
digheden
kunnen nabestaanden klachten ontwikkelen
van complexe rouw, posttraumatische stressstoornis
en/of depressie. De rouwbegeleider vormt
onderdeel van de zorgketen traumatische rouw
en kan bij traumatische rouw en/of vastlopende
behandeling overleggen (consultatie) en/of gericht
verwijzen naar gespecialiseerde GGZ of intensieve
specialistische zorg.

Het uitgangspunt van de zesdaagse training en de
tweejarige post Hbo opleiding is dat er wordt opge-
leid
volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten
uit diverse wetenschappelijke onderzoeksgebieden
en therapeutische disciplines. De LSR academie
benaderd rouw vanuit het Duale Procesmodel,
hechting, de systeem- en contextuele benadering,
zin- en betekenisgeving (existentieel) werken.

INLEIDING
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DOCENTEN

Harriëtte 
Modderman
Harriette Modderman verzorgt voor het Landelijk Steunpunt Verlies als do-
cent en procesbegeleider de Post Hbo opleiding tot geaccrediteerde rouw- en 
verliesbegeleider en de laagdrempelige training RouwZorg  
(www.steunbijverlies).  

Ze is werkzaam binnen haar eigen onderneming Minskenwurk, Fries voor 
Mensenwerk. Binnen deze onderneming exploreert zij samen met haar man 
Klaas van der Veen twee belangrijke takken van sport. De ene ‘Kwetsbaarheid 
en Veerkracht’, de andere ‘Rouw, trauma en groei’ waarin het accent ligt op 
beeldende en psychosociale behandeling (www.minskenwurk.nl). Naast haar 
vak als rouw- en trauma psychosociaal therapeut, is ze master instructeur 
voor het Rots en Water Instituut, waar ze (in opdracht van en onder auspiciën 
van) de specialisatietraining Rots en Water en psychosociaal trauma en rouw 
(www.rotsenwater.nl) verzorgt. Ze is co-auteur van de Mbo onderwijsuit-
gaves; ‘Ali Bi en Ali Baba’ en ‘Doe mij maar een nieuwe toekomst’, waarin 
de onderwijspositie van jongeren met een levensduur beperkende handicap 
besproken wordt.  Daarnaast is ze mede-auteur van en heeft ze samen met 
Johan Maes de redactie verzorgd van het Handboek Rouw, Rouwbegelei-
ding, Rouwtherapie. Samen met Joke Holtrust staat ze aan de basis van de 
methode Lifestream coaching. Een laagdrempelige aanpak die bijdraagt aan 
duurzame onderwijsrelatie voor sterke en tevens kwetsbare jongeren in het 
onderwijs (www.maatwerk-lifestream.nl). Harriette laat zich inspireren door 
Astrid Lindgren en de door haar gecreëerde Pipi Langkous die met haar ont-
wapende en opmerking ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik 
het kan’, inspireert tot het doen van moeilijke dingen in het onderwijs, voor 
makkelijke kinderen die risico lopen op uitval.



DOCENTEN

Marc Willemsen  
Marc Willemsen verzorgt voor het Landelijk Steunpunt Verlies de supervi-
sie binnen de post Hbo tot rouw- en verliesbegeleider en is betrokken met 
inhoudelijke bijdragen bij open dagen en congressen. 

Marc werkt binnen zijn eigen onderneming ‘het Speelvlak’. Het Speelvlak 
onderscheidt zich door een onderbouwde ervaringsgerichte benadering. 
Daardoor kunnen op een geïntegreerde wijze verschillende (hulp-)vra-
gen worden aangepakt (www.hetspeelvlak.nl).  Daarnaast verzorgt Marc 
voor meerdere (internationale) opdrachtgevers (opleidings-)supervisie 
en trainingen. Ook is hij werkzaam als (psycho-)dramatherapeut en DvT 
(leer-)therapeut. Marc is trainingsdirector van de stichting DVT-Noord en 
drama- en methodiekdocent bij de opleiding Creatieve Therapie aan de 
Hoge school Utrecht. Hij is jarenlang verbonden geweest aan het Wolken-
theater. 

Voor Marc is de overtuiging dat elk moment iets nieuws in zich draagt 
overweldigend. In de natuur zijn, en het bewegen in de kunsten herin-
neren hem daaraan. Ook een daadwerkelijke ontmoeting heeft die 
kwaliteit. 
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Zesdaagse training  
Rouwzorg
Aantal deelnemers: 
Minimaal 10, maximaal 16 

Studiebelasting: 
De totale studiebelasting bestaat uit 100 uur, verdeeld over 
zes lesdagen en ongeveer 3 uur studiebelasting per week 
gedurende een half jaar 

Accreditatie: 
De opleiding is geaccrediteerd bij het registerplein  

Contactpersoon:
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot Har-
riette Modderman; hmodderman@landelijksteunpuntrouw.nl   

Diploma, titel, certificatie:
Na het volgen van deze training krijgt u een certificaat met 
vermelding van de studielast.

Cursusdata
Van september 2017 tot en met februari 2018.
Gemiddeld heeft u ééns in de twee weken les op maandag of
dinsdag. 

Tweejarige Post Hbo-opleiding 
Rouw- en verliesbegeleider
Aantal deelnemers: 
Minimaal 18, maximaal 22

Studiebelasting: 
Houd rekening met een wekelijkse studiebelasting (52  
studieweken) van acht uur.

Accreditatie 
De opleiding is geaccrediteerd bij het CRKBO – SPHBO 
met 52 EC. Na het behalen van dit diploma wordt u inge-
schreven in het Hbo diplomaregister

Contactpersoon
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot  
Harriette Modderman; hmodderman@landelijksteunpuntrouw.nl  

Diploma, titel, certificatie
Na het volgen van deze Post Hbo opleiding krijgt u een 
certificaat met vermelding van de vijf behaalde compe-
tenties, cijferlijst en vermelding van de studiewaarde 
van 52 EC. Na het behalen van dit diploma wordt u 
ingeschreven in het Hbo diplomaregister.

Cursusdata
Van september 2017 tot en met juni 2019. Gemiddeld heeft u
één keer per maand twee dagen les op de vrijdag en zaterdag.

OVER DE OPLEIDINGEN
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Weggaan
Weggaan is iets anders 
dan het huis uitsluipen

zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet

terugkeren. Je blijft 
iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als 
een soort van blijven. Niemand 

wacht want je bent er nog. 
Niemand neemt afscheid 
want je gaat niet weg. 

Rudger Kopland 



LSV Academie   -   Barchman Wuytierslaan 89   -   3819 AB AMERSFOORT
033 - 461 68 86   -   info@landelijksteunpuntrouw.nl   -   steunbijverlies.nl/academie

De LSV Academie leidt hulpverleners op tot Rouw-
zorgers, Rouw- en verliesbegeleiders en Rouwthera-
peuten. Binnen de opleiding loopt het reflecteren 
op het eigen (verlies)verhaal van de hulpverlener, 
parallel aan het ontwikkelen van specifieke vaar-
digheden en kennis voor de rouw- en verlies prak-
tijk. Daarmee wordt de basishouding ontwikkeld 
van ‘presentie’ waarin ‘exploreren’ van gedachten, 
emoties en gedragingen van de cliënt meer op de 
voorgrond staat dan het ‘corrigeren’ daarvan. Daar-
naast besteedt de LSR Academie aandacht aan het 
overbrengen van kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om alle soorten van verlies en rouw (levend en 
dood gerelateerd) te begeleiden met als doel om 
verlieservaringen op een betekenisvolle wijze te 
integreren in het levensverhaal van de cliënt.

Kijk voor meer informatie op:  
www.steunbijverlies.nl/academie 

LSV ACADEMIE PRAKTISCHE INFORMATIE

WANNEER
Donderdag 16 februari 2017 14:00u - 16:00u
Donderdag 30 maart 2017 14:00u - 16:00u

Extra ‘open moment’:
Zaterdag 17 juni 2017 presententatie LSV academie
en (eind-) werkstukken deelnemers van de Post Hbo
tussen 10.00uur en 12.00uur.

VOOR WIE?
Ritueel begeleiders, beroepskrachten die in de ui-
toefening van hun werkzaamheden in contact komen 
met rouwenden, rouwzorgers, hulpverleners.

LOCATIE:
De Veste ZON & SCHILD, Utrechtseweg 266, A’foort

KOSTEN
€ 55,-- die, na inschrijving op de opleiding gecertifi-
ceerde Post-Hbo ‘Rouw- en verliesbegeleider’, in
mindering wordt gebracht van de opleidingskosten.

INFORMATIE :
Tel. : 033 – 461 68 86
Email : info@landelijksteunpuntrouw.nl

Aanmelden via het digitale inschrijfformulier op:
steunbijverlies.nl/index.php/opleidingen/opendag.
U ontvangt tijdig per e-mail een bevestiging.


