uitnodiging
minisymposium Levamentum 12 maart 2010
Een medewerkster die plotseling haar man heeft verloren,
komt voor het eerst weer op kantoor. Wat zegt u tegen haar?
Een rouwende collega functioneert na acht maanden nog
steeds niet goed. Wat doet u?
Een collega begint voor de zoveelste keer over zijn dierbare overleden
vriendin, tot ergenis van zijn teamgenoten. Vindt u ook dat hij er nu
maar eens mee moet ophouden?

omgaan met een rouwende collega

Vrijwel elke manager of bestuurder maakt vroeg of laat mee dat een
werknemer zijn of haar partner, kind of andere dierbare verliest. Toch blijft
omgaan met een rouwende collega of medewerker moeilijk. Niet alleen in
de eerste week, maar ook na langere tijd.
In het eerste deel van het symposium vertellen Jan en Piety van Wieren
hun persoonlijke verhaal over het overlijden van hun zoon Jeroen en de
terugkeer naar het werk.
Tijdens het tweede deel krijgt u tips en informatie over het omgaan met
een rouwende medewerker. Zowel de menselijke als de zakelijke kant komt
aan bod. Hoe zorgt u ervoor dat een rouwende medewerker sneller reintegreert? Prof. dr. Manu Keirse belicht het thema aan de hand van zijn
rijke wetenschappelijke ervaring. Professor Keirse is hoogleraar klinische
psychologie aan de K.U. Leuven en aan de Benelux-universiteit Eindhoven
en bestsellerauteur van diverse taboedoorbrekende boeken over verlies
en verdriet.
Het minisymposium Levamentum is een initiatief van Levamentum, een
nieuw bedrijf gespecialiseerd in bijzonder rouwdrukwerk, troostrijke
attenties, boeken en lezingen. Levamentum wil een lichtpuntje zijn voor
iedereen die te maken krijgt met het overlijden van een dierbare. Eigenaar
en oprichter Leonie Troost is dagvoorzitter.

Aanmelding en kosten
Aanmelding kan tot 26 februari 2010 per mail: info@levamentum.nl of via
de website www.levamentum.nl. Deelnamekosten zijn € 95. Heeft u vragen,
mail dan naar info@levamentum.nl of bel 0527 . 712 042 of 06 . 491 39 123.
Graag tot ziens op 12 maart!
Leonie Troost, Levamentum

programma

minisymposium Levamentum
Vrijdag 12 maart 2010
Locatie: Landgoed Oldruitenborgh, Vollenhove

13.00

Ontvangst

13.30

Welkom door Leonie Troost

13.45

‘Onze situatie is veranderd, maar wijzelf ook’
Ervaringsverhaal door Jan en Piety van Wieren

14.15

Vragen

14.30

Pauze

14.45

Omgaan met rouw op de werkvloer
Lezing door prof. dr. Manu Keirse

15.30

Vragen

15.45

Discussie

16.15

Afsluiting door Leonie Troost

16.30

Einde

Locatie en route
Landgoed Oldruitenborgh
Groenestraat 24
8325 AZ Vollenhove
0527 . 244 635
www.oldruitenborgh.nl

troostrijke lichtpuntjes

Leonie Troost
0527 . 712 042
06 . 491 39 123
info@levamentum.nl
www.levamentum.nl
fotorouwkaarten • bijzonder rouwdrukwerk • themabijeenkomsten • boeken • attenties

