BROCHURE ROUW & VERLIES
SYSTEMISCH PEDAGOOCHELEN

Janneke Hendriks
Langenakker 33
5731 JX Mierlo
www.magnoliacoaching.nl
Tel: 06-46224126

WELKOM
Leuk dat je interesse hebt in de training Systemisch Pedagoochelen Rouw en
Verlies van Magnolia Coaching en Training!
Hieronder lees je uitgebreide informatie over de inhoud en de opbouw van
het leertraject. Ik heb geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn, maar het
kan natuurlijk altijd dat je na het lezen nog aanvullende informatie wilt. Ik sta
je graag te woord via de mail: info@magnoliacoaching.nl en ben te bereiken
op telefoonnummer 06-46224126.
IDEE ACHTER DE TRAINING
Tijdens mijn jarenlange werkervaring binnen de (jeugd-)hulpverlening werd ik
vaak geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen in gezinnen.
Tijd voor een laagdrempelige én visuele manier om deze onderwerpen
bespreekbaar te maken!
De training wordt gegeven in combinatie met een door Miranda Hoskens en
Janneke
Hendriks ontwikkeld spel. Het spel helpt ter ondersteuning bij de verwerking
van onder andere echtscheiding, uithuisplaatsing en overlijden en het
omgaan met de nieuwe situatie. Het geeft de mogelijkheid om stil te staan bij
en het delen van gevoelens. We richten ons niet alleen op de problemen,
maar vooral ook op krachten en mogelijkheden.
DOELGROEP
De training is bedoeld voor hulpverleners die in een begeleidende of
therapeutische setting in de zorg of het onderwijs werken. De training heeft
een hbo-instapniveau, maar is over het algemeen door iedereen met een
zorg- of hulpverleningsachtergrond goed te volgen.
Voorwaarde voor deelname aan de training is een afgeronde deelname
aan de basistraining Systemisch Pedagoochelen, of elders opgedane kennis
in het werken met de poppetjes. Wanneer de basiskennis elders is opgedaan
word je verzocht voor inschrijving altijd eerst contact met Janneke Hendriks
op te nemen om samen te overleggen.
OPBOUW VAN DE TRAINING
Tijdens de training gaan we aan de slag met het bespreekbaar maken van
onder andere echtscheiding, uithuisplaatsing, overlijden en andere rouw en
verlieservaringen die aan bod komen.
Door het visueel uit te beelden met de poppetjes en ander materiaal maken
we deze moeilijke onderwerpen een stuk makkelijker bespreekbaar.
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Aan het einde van de eerste dag ontvang je een prachtig pakket met
materiaal.
In dit pakket zit onder andere een set houten huisjes en het spel “Rouw en
Verlies” van Magnolia Coaching & Training (zie materialen).
Na deze dag ontvang je een digitaal certificaat met 7,25 punten voor het
SKJ.
MATERIAAL
De volgen de materialen worden tijdens de training door ons gebruikt en zijn
bij de training ingegrepen:
• Een door Magnolia Coaching en Training ontwikkeld spel over Rouw en
Verlies (niet op foto)
• De materialen set* zoals afgebeeld op de foto hieronder.

Materialen set*
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Deze set heeft de onderstaande inhoud;
• 2 houten huisjes (open aan voorkant, dicht aan de achterkant)
• 1 houten koffertje
• 11 houten schijfjes met symbolen
1. Maan, o.a. te gebruiken als symbool voor een moskee
2. Vuur, o.a. te gebruiken als symbool voor een crematorium
3. Kruis, o.a. te gebruiken als symbool voor een kerk
4. Hartje o.a. te gebruiken als symbool voor de liefde
5. Gebroken hartje, o.a. te gebruiken als symbool bij echtscheiding
6. Toverstaf, o.a. te gebruiken als symbool voor wat zou je wensen
7. Regenboog, o.a. te gebruiken als symbool voor hoop
8. Handen, o.a. te gebruiken als symbool voor hulp en vriendschap
9. Sleutel, o.a. te gebruiken als symbool voor welk geheim of welke
herinnering bewaar je goed
10. Tekstwolk, o.a. te gebruiken als symbool voor verbaal geweld of
ruzie
11. Bokshandschoen, o.a. te gebruiken als symbool voor lichamelijk
geweld
• Het Rouw en verlies kaartspel (niet op de foto)
N.B: wanneer je meteen aan de slag wilt met het spel heb je naast deze
materialen ook een set aan poppetjes nodig. Deze is bij Magnolia Coaching
en Training verkrijgbaar in een basisset en een luxe set. Kijk op de website of
infomeer per mail naar de sets.
AANWEZIGHEIDSVERPLICHTING
Aanwezigheid is de hele dag verplicht, wanneer je voor het certificaat in
aanmerking wilt komen.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan word je verzocht om dit per mail door
te geven aan de trainer. In principe kijken we dan naar de mogelijkheid om
de dag in een andere groep in te halen.
LOCATIE
De training vindt plaats op een locatie in Noord-Brabant. De locatie wordt
doorgegeven in de opdrachtbevestiging.
INVESTERING
De training is inclusief;
• De materialen set.
• Een volledig verzorgde dag inclusief koffie, thee, lekkers en een
heerlijke lunch
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De kosten zijn €295,= all-in. De factuur dient in een keer voldaan te worden
vóór start van de training.
Als je je aanmeldt samen met een collega ontvangen jullie beiden een
korting van €25,=. Je betaald dan per persoon €275,=
Als je wilt weten wat de mogelijkheden voor een Incompany training zijn
verzoek ik je om een mailtje te sturen naar info@magnoliacoaching.nl
Je ontvangt dan een op maat gemaakte offerte.
OPDRACHTEN EN CERTIFICERING
Om voor de accreditatiepunten van het SKJ in aanmerking te komen moet je
de volledige dag aanwezig zijn geweest en de voorbereidende opdracht
hebben gemaakt voorafgaand aan de training.
STUDIEBELASTING
Je volgt 1 dag training van 9.30 tot 16.30 uur.
Daarnaast is de studiebelasting voor de voorbereidende opdracht ongeveer
1 uur.
EVALUATIE
Aan het einde van de dag vragen we jou om een korte schriftelijke evaluatie
in te vullen. De uitkomsten van de evaluatie gebruiken we ter verbetering van
de training en is daarnaast nodig om aan de kwaliteitseisen te voldoen.
INSCHRIJVING
Ben je na het lezen van deze brochure zo enthousiast dat je je wilt
aanmelden voor de training? Super leuk!
Kijk voor de actuele data van trainingen op de website via deze link:
https://magnoliacoaching.nl/verlies-rouw/
Op de website vind je ook het inschrijfformulier voor deze training. Wanneer je
deze uitprint, invult en vervolgens opstuurt of scant en mailt is je inschrijving
definitief.
HERROEPPINGSRECHT & ANNULERINGSVOORWAARDEN
Heb je jezelf toch bedacht of kan je niet? Gerekend vanaf het ondertekenen
van de opdrachtbevestiging heb je 14 dagen de tijd om de inschrijving te
herroepen. Van herroeppingsrecht is geen sprake als de opdrachtbevestiging
is aangegaan en ondertekend door een organisatie.
Voor de verdere annuleringsvoorwaarden verwijs ik je naar de Algemene
Voorwaarden die zijn opgesteld voor Magnolia Coaching & Training. Tevens
hebben we een klachtenregeling die te vinden is op de website.
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