
14 en 15 september 2017
Culemborg

Professioneel begeleiden 
bij levenstransities

Congres met medewerking van  
Robert A. Neimeyer

en

Masterclass door Robert A. Neimeyer



De Amerikaanse hoogleraar Robert Neimeyer geldt internationaal als dé 
autoriteit op het gebied van het werken met verlies, rouw en betekenisgeving 
bij ingrijpende veranderingen. Hij is onder meer auteur van het baanbrekende 
‘Techniques of Grief Therapy’ met de nieuwste inzichten en technieken voor 
het begeleiden bij levenstransities.

Op 14 september is er de unieke gelegenheid om op het congres kennis te 
maken met Neimeyer’s inzichten, gevolgd door de mogelijkheid met hem aan 
het werk te gaan tijdens een masterclass op 15 september. De dagen zijn 
afzonderlijk van elkaar te boeken.

Neimeyer schrijft in zijn voorwoord van het binnenkort bij BOOM te verschijnen 
studieboek Professioneel begeleiden bij verlies van Jakob van Wielink,  
Leo Wilhelm en Denise van Geelen-Merks: 

‘Geen enkel abstract model kan een adequate basis bieden voor ons werk met 
mensen die te maken hebben met diepgaande verandering, tenzij aangevuld 
door een oprechte zoektocht waarin we de lessen bevragen die we uit verlies in 
eigen leven kunnen trekken.’

Hierover gaan zowel het congres als de masterclass.

Waar
UniePlaza Congrescentrum, Multatulilaan 12, Culemborg. Goed bereikbaar 
met OV en auto.

Wanneer
Congres op donderdag 14 september 2017 van 9.30 - 16.30 uur.
Masterclass op vrijdag 15 september 2017 van 9.30 - 16.00 uur.

Prijs
• Donderdag 14 september: € 349,-- (inclusief het boek Professioneel  

begeleiden bij verlies). Tot 15 juli 2017 geldt de vroegboekprijs van € 299,--.
• Vrijdag 15 september: € 349,--. Tot 15 juli 2017 geldt de vroegboekprijs 

van € 299,--.
Beide dagen zijn los te boeken. Tot 15 juli krijgen de deelnemers aan het  
congres voorrang bij het inschrijven op de Masterclass. 
Combinatieprijs: Wanneer u voor beide dagen boekt, betaalt u (ongeacht het 
moment van boeken) € 575,--.



Voertaal
Nederlands en Engels.

Inschrijven
Via www.in-de-wolken.nl/neimeyer

Congres 14 september

Robert Neimeyer zal met de deelnemers in gesprek gaan over de begeleiding 
van transities in leven en werk. Belangrijke thema’s daarbij zullen zijn:
• hechting en verbinding: rouw begrijpen in de context van de levens- 

geschiedenis van de cliënt;
• het Duaal Proces Model: transitie vormgeven als een slingerbeweging  

tussen verlies en herstel;
• continuing bonds: hoe de relatie met wat verloren ging voortduurt;
• journalling als belangrijke techniek bij betekenisgeving: het herschrijven 

van je levensverhaal na een impactvol verlies.
De dag is interactief: inleidingen worden steeds afgewisseld met kleine  
oefeningen.

Dagprogramma
9.00  Inloop met koffie en thee
9.30  Opening van het congres door de dagvoorzitter
9.40  Denise van Geelen-Merks over de Transitiecirkel
10.15  Jakob van Wielink over Secure Bases
10.45 Koffiepauze
11.10 Professor Robert Neimeyer over de rol van rouw in ons leven en werk
12.30 Lunch
13.30  Professor Robert Neimeyer over de meest recente inzichten en  

ontwikkelingen  op het gebied van begeleiden bij rouw
16.30 Afsluiting

Masterclass 15 september

Tijdens deze dag werkt Robert Neimeyer met concrete inspirerende en  
krachtige technieken. Er is mogelijkheid om individuele vragen met hem uit  
te werken. Gedurende de dag zijn er vier plenaire workshops.



Dagprogramma
9.00  Inloop met koffie en thee
9.30 Opening door dr. Riet Fiddelaers-Jaspers en Jakob van Wielink
9.45 Professor Robert Neimeyer
   Workshop 1: Visual Supervision: beelden leren omzetten in taal die 

richting geeft bij levenstransities
   Workshop 2: Chapters of Our Lives: het leven van de cliënt bekijken als 

hoofdstukken van een boek met de focus op hoofdstukken over verlies
12.30 Lunch
13.30  Workshop 3: Virtual Dream Stories: de muzen als toegangspoort bij 

verliesbegeleiding
    Workshop 4: Career Construction Interview: het ontdekken van de 

grote lijnen in je loopbaan met de focus op de transitiemomenten
16.00 Afsluiting

Robert A. Neimeyer
Professor Robert A. Neimeyer (1954) is verbonden aan de faculteit Psychologie 
van de University of Memphis waar hij naast zijn hoogleraarschap ook praktijk 
houdt. Hij schreef ruim dertig boeken. Techniques of Grief Therapy: Assessment 
and Intervention (2016),  Techniques of Grief Therapy: Creative Practices for 
Counseling the Bereaved (2015) en Grief and the Expressive Arts: Practices for 
Creating Meaning (2014) zijn de laatst verschenen boeken. 

Organisatie
Het congres en de masterclass worden georganiseerd door In de Wolken,  
De School voor Transitie, het Expertisecentrum Omgaan met Verlies en BOOM 
Uitgevers.
Inschrijven kan via het secretariaat van In de Wolken: 
www.in-de-wolken.nl/neimeyer 
  


