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St4pha nle B•ljne1 

Thuiswerken is de norm Mer gemak stelt 
Stéphanic Beijnes haa r camera in voor het interview 

via Zoom. Nu thuiswerken in de coronacris is de norm 

is, gee ft ze nog meer webinars en begeleidt ze cliënten 
mei vidcocha1. Stépha nie werkt vanuit haa r eigen 

bedrijf ruim tien jaar als rouw• en verliesbegeleider. 
Haar cliënten zijn bedrijven, tea ms, gezinnen en 

individuen. Houw en verlies komt in vele vormen, bij 

iedereen en op a llerlei plekken. 
Stépha n ie: 'Op dit mome nt worden we, door de 

gevolgen van corona en de corona maatregelen, a ls 

maatschappij geconfronteerd met verl ies en rouw. 
Verlies van socia le contacten, van fys ie k contact, va n 

geliefden, en ook bij voorbeeld ve rl ies van je eige n 

bedrijf of je werk. Op de werkvloer begeleid ik teams in 

1ransitieprocesscn . En kort geleden begeleidde ik een 

tea m op een basisschool. waa r een van de 
\eerkraclucn ziek was en in een palliati~ve fase 

verkeerde. l loc ga je dan a ls team om met dit verlies·! 

Hoe kun je, a ls te,1111, de ki11dt•rt·n begeleiden'!' 

Dour haar eigc11 werkervaring kan Stépha nie zich 

goc,1 i11lcve11 in Vt:'rschillt:•11de orga nisa ties en werkom• 
gcvingcn. Ze startw als activiteitenbegeleidster i11 el.'n 

vcrµlt·t·ghuis . wprktt: in de communicatie voor 

vcrs<:hi ll 1._•1Hh1 bedrijven en gaf les in communicatie 

aan dt: l logt~school H.otterdam. Et::n aantal studenten 

die z ij bt·gt· lt'iddt•, nam haar in vertrouwe n na het 
Vl·rlil· :,, v.in dit!rbarcn. Dil waren bijzondere contacten, 

w.iarhij zt· haar l'Îgt:."n ta lent om te luis tere n en te 

coarh1.:•11111Hdl·klt'. In 2009 besloot ze de tweejarige 

opll'illi11g Vt•rlit·sk u11clc h! volgen e n daar haar werk 

\'all ll ' 111al..l'll . 
f\ h- t vt·t· I pass ie ve rtelt ze ook over de individuele en 

gt·zi11slicgdcidi11g: '1-lct is prachtig om lC zien hoe je 

t·t·n stl'rvcndc !llocdcr kan helpen bij w,11 ze haar 

kimlNt'll adn cr ka n laten .' Er loopt er één rode draad 

door h l' l werkende leven van Stéphanie: 'Oog hebben 

voor wat e r speelt , én voor wat er mogelijk is .' 
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~ls rouwen niet 
vanzelf gaat, kun je 
uit de bocht vliegen' 

Verschillende ve r liesmodellen Er is 

onderzoek gedaan naar rouw en ve rl ies. e n e r z ijn 
ve rschille nde ve rliesmodellen beschreven. Het 

fasen model va n Elisabeth Kübler· Ross ( 1969) 

beschrijft de ve rschille nde fasen waar rouwenden 

doorheen gaan: ontkenning. woede, onderh andelen. 

depressie en aa nvaa rding. Een ander model is dat van 
William Worde n (19~2). Hierbij wordt uitgegaan va n 

ve rschillende taken : het erke nnen of onde rkennen 
van rouw. de pijn doorleven, het leven weer oppakken 

en he t ve rlies een pla.its geven in het leven . Riet 

Fiddelaers· Jaspers pa kte dit op. e n beschreef het als: 
herkenne n. e rken nen, verken nen en ve rbinden. 

Het dua le model voor omgaan met ve rlies ( 1999) van 

1Vlarga re t Stroebe en Henk Schut gaal erva n uit dat 

me nsen tusse n verschillende taken. die ve rlies- of 
herstelgericht z ijn, heen e n weer bewege n. Een 

rect.·nt e r rouw mode l is he t integratief model (2007) 

van Johan Maes (rouwt herapeut en rouwdeskundige. 

België). Dit model kent de volgende uitgangspume n: 
rouw is een persoonlijk en uniek proces; rouwen 

vraagt om een act ieve houding (iets doen met de 
gevoelen s); rouw raak t m eer dan de emotie, maar 

ook fysieke aspecten, mentale aspec ten t..'11 

ex is tentiële vragen; de rouwende verandert door 
het ve rlies; de sociale contex t va n dt' rouwendt' 
verandert. 

Stéphanie benadrukt : ' Ot>ze modellen zij n niet 

onwaar, maar ,vel vaak lint>air beschre ven en 

wekken de indruk dat rouw overgaat. Zo is hel 

rouwproces meesta l niet, rouwt'n is meer t:en 

bewege nd proces.' Zij vindt voora l de Verliescirkel 

ee11 treffende beschrijving van het rouwproces. 
De Verliescirkel vindt zijn oorsprong in het werk van 

George Kohlrieser, die als hoogleraar le iderschap en 

organisatiegedrag verbonden is aan IM D Business 


