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Past het dat ik deze namiddag langs kom? 







Verder 
• Nu we weten dat we verdwaald zijn

• blijft ons alleen deze plek.

•

• Regen, tot aan de horizon regen

• en een zee van grijs-groen heuvels,

• golven van bos na bos.

•

• Onze kaarten hebben we achtergelaten,

• ergens, niet boos, niet weemoedig:

•

• ze vertelden ons wat we al wisten,

• waar we vandaan kwamen.

• Niet waar we waren.

•

• Op het punt nu van verder te gaan

• en niet weten hoe, niet weten

•

• van het geritsel, de geuren, het duister

• onder de bomen, het geschreeuw

• in de verte, de verdwijnende

• sporen, van niets weten

• wat het betekent.

•

• Onze gezichten zijn koud en strak,

• glad van de regen, alsof we huilen.

•

• Het is geen huilen, het zijn

• regen en huid.

•

• Grijs-groene golven van bos na bos,

• daarin zullen we verdwijnen.

•

• Daaruit zullen we terugkeren,

• maar dat zullen wij niet meer zijn.

•

• Wie dat zijn weet niemand.



U bent langer dan een maand afwezig





Bespreken herstart na de afscheidsviering 

• De week na de afscheidsviering 
• 2 dagen per week – twee weken
• Vakantie
• Dan verder bespreken



U moet langs de bedrijfsarts









Takenpakket november 2010 
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Vakantie



Januari 2011: Leven en dood



Maart 2011 Akte van overleiden 



Mei 2011 Jaarlijkse evaluatie



Interne mobiliteit: de andere & mezelf 



Onderliggende wens voor mezelf – op weg naar 
andere fase 





Individu & gemeenschap 





Ideale job 



Brandweer Antwerpen: LG VTO 



• https://www.stampmedia.be/video/borgerhout-de-hoogte

https://www.stampmedia.be/video/borgerhout-de-hoogte




Brandweer Antwerpen: LG VTO -15/09/2011



9 uur - 17 uur



Het ‘juiste’ tempo is traag en goed



Meer werk of 4/5



2014 Geknipt moment, spiegel jezelf en spiegel je zacht. 



April 2015 







1/09/2016 Zelfstandige in hoofdberoep





Tussen kanker en werk 



Tussen rouw en werk





Rouw en verlies op het werk: werkgevers



Rouw en verlies op het werk: werkgevers

• Op de werkvloer 1 op 1 coaching 
• Op de werkvloer workshops in groep met als doel rouw en verlies 

terug onderdeel te maken van het leven.  



Rouw en verlies op het werk: particulieren 

• Individuele loopbaanbegeleiding op aanvraag
• Workshop spiegel jezelf en spiegel je zacht:

• 1/2/2020 te Berlaar 
• 9/5/2020 te Berlaar



Partners: 



Contactgegevens

• Griet Vanlathem 
• 0473 23 11 30 
• gekniptmoment@gmail.com
• https://www.facebook.com/Gekniptmoment/

mailto:Gekniptmoment@gmail.com
https://www.facebook.com/Gekniptmoment/
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