Hans Wetzels ONDERNEMEN
In deze rubriek bespreken vier vakgenoten hoe zij omgaan met een actuele kwestie bij het uitoefenen van hun beroep.

Hoe ga je om met traumatische
gebeurtenissen?
Een uitvaart organiseren na een zelfdoding, ongeluk of ander heftig sterfgeval kan moeilijk zijn. Vier
ondernemers vertellen hoe zij omgaan met traumatische gebeurtenissen.
‘Als iemand zichzelf van het leven heeft beroofd
kun je niet met de moeder in gesprek’

‘Met wie deel je dit soort ervaringen als je geen
directe collega’s hebt?’
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‘Hou ook je collega’s in de gaten’

‘Als uitvaartondernemer moet je openstaan voor
heftige emoties’
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