
Het bedrijf start weer op,

maar zonder Thomas.

Die komt niet meer.

Nooit meer.

O’Revoir-rouwexperte Katrijn Desteghe deed begin mei in Humo een 
warme oproep om de rouwende niet te vergeten:

“Mensen komen niet meer toe aan een normale rouwbeleving. Het is 
uitgestelde en getraumatiseerde rouw. Ik verwacht in de toekomst meer 

gevallen van burn-out en depressie. Hopelijk zullen we daar, als de deuren 
weer openzwaaien, ook rekening mee houden”

Een kans op een mooi afscheid, 
samen met collega’s,
bijvoorbeeld na corona.

Het hoeft geen uitleg. Het zijn bizarre en uitdagende tijden. 
In alle opzichten. Des te meer als je geconfronteerd werd 
met het overlijden van een medewerker of collega.

Is er in jullie bedrijf ruimte voor verdriet? 
Hoe kan rouw een plek krijgen in jullie bedrijf? 

Bijzonder Herdenkingsmoment op het werk

O’Revoir biedt een alternatief in het omgaan met rouw, 
verdriet, overlijden en loslaten. Taboes zijn er om 
besproken te worden. Met hart en ziel ondersteunen 
we jou én je naasten. Voor, tijdens en na het overlijden.

We zoeken samen hoe we het leven kunnen vieren.

Heb je er al aan gedacht om een Bijzonder 
Herdenkingsmoment te organiseren voor je overleden 
medewerker of collega? Het O’Revoir team gelooft dat dit 
een meerwaarde is voor jouw bedrijf én medewerkers. 
Verlies een plaats geven binnen het bedrijf én in het hart 
en hoofd van de medewerkers, een investering in jullie 
toekomst samen. Want, een mooi verhaal verdient 
uiteraard een warm einde.

Het O’Revoir aanbod
Heb je interesse in een Bijzonder Herdenkingsmoment op 
jullie bedrijf? We werken, uiteraard, op maat rond een 
mooie herdenking op de werkvloer, of op locatie.

Daarnaast staat rouwexperte Katrijn Desteghe klaar met 
rouwcoaching op maat. Want een warm team verdient 
warme steun. Nu, in deze op-afstand tijden en ook 
wanneer we de deuren weer openen. 
Op orevoir.be lees je meer over ons aanbod.

| afscheidsplanning en rouwexpertise ... een bijzonder alternatief

ontdek meer over onze diensten op www.orevoir.be
of neem contact op via hello@orevoir.be en 0473 52 18 32


