Leercontract voor Mijn kind heeft last van mijn probleem-Dagworkshop
Je/jullie aanmelding is hierbij in goede orde ontvangen. Fijn dat je meekomt doen en
stappen komt zetten.
De workshop wordt gegeven bij De Krachtwijzer in Budel.
Adres: Dr Anton Mathijsenstraat 5b Budel
Deze groeiworkshop bestaat uit 1 dag van 10.00/+-16.00
ko e/thee en lunch zijn inbegrepen.
Kosten
150 euro individueel
225 euro koppel
Waar ga je naar kijken en mee aan de slag:
Tijdens deze dag werken en kijken we vanuit systemisch perspectief naar het gedrag van
het kind. Inzicht krijgen in het familiesysteem en bijbehorende dynamieken die belangrijk zijn
om anders te gaan kijken naar gedrag wat opvalt of zichtbaar is.
Werk je met familieopstellingen en/of systeemtherapie en wil je je psychosociale en
therapeutische vaardigheden ontwikkelen? Dan is deze dag ook zeker een toevoeging.
Kortom een dag vol inzichten, aanreikingen, handvatten en verdieping. Je helpt niet alleen
je/het kind maar kunt zowel op persoonlijk als professioneel gebied een inke groeistap
zetten door te leren van deze dag.
Voor ouders èn voor therapeuten, coaches, (school)begeleiders, en jeudgzorgwerkers die
anders willen leren kijken.
Let op: je werkt alleen met je eigen thematieken. Dus niet met thematieken van eventuele
cliënten. Als professional doe je zelf geen opstellingen maar leer je mee door te kijken en
ervaren. Je gaat dus zelf ervaren wat het inhoudt wat je later kunt toepassen indien je
hiermee werkt of wilt gaan leren werken. Er wordt nooit met een kind zelf gewerkt, het
gedrag wordt bekeken en mag niet zonder toestemming van een ouder mee gewerkt
worden.
Voor ouders: Geeft er maar 1 van jullie toestemming dan kan er nog steeds gekeken
worden vanuit jouw eigen familiethematieken.
Voorwaarden
Bij aanmelding heb je de volledige betaling voldaan. Omdat De krachtwijzer een
onderwijsinstelling is zijn we vrijgesteld van BTW.
Je inschrijving/aanmelding voor de workshop kan alleen schriftelijk worden geannuleerd.
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Bij annulering voorafgaand aan startdatum zie onze algemene voorwaarden op de site.

Verantwoordelijkheid
Bij deelname neemt elke deelnemer volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf in de groep.
De docent en/of begeleiders zijn niet aansprakelijk voor fysieke of psychische klachten.
Wanneer iemand medicatie gebruikt zoals anti-depressiva, zwanger is of psychische
problemen heeft dien je dit voor aanvang aan te geven.

Verklaring
Deelnemers verklaren bij inschrijving bekend en akkoord te zijn met de inhoud van het
leercontract, klachtenprocedure en algemene (leverings) voorwaarden. (zie website)
Mocht je nog vragen hebben, mag je altijd even mailen: sanne@dekrachtwijzer.nl
Tot dan!
Groetjes Sanne Blom

