THERAPIE

“Ik schrok, in de

IN BEELD

grootste eenvoud
kon ik mijzelf en de

Een ervaringsgerichte training
“poppetjesmethodiek” vanuit het

situatie van mijn

contextuele gedachtegoed.

cliënt overzien.
Alle puzzelstukjes
vielen op hun plaats
en ik wist, zonder
na te denken, wat ik
moest doen.”
Cursist van de
driedaagse training
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T R A I N I N G :

THERAPIE
IN BEELD

PIJLERS VAN DE TRAINING:

1.

De invloed van je eigen levensgeschiedenis op je professionele handelen

2.

Je leert de poppetjestaal “spreken”

3.

Je leert deze beeldtaal toe te passen binnen je eigen professie, in aanvulling op en in
plaats van het gesproken woord.

4 ASPECTEN VAN DEZE

ERVARINGSGERICHTE
TRAINING MAKEN HEM UNIEK:

“Toen ik de eerste keer die poppetjes moest
pakken dacht ik: ‘Ze is gek… ze denkt toch niet dat

1.

ik met Playmobil ga zitten spelen’ maar in die eerste

WILT JE OOK

GETRAIND
WORDEN?
Vraag een vrijblijvende
offerte aan!
Voor meer informatie of aanmelding
bereik je ons via:

E

inschrijven@gerriereijersenvanbuuren.nl

Ieder individu wordt verbeeld met een volwassen poppetje, een oorspronkelijke

W

www.gerriereijersenvanbuuren.nl

en juist dit derde poppetje maakt deze beeldtaal compleet en universeel

Deze training is al gegeven aan: psychologen,

keer leerde ik meer over mezelf dan ik in de 50 jaar van mijn

2.

De link tussen het contextuele gedachtegoed en de poppetjestaal

bestaan te weten ben gekomen!”

3.

De directe toespitsing op jouw doelgroep door het werken met een trainingsacteur

4.

Inzicht in wat jij van jezelf meeneemt en de invloed hiervan op de

tal van verschillende therapeuten, coaches,
mediators en supervisors. Bent je benieuwd of
de training ook wat is voor jouw beroepsgroep,
overleg dat dan even met ons.

relatie met je cliënt.
ls persoon neem je altijd jezelf mee in je professionele relatie met de cliënt.
Het is niet zozeer je kennis of de gekozen methodiek die bepaalt of de
therapie slaagt, maar vooral de wijze waarop jij die gebruikt en inzet.
In deze training word je je - met behulp van de poppetjes - bewust van de
doorslaggevende invloed van jouw persoonlijkheid in relatie met de cliënt en leer

WERKVISIE

je hiermee om te gaan.

De training wordt vanuit de contextuele benadering gegeven. In haar werkwijze richt
deze benadering zich op de bijzondere verbindingen die een mens in het leven kent en de

Je leert hoe je met de inzet van Playmobil het probleem van de cliënt boven tafel

invloed daarvan op zijn handelen en gekozen relaties.

LEES OOK:

“ Verlangen naar
erkenning”

kunt krijgen. Hierdoor ziet de cliënt zijn gehele context en de invloed daarvan in één
oogopslag voor zich staan. Het beeld doet een appèl op de keuzemogelijkheden van de
cliënt in de voor hem belangrijke relaties en situaties.

TIJDSDUUR EN KOSTEN

Dit boek geeft je

Vanuit dit inzicht en appèl help je de cliënt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn

De training duurt drie dagen en wordt toegespitst op de individuele deelnemers.

een realistische kijk op hoe je met de

eigen proces en hoe je daar samen sturing aan geeft. Daarbij heeft het beeld jou als

Daarnaast is maatwerk mogelijk voor aanvragen buiten dit aanbod om. Voor actuele data en

poppetjes kunt werken.

professional ook veel te vertellen.

kosten kijk je op onze website www.gerriereijersenvanbuuren.nl

