Uitnodiging cursus ‘Teken je gesprek’
Ermelo, 19 november 2018
Beste BEZIG (aspirant-)leden,
Op de ledenvergadering van 9 oktober jl. is er een PowerPoint getoond en is er informatie
gegeven door Bea Blom over de cursus ‘Teken je Gesprek’. Er blijkt animo te zijn voor deze
cursus en vervolgens hebben we deze cursus georganiseerd. Er is plaats voor 16 cursisten.
Wat houdt de training in:
‘Teken je gesprek is een visuele, oplossingsgerichte gespreksmethode die in de praktijk is
ontwikkeld door Adinda de Vrede.
Met behulp van kleuren, symbolen en sjablonen schrijf je de woorden van je deelnemer
letterlijk op. Door de gestructureerde manier van werken ontstaat overzicht en inzicht. De
tekening wordt als het ware een spiegel van de beleving van het probleem. Aan de hand
daarvan gaat je deelnemer ontdekken wat hij/zij wil veranderen en welke hulpbronnen (eigen
vaardigheden, mensen om hem/haar heen) daarbij door de deelnemer ingezet kunnen
worden.’
Doelgroep:
Voor iedereen die met kinderen (vanaf plm. 7 jaar), jongeren of (jong-)volwassenen werkt.
Doelstelling:
Ondanks dat de methode niet speciaal gericht is op kinderen/jongeren/volwassenen met
adhd/ autisme/ een lichte verstandelijke beperking/ hoogbegaafden, blijken zij veel baat bij
deze gesprekstekeningen te hebben.
Data:
Donderdag 14 februari 2019
Donderdag 14 maart 2019
Donderdag 18 april 2019
De cursus zal overdag plaatsvinden van 10.30 uur - 15.30 uur.

Locatie:
Zorgboerderij ‘Blommendal’
Ruifweg 6
3835 PN Stoutenburg
Kosten:
De kosten voor de gehele cursus (3 lesdagen van 5 uur) bedragen € 395- per persoon.
Bij inschrijving bedraagt de aanbetaling € 125,- per persoon.
Dit is inclusief:
• lesmateriaal voor elke cursist:
- reader
- lesmap waarin stappenplannen voor (bijgeleverde) sjablonen, stiften, werk- en
tekenboek, kaartjes etc.)
• lunch
• 55 accreditatiepunten wanneer u SKJ geregistreerd bent.
• certificaat
Per locatie worden eenmaal de boeken ‘Teken je gesprek over faalangst’ en ‘Teken je gesprek
over gedrag’ tijdens de cursus uitgereikt. Dit is € 44,45 per locatie en is niet inclusief.
Graag aanmelden vóór 5 januari 2019 via info@zorgboerenbezig.nl o.v.v. naam, adres,
woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.
In de bijlage treft u een PowerPoint voorstelling waarin meer informatie.
U kunt ook de site http://www.bubocoaching.nl/teken-je-gesprek/ bezoeken voor meer
informatie.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,
Monique van Steeg
secretaris BEZIG

