Uitnodiging voor de vakgroep-activiteit van de Vakgroep Psychologen
Vrijdag 29-11-2019
Aanvang 13.00 uur
1.
Workshop TKI (het Thomas Kilmann Instrument)
door Oscar Breetveld
Deze training gaat over het Thomas Kilmann Instrument waarmee je feilloos iemands
persoonlijke stijl van conflicthanteren aantoont én de onderliggende onveilige hechting bloot
legt. Heel effectief in het kader van de therapie!
Thomas en Kilmann hebben het TK Instrument ontwikkeld met inmiddels een groot
referentiebestand en goed gevalideerd. Dit instrument ziet er op het eerste gezicht uit als een
heel zakelijke vragenlijst over de persoonlijke stijl van conflicthantering. Maar er zit veel
meer onder deze vragenlijst: een solide construct van een doordacht psychiatrisch model.
Het TK Instrument geeft hiermee een prachtig antwoord hoe iemand met conflict omgaat en
daarbij een trefzeker beeld inzake onveilig angstige hechting, onveilig onzeker/
ongeorganiseerd gehecht of onveilig boos gehecht. Een groeikans voor cliënt.
Oscar Breetveld heeft de onderliggende modellen in een aantal hand-outs verwerkt en een
uitwerking ontwikkeld met uitdagingen én valkuilen per stijl. De vragenlijst is erg solide en
betrouwbaar gebleken.
Voorafgaand aan of tijdens de workshop wordt de vragenlijst afgenomen (voor wie durft
Deelnemers krijgen hiermee inzicht in hun eigen persoonlijke stijl van conflicthantering, zicht
op de onderliggende hechtingsstijl en tenslotte de beschikking over oefeningen waarmee
iemand na keuze van een leer- & ontwikkeldoel zich verder kan ontwikkelen.
Deelnemers krijgen allemaal een studie-exemplaar van de vragenlijst en kunnen tijdens of na
de workshop het originele boekje kopen met de vragenlijst TKI (kostprijs uitgever € 20,15 +
porto € 2,49 = € 22,64).
Oscar Breetveld, registerpsycholoog NIP® voor arbeid & gezondheid, coach en
registertherapeut RBCZ en lid van het NVPA
2.
Workshop Zelfoptimalisatie-opstellingen door middel van intrapsychische en systemische
afstemming
door Luuc Christiaanse
Gedragsproblemen komen ook in bedrijven voort uit het (collectief) ontbreken van
individueel optimaal bewustzijn. Daartoe ontwikkelde Luuc Christiaanse vanuit zijn
praktische waarneming het zelfoptimalisatie-opstellingen model. De vraag is: Moeten we ons
nu wel of niet laten leiden door emoties of onderbuikgevoelens?

Hierbij een klein inkijkje in wat tijdens de workshop aan bod komt:
•
•

Vermijd het je laten leiden door emoties en allerlei afweerreacties
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen emoties, zodat je op deze wijze kunt
vertrouwen op je intuïtie, waar je je door kunt laten leiden

Luuc Christiaanse heeft een ruime ervaring in het bedrijfsleven als manager,
managementconsultant, omgaan met groepen en ervaring in individuele begeleiding, in
combinatie met intrapsychische en systemische inzichten. Daarnaast verzorgt hij ook
systemische workshops en workshops organisatieopstellingen. Luuc is lid van het NVPA en
wil graag zijn kennis en kunde met ons delen.
Kosten van deelname:
A: Voor leden: Inclusief BTW: € 35,B: Voor niet-leden: Inclusief BTW: € 45,Locatie: De opstandingskerk (onderdeel van de schakel)
Hoefslag 132, 3862 KD Nijkerk. Tel.: 033-2460804
Parkeermogelijkheden: zie website www.deschakelnijkerk.nl
Programma: (Aanvang – programma - sluiting):
Inloop vanaf 13.00 uur en start om 13.30 uur.
Van 14.00-16.00 uur workshopronde 1 en van 16.30-18.30 workshopronde 2.
Deelnemers kunnen aan beide workshops deelnemen.
Aansluitend een maaltijd van 18.30 tot uiterlijk 20.00 uur
Aanmelding: via de NVPA-website: https://nvpa.org/trainingen/public
Zie ook: https://www.agendanvpa.org/
Scholings-uren: 4
Annulerings- en aanmeldingsregeling:
→ Tot 1 week voor aanvang van de activiteit bij het secretariaat (digitaal).
Contactpersoon: Sanne de Bree Wondergem

