Dag voor de nieuwe leden
UITNODIGING & PROGRAMMA
Vrijdag 17 april 2020
Deze dag is voor nieuwe leden die in 2019 en 2020 lid zijn geworden van het NVPA.

Programma
09.30 - 10.00 uur

Ontvangst met een kopje koffie of thee

10.00 - 10.15 uur

Welkomstwoord

10.15 - 11.30 uur

Kennismakingsronde met aansluitend een kopje koffie of thee

11.30 - 12.30 uur

Presentatie over het NVPA

12.30 - 13.00 uur

Schriftelijke vragen beantwoorden

13.00 - 13.45 uur

Lunchpauze

13.45 - 15.45 uur

Workshop: Introductie Contextuele Therapie
gegeven door Hans Groeneboer

Hans is getrouwd, heeft drie volwassen zonen en is inmiddels grootvader van vijf kleinkinderen. Hij is
contextueel therapeut, studeerde agogiek en psychologie en vervolgens had hij het voorrecht om deel
te nemen aan de masterclass bij prof. Nagy de grondlegger van het contextuele gedachtegoed. Hans
werkt ruim 30 jaar in een praktijk als contextueel therapeut waarvan hij de laatste 15 jaar ook heel
actief is in het bedrijfsleven als coach en trainer. Daarnaast geeft hij trainingen in instellingen,
organisaties en bedrijven. Hij vertaalde het contextuele gedachtegoed van de hulpverlening naar het
bedrijfsleven en ontwikkelde daarvoor een contextueel management model. Samen met Veresca van
den Berg schreef Hans het boek "Dynamiek in verbinding”. In 2019 verscheen het boek “Doelbewust,
hoe bereik je wat je bereiken wil” van zijn hand.
In de workshop zal Hans een introductie geven van het contextuele gedachtegoed en een aansluiting
maken bij iedere andere therapeutische benadering. Hij zal laten zien dat alle kennis en vaardigheden
die we geleerd hebben en volop gebruiken in onze dagelijkse praktijk passen in het contextuele
denken. Hij zal in de workshop focussen op de dimensie van de relationele ethiek. Een waardevolle
dimensie die het meest krachtige vertrekpunt is groei en ontwikkeling van mensen. In de workshop
zullen we ook stilstaan hoe wij als hulpverleners op onze eigen grond staan passend kunnen geven en
trouw kunnen blijven aan onszelf.

15.45 - 16.00 uur

.
Sluiting van de dag en uitreiking van de certificaten
Voor je deelname aan deze dag ontvang je 4 studie-uren

Aanmelding: https://nvpa.org/trainingen/public ( klik op de link)
Locatiegegevens: De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk Tel.: 033-2460804
Voor een goede routebeschrijving met de auto of OV kijk op: www.deschakelnijkerk.nl

