11 maart 2022
Het nieuwe opstellen
Locatie:
Locatie 78 Bunnik
09:30-14:00 uur
o.l.v. Daniëlle Burgmans
Uitnodiging voor de vakgroep activiteit van de Vakgroep Integratieve
Therapie
Het Nieuwe Opstellen
Familie opstellingen zijn voor veel therapeuten geen onbekend fenomeen. Wat echter niet
iedereen weet is dat Bert Hellinger, grondlegger van de familie opstellingen zoals we die
kennen, in zijn opstellingen werk is gegroeid en in de laatste jaren van zijn leven uitkwam bij
wat hij het Nieuwe of Geestelijke opstellen noemde.
Vandaag maken we kennis met wat dat inhoudt, wat de verschillen zijn met het meer
traditionele opstellen en gaan we uiteraard ook zelf hiermee aan de slag.
We gebruiken het Nieuwe Opstellen in oefeningen rondom rouw én thema’s die door de
groep worden aangedragen.
Danielle Burgmans is psycholoog en rouwtherapeut. Zij rondde als eerste in Nederland de
opleiding 'Meaning Making in Grief' af, van het Portland Institute. Robert Neimeyer is haar
grote voorbeeld als het gaat over rouwtherapie. Daarnaast volgde zij de erkende opleiding in
het Nieuwe Familieopstellen bij Odilon Mets. Haar werkgebied ligt op het snijvlak van
psychologie, opstellen, rouw en esthetiek.

Programma:

9.30 uur: inloop
10.00 uur: start
13.00 uur: lunch
14.00 uur einde

Kosten van deelname:
Leden € 65,- incl. BTW
Niet-leden € 80,- incl. BTW

Locatie:
Locatie 78
Burg. Van der Weijerstraat 78
3981 EK Bunnik
Voor wie:
Naast de vakgroep leden is iedereen welkom! Eigen vakgroep leden hebben in principe voorrang bij
de aanmelding. Rekening houdend met de Corona maatregelen is er plaats voor 40 deelnemers.
Aantal deelnemers: 40 maximaal
Aanmelding:
(Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’) Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je komt via de
website van het NVPA.
https://nvpa.org/trainingen/public
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je volgens het annuleringsreglement aangeven dat je
niet kunt.
Certificaat:
Na afloop ontvang je een certificaat per mail van het secretariaat.
Deze activiteit telt voor 3 studie-uren of 3 PSBK-uren.
We hopen jullie te ontmoeten.
Mirjam Nederlof en Noor van Gulik.

