12 maart 2021 Individueel Systemisch Werken
Vakgroep Psychosynthese
Beste leden van de vakgroep Psychosynthese van het NVPA en overige belangstellenden,
Hierbij nodigen we je van harte uit voor het Psychosynthese-café op
vrijdag 12 maart 2021
Thema: Individueel Systemisch werken door Ineke Hamstra.
In deze workshop kun je kennis maken met het opstellen m.b.v. poppetjes en sjablonen. En
dit kan op basis van een hulpvraag uit je familiesysteem, maar ook omdat je bv. een
keuzeprobleem hebt, een lichamelijke klacht of een onvervuld verlangen.
Vaak hebben dingen die ons in het heden dwars zitten een oorzaak in onaffe zaken in het
verleden. Dat kan generaties teruggaan. Nazaten willen dan uit loyaliteit de boel weer in
orde brengen uit een soort aangenomen schuldgevoel. Zowel het persoonlijke als het
collectieve geweten kunnen hierbij een rol spelen. En dat kan maken, dat je bv. geen keuze
kunt maken, een lichamelijke klacht krijgt of je verlangen niet leeft.
In deze korte workshop kun je even proeven aan wat er mogelijk is met een individuele
opstelling.
Over Ineke Hamstra
Ineke heeft een therapiecentrum gehad met individuele-, relatie- en groepstherapie van
1988 tot 2019. Nu heeft ze een scholingsinstituut, waarin ze basistrainingen individueel
systemisch werken geeft, workshops familieopstellingen en begeleide intervisie. Voorheen
deed ze dat bij de Psychosynthese Academie, daarna bij de Broedplaats en nu in eigen
beheer.
Daarnaast was ze 8 jaar bestuurslid van het NVPA en 4 jaar coördinator van de sector
Psychosociaal van het RBCZ. Ook is ze accrediteur, visiteur en gecommitteerde bij de
Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB). Ze schrijft voor het vakblad PsychoSociaal
Digitaal en begeleidt familieleden van psychotische en schizofrene kinderen bij Ypsilon
Ede/Wageningen.

Programma:
Vanaf 13:00 Inloop
13:30 uur Aanvang en mededelingen
16:30 uur Einde workshop
Tot ± 17:30 uur netwerken en café
Locatie: Emmaus kerk (met garantie 1,5 meter-regeling), Noorderwierweg 131 in
Amersfoort. Deze locatie is onder voorbehoud. Indien dit door corona-maatregelen
niet kan, dan wordt de workshop via zoom gegeven.
Kosten: € 25,- (ex BTW = € 30,25 inclusief BTW) voor NVPA-leden,
€ 50,- (ex BTW = € 60,50 inclusief) voor niet-leden.
Aanmelding:
Inschrijving en betaling uitsluitend via het NVPA (zowel voor leden als niet-leden):
www.nvpa.org/trainingen/public
Het aantal plaatsen is beperkt, maximaal 30 deelnemers, wees er dus snel bij!!
Leden van de vakgroep Psychosynthese hebben bij de inschrijving voorrang boven nietleden. Iedereen kan zich alvast inschrijven, maar bij overtekening gaan leden voor.
Sluitingsdatum voor inschrijving is vrijdag 5 maart 2021.
Certificaat:
De workshop is door de NVPA geaccrediteerd voor 3 studie-uren. Je ontvangt na de
workshop per mail een certificaat van deelname.
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het
volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening gebracht.
(Annuleringsreglement – klik op de link)
Factuur:
Voor de bijdrage in de kosten van deze workshop ontvang je per mail je factuur. Dit is tevens
de bevestiging.
Het Psychosynthesecafé is een initiatief van de vakgroep Psychosynthese van het NVPA. Het
beoogt sinds 2002 een ontmoetingsplaats te zijn voor leden van de vakgroep, voor
psychosynthesetherapeuten en -counselors en voor andere psychosociaal therapeuten, die
in psychosynthese geïnteresseerd zijn.
Ook leden van andere vakgroepen binnen de NVPA zijn van harte welkom!
Hartelijke groet,
mede namens de voorbereidingsgroep (Edith Bakker, Elisabeth Hogelink, Richard
Buijtenhek)
Yvonne Steenmetz, vakgroep-coördinator.

