Familieopstellingen met Ingrid Dykstra

Vrijdag 13 september 2019 te Bunnik
Studie-uren: 6
Kosten:
€75 (voor leden)
€135 (voor niet-leden)
Workshop ‘Kind in Balans’
Er zijn legio redenen waarom kinderen niet goed in hun vel kunnen zitten. Voor opvallend
gedrag of stoornissen is de oorzaak soms direct aanwijsbaar. In andere gevallen is de reden
onduidelijk. In beide gevallen kan systemisch werk uitkomst bieden. Systemisch werk is een
krachtige methodiek ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Personen
worden hierbij niet als op zichzelf staand ervaren, maar als onderdeel uitmakend van een
systeem. De ervaring leert dat systemisch werk - ook wel “familieopstellingen” genoemd een uitermate vruchtbare bijdrage levert aan het zichtbaar maken van de dynamiek binnen
een gezin opdat een ieder weer volop kan leven.

Wat
Een eendaagse workshop die inzichtelijk maakt hoe een systemische kijk op
kinderproblematiek zowel het kind als het gezin meer in balans brengt. De deelnemers
kunnen tijdens de workshop vragen inbrengen en een eigen beweging maken in hun
systeem. Het kind staat hierbij centraal. Ook is er ruimte voor supervisieopstellingen of
opstellingen rondom persoonlijke casuïstiek.

Wanneer een therapeut een vraag zou willen inbrengen dan kan van tevoren hier een mail
worden gestuurd naar het NVPA.

Door wie
De workshop wordt gegeven door Ingrid Dykstra. Ingrid is een zeer ervaren en
gerenommeerd systemisch gezins- en kindertherapeut en pionier op het gebied van
systemisch werken met kinderen.
Ze is internationaal bekend in Duitsland, Spanje, Rusland, België en Nederland en is auteur
van de boeken: ‘Kind en familielot’ en ‘Familieopstellingen met kinderen en jongeren’‘. In
Hamburg heeft Ingrid een praktijk waar zij ouders en kinderen in hun individuele en sociale
ontwikkeling ondersteunt.
Ook biedt zij hulp en steun aan professionals. Met liefde voor alle betrokkenen, een
diepgaande kennis en een rijke schat aan ervaring, lukt het Ingrid om het kind en ouders op
een weg te helpen naar balans en liefde. De voertaal van de workshop is Nederlands. Voor
meer informatie: www.ingriddykstra.de

Voor wie
Deze workshop wordt gegeven ter bevordering van deskundigheid aan therapeuten in het
systemisch werken met kinderen en gezinnen. De workshop is bedoeld voor iedereen die
met kinderen en jongeren werkt.

