11 juni 2021
Teken je gesprek
Locatie 78 Bunnik
13:00-17:00 uur
o.l.v. Annelies Bruins
Uitnodiging voor de vakgroep activiteit van de
Vakgroep Kinder- en Jeugdtherapie

Teken je gesprek
Teken je gesprek is een manier om je gesprek visueel te
maken. Het kind vertelt over een gebeurtenis zoals
bijvoorbeeld een ruzie en de begeleider schrijft, tekent
het op een groot vel papier. Hij/zij maakt daarbij gebruik
van vaste kleuren en een vaste manier van noteren.
Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht en kan het kind
letterlijk zien wat er gebeurt en van daaruit op zoek gaan
naar passende oplossingen. Teken je gesprek zorgt ervoor dat het kind in zijn/haar eigen
kracht komt te staan. Deze manier van werken zorgt voor een grote betrokkenheid om het
probleem onder ogen te zien en op te lossen. Teken je gesprek is bij verschillende
gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen te gebruiken, zoals onder andere
gedragsproblemen, werkhoudingproblemen, faalangst en concentratieproblemen.
Teken je gesprek kan je ook gebruiken met tieners, (jong)volwassenen, ouders en collega’s
(als intervisie). Bij kinderen kan je het vanaf ongeveer 7 jaar inzetten, maar ook bij jongere
kinderen zijn er mogelijkheden. Hiervoor zijn een paar sjablonen geschikt onder andere de
“Ketting van gebeurtenissen”.
Om Teken je gesprek te kunnen toepassen hoef je geen tekentalent te zijn.

Annelies Bruins is moeder van een zoon en dochter van 17 en 18 jaar. Zij heeft een eigen
praktijk genaamd “Sta Sterk Kindercoaching”. Zij vindt het boeiend om kinderen te leren
kennen en om hen zelf te laten ervaren wie ze zijn en wat hun sterke kanten zijn. Bij het
coachen maakt zij gebruik van Teken je gesprek. Sinds 2016 is zij ook trainer “Teken je
gesprek” en geeft zij cursussen aan o.a. hulpverleners, leerkrachten en psychologen.
Tijdens de vier uur durende praktische workshop maak je kennis met de methode en leer je
“De Ketting van gebeurtenissen” en “Succes Vieren”. Je krijgt hiervan handige
stappenplannen en na afloop van de workshop kan je deze twee sjablonen al meteen in je
eigen werk inzetten.
Voor meer informatie: www.tekenjegesprek.nl
Programma: (Aanvang – programma - sluiting)
Aanvang 13:00 uur tot 17:00.
Na afloop mogelijkheid tot een borrel met een lekker borrelhapje.
Kosten van deelname:
A: voor leden: € 75,- incl. BTW
B: voor niet-leden: € 100,- 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
22 deelnemers.
Aanmelding:
(Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’) Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je
komt. In ieder geval vóór 1 mei 2021 a.s. opgeven 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.
We hopen jullie te ontmoeten op 11 juni 2021 in Bunnik.
Ik heb er in ieder geval veel zin in.
Mariska van der Meijs
Mail: mariska@reiswijze.nl
Tel: 06-12440532

