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NATIONALE MOED DAG 

Alles kan altijd anders zijn 

Ochtend workshops: 

1   ‘Adlers Psychologie in vogelvlucht’  

     Renie Bhlmann 

Voor hen die nog (bijna) niets weten over de 

psychologie van Adler en graag in 

sneltreinvaart, vogelvlucht en notendop 

willen worden bijgepraat over de 

belangrijkste principes, uitgangspunten en 

zienswijze vanuit de psychologie van Adler. 

 

2  ‘Leven met verlies’ 

     Marry Oostijen 

Hoe hou je je staande na het verlies van een 

geliefde, van je baan, je gezondheid, je huis 

en haard, na het verlies van krachten bij het 

ouder worden  etc. 

We kennen het vast allemaal of hebben er in 

onze omgeving mee te maken, maar het is 

voor iedereen anders. 

Je krijgt in deze workshop handvatten hoe je 

kunt omgaan met gevoelens van boosheid, 

verdriet, angst, teleurstelling, moedeloosheid 

en hoe jij in jouw specifieke situatie wat kunt 

doen.   

Middag workshops: 

3   ‘Op het toneel van het leven’ 

      Katja Göpfert en Conny Jaspers 

We zijn  een deel van het geheel...  

 Welke rol pak ik op het toneel van het 
leven? 

 Waar ervaar ik nederlagen en waar 
successen? 

 Wie zijn mijn medespelers? 

 Voor wie ben ik medespeler? 
 

4   ‘Het pingpong patroon in relaties’ 

      Pauline Hofstra 

Ken je dat? Je doet niets fout en toch loopt 

het verkeerd af.  

Hoe een goede intentie niet altijd tot helpend 

gedrag leidt en wat je daaraan kunt doen. 

Hoe tijdelijk vertragen en luisteren om 

elkaar te begrijpen, je sneller weer in contact 

brengt met elkaar. 

Over veelvoorkomende problemen in een 

relatie en wat je kunt doen om het contact te 

herstellen. 

Dag workshop:  

5  ‘Samen problemen oplossen’     Theo Joosten 

“Een probleem heb je nooit alleen”…..is het uitgangpunt voor deze hele dag workshop. 

In een gezin, op het werk in de vrijwilligersclub, overal werken mensen samen. Waar 

mensen samen dingen doen, doen zich allerlei uitdagingen voor die in gezamenlijkheid 

kunnen worden opgelost. Hoe je dat op een systematische manier kunt doen, oefenen we 

zowel ’s ochtends als smiddag samen met de incidentmethode. 

 

 


