Workshop
door

Mini Soer

Het Gebroken en Samengesteld Gezin
vanuit het perspectief van het kind

We zijn niet meer zo gewend om vanuit systemen te denken, meer vanuit individualiteit. Dit
wordt veelal nog vergroot wanneer mensen in een moeilijke situatie verkeren.
Tijdens deze dag wil ik graag een vernieuwende en wellicht inspirerende kijk op het gebroken
en samengesteld gezin met je delen. Vanuit het kind zal het dynamisch proces bekeken worden.
Het hele familiesysteem komt hierbij aan de orde.
Ook de grootouders, als oorspronkelijke bronnen van de ouders en dus ook van de kinderen,
zijn voor de kleinkinderen van grote betekenis als het oorspronkelijke gezin uit elkaar valt.
Samengestelde gezinnen kunnen ontstaan na scheiding, na overlijden van een ouder, na adoptie
en na bevruchting door een ander dan de zorgouder.
In Nederland waren er in 2010 meer dan 200.000 samengestelde gezinnen. Uit onderzoek blijkt
dat van de nieuwe relaties 60% stuk loopt. Alleen hieruit blijkt al de kwetsbaarheid en
de complexiteit van samengestelde gezinnen en hun kinderen.
Tijdens deze workshop is er de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan en om vragen te
stellen. Er zijn een aantal oefeningen zodat je lijfelijk kunt ervaren wat de theorie met je kan
doen. Dit alles gebeurt met respect en voldoende veiligheid voor iedere aanwezige.
Het doel van deze dag is om meer bewustzijn en meer erkenning te creëren voor de
complexheid van het systeem. En om van daaruit handvatten aan te reiken, zodat er meer rust
en balans in het systeem komt en iedereen zo optimaal mogelijk in deze situatie kan leven.
Opgave bij: Mini Soer
De Ontmoeting; Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie
T: 033 457 1295
E: Info@minisoer.nl I: www.minisoer.nl
Doelgroep: Professionals die werken met mensen uit gebroken en/of samengestelde gezinnen,
(zorg)ouders en verzorgers, (zorg)grootouders. Tevens interessant voor volwassen kinderen
uit gebroken en/of samengestelde gezinnen.
Groepsgrootte: 4 tot 8 personen
Datum: dinsdag 10 april 2018 Tijd: 10.00 u – 17.00 u
Plaats: Landhuis Schothorst, Schothorsterlaan 11, 3822 NA Amersfoort
Kosten: 95 Euro (incl. koffie/thee)

