Workshop Slapende Honden level II
26 en 27 juni 2019, door A Struik

Doelgroep
Deze workshop is een vervolg op de workshop Slapende Honden? Wakker maken!
Het is dan ook een voorwaarde dat je deze gevolgd hebt en het is erg aan te bevelen
om het boek Slapende honden? Wakker maken! (2016) te hebben gelezen. Deze
workshop is niet geschikt voor groepsleiding.
Inhoud
In deze tweedaagse workshop wordt het gebruik van de behandelmethode verder
uitgediept. Deze twee dagen zijn gericht op het vergroten van je vaardigheden en er
wordt geoefend met het analyseren van weerstand en opzetten van een
behandelplan en met systemische motiverende en stabiliserende interventies die
kunnen worden gebruikt bij kinderen en ouders.
Aan de hand van (eigen) casuïstiek worden technieken besproken, plenair en in
groepen en er worden gesprekstechnieken geoefend in rollenspel. De maximale
groepsgrootte is 30 personen en deze twee dagen vereisen een actieve deelname.
Trainer
Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut en EMDRsupervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met
vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in
pleeggezinnen en residentiele afdelingen. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar
ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en
buitenland.
Accreditatie en ID nummers
FGzP 6 punten
NVRG 12 punten
NIP/NVO herregistratie 12
NIP/NVO beh/diagn 3 punten
SKJ 11 punten
VEN 7 breed, 2 smal

273200
273200
273200
273200
198786
343586

Datum en tijd: woensdag en donderdag 26 en 27 juni 2019, 09.30-16.30.
Kosten: 600 euro inclusief lunch.

Locatie: Landgoed Zonneheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941EP Doorn.
www.landgoedzonheuvel.nl Het landgoed is een prachtige locatie waar u ook kunt
dineren en overnachten. Als u dat wilt kunt u zelf een kamer en diner boeken via:
Telefoon: 0343 - 473 550, reserveringen@landgoedzonheuvel.nl. Het is verstandig
dat zsm te doen ivm de beschikbaarheid van kamers.
Inschrijven: Opgeven op de website www.ariannestruik.com
Er is een beperkt aantal plaatsen. Uw deelname is pas geldig als u betaald heeft op
ABN te Vught NL12ABNA0409080772, tnv Struik met vermelding van datum van
de workshop en uw naam.
Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering binnen 3 maanden voor de workshop
krijgt u het volledige bedrag teruggestort. Van 3 maanden tot en met 4 weken krijgt
u de helft teruggestort. Binnen 4 weken vindt geen teruggave plaats. Annulering
uitsluitend per email: ariannestruik@hotmail.com

