`
Stichting KinderFocussen

Kinder Focus Centrum Nederland

“Internationaal Symposium KinderFocussen” in Breda!
FOCUSSEN; “onvoorwaardelijke empathie en respect tonen, reflectief actief luisteren en het zelfoplossend
vermogen van het kind stimuleren, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de volwassene naar het
kind. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.”
Op zaterdag en zondag 7 en 8 April het 10de internationale KinderFocus symposium in Breda! Op zaterdag
worden verschillende workshops en presentaties aangeboden, waarin aspecten, werkvormen en processen
rond Focussen met kinderen centraal staan: werken met verschillende non verbale werkvormen; klei, dieren
en Sensory play; Focussen in de klas, Focusing en zelf regulatie en kennismaken met Focussen. Zondag een
internationale dag rond het thema “Selfregulation a way to stay Grounded & Connected.
*Ben jij ook op zoek naar verdieping van jouw professionele vaardigheden en interventies?
*Wil je jouw onvoorwaardelijke aandacht bij kinderen en clienten nog meer versterken?
*Kan jij inspiratie gebruiken om het probleemoplossend vermogen bij het kind blijvend te vergroten?
*Of heb je behoefte extra zorg te hebben voor je eigen proces, in het begeleiden van kinderen en cliënten?
Dan is het Kinderfocus Symposium iets voorjou!
Op onze vernieuwde website is het volledige programma te zien en meer over Focusing en kinderen!
Zaterdag 7 april:
Het doel is ervaringen uitwisselen, kennismaken met Focussen en bijscholing van kennis en vaardigheden.
Voor docenten, ouders, begeleiders, (kinder)therapeuten, pedagogisch medewerkers, focussers en andere
geïnteresseerden.
Zondag 8 april:
Op de tweede dag is er een speciale internationale trainingsdag “Focusing with your Whole Body” door
Astrid Schillings, een psychotherapeute en Focuscoördinator uit Duitsland. Voor vaktherapeuten,
speltherapeuten, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdhulpverleners en Focussers. Deze
dag is een unieke ervaringsgerichte combinatie van lichaamswerk en Focusing. Je ontdekt hoe je hoe je op
een 'eenvoudige’ en efficiënte manier jouw emoties kunt reguleren en meer stevigheid en ‘presence kunt
verkrijgen in moeilijke emotionele situaties! Ervaring met focussen is niet noodzakelijk. Voertaal is Engels.

Hartelijke groeten,
Bestuur Kinder Focussen
www.kinderfocussen.nl

