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6 DAAGSE  TRAINING

‘Zorg voor het Verhaal’
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Doelgroep: Mensen die persoonlijk of professioneel bezig zijn met 'zin' en 'betekenis' en zoeken naar bronnen van
wijsheid. Therapeuten, geestelijk verzorgers, professionele begeleiders, coaches, leidinggevenden,
enzomaarverderallemensen.
Groepsgrootte 12 maximaal 18

Opzet: 6 Bijeenkomsten van 6 uren, met een werktijd van 15.00 uur tot 21.00 uur en een Lunchpauze tussen
17.45 uur en 18.30 uur.
Bijeenkomsten met een ritme van eens per 6 weken - In de tussenliggende tijd met een leergroepje
opdrachten maken. Voorstel van dit tijdspad is om het werk in de opleiding en de leergroep - tussentijds
te integreren in persoonlijk en professioneel verhaal. 

Thema's: Iedere bijeenkomst staat een methodisch (middag) en een inhoudelijk aspect (avond) centraal. Voor een
aantal onderdelen behouden we de vrijheid om gastdocenten in te schakelen of aan te sluiten bij zich
voordoende actualiteiten. De voorlopige opzet is als volgt; 

1a Introductie, persoonlijke betrokkenheid, opdrachten, …
1b Het levensverhaal en de rol van scharniermomenten
2a Wijsheidstradities en hun betekenis voor mensen
2b Omgaan met verlies en breuken (trauma, stigmata)
3a Zingeving en betekenis (contingentie, lichamelijkheid, betekenisonderhandeling)
3b Omgaan met schuld en schaamte
4a Werken met narratieve clues in het verhaal
4b Omgaan met woede en agressie
5a Werken met symbolen en beelden
5b Omgaan met angst en verlangen
6a Expressie en transformatie in levensverhalen en in wijsheidstradities
6b Presentatie van persoonlijke opdrachten

Opleidingsdagen 2017  
● woensdag 1 februari 2017 ● woensdag 1 maart 2017 ● woensdag 5 april 2017
● woensdag 17 mei 2017 ● woensdag 21 juni 2017 ● woensdag 5 juli 2017 

Kosten; € 1550,00 euro inclusief boek 'Zorg voor het verhaal' en lesmaterialen, die tijdens de eerste lesdag
beschikbaar worden gesteld.

Opleidingslocatie
Afhankelijk van de aanmeldingen zal de training  in het noorden (Zwolle) en/of midden (Utrecht) 
(op loopafstand van het station) van het land plaats vinden. 

Hoofddocent 
Prof.Dr.R.Ruard Ganzevoort
Hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
Lid Eerste Kamer van de Staten-Generaal

Procesbegeleiding
Harriette Modderman (Bc)
Psychosociaal therapeut - specialisme trauma en rouw
Opleider en trainer Landelijk Steunpunt Rouw en Rots en Water Instituut NL
VSV begeleider - lifestreamcoaching ROC Alfa-college te Groningen 
Eigenaar v.o.f. Minskenwurk met Klaas van der Veen 

Inhoud
'Zorg voor het verhaal' is een leergang van zes bijeenkomsten waarin het narratief model centraal
staat. Het verhaal van mensen wordt verbonden aan verhalen uit mondiale wijsheidstradities.
Waarbij in het middagdeel de methodiek van het verhaal centraal staat en in het avondgedeelte 
thematiek vanuit de levensloop en centrale existentiële thema's worden uitgewerkt. 
De leergang is geschikt voor theologen, therapeuten en andere begeleiders van mensen, ongeacht
levensbeschouwelijke achtergrond (seculier of religieus). Immers, verhalen verbinden.

Aanmelden en informatie kan bij; harriette@minskenwurk.nl   |   06-20952877
Of via de website; www.minskenwurk.nl via de knop; contact - aanmeldformulier 
http://www.minskenwurk.nl/contact/aanmeldformulier.html
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