Prijslijst
Systemisch Werk
Wanneer

Wat krijg je?

Start september 2021
9 en 10 september 2021
7 en 8 oktober 2021
4 en 5 november 2021
2 en 3 december 2021
23 en 24 december 2021
20 en 21 januari 2022

12 dagen training
Trainingsmap
Koffie en thee
Heerlijke lunch
Erkend certificaat
Intervisiegroep
Begeleiding
Evaluatiegesprek

Onderwerpen
Basiswetten van systemen herkennen en mee omgaan
Inzicht in je eigen systeem vastleggen in genogram
Geven en nemen, schuld en onschuld
Grenzen, waar zitten ze bij je en hoe ga je er beter mee om
Dragen voor een ander
Anders en sterker waarnemen
Herkennen van verstrikkingen en hun effect
De invloed van het persoonlijk en groepsgeweten“uit huis gaan”
Herkennen van ‘systemische gevoelens’
Hoe werken de systemen in organisaties
Van binding naar verbinding
Omgaan met schuld
Afscheid nemen van dat waar je tegen aanloopt
Hoe sta je in relaties
Omgaan met rouw
Man/vrouw
Loopbaan
Ruimte voor persoonlijke thema’s

Investering
€2350,- voor de 12-daagse training Systemisch Werk.
Inclusief: heerlijke lunch, koffie, thee en een prachtige trainingsmap.
max 10 personen

We starten elke dag om 9.30 uur
tot 17.00 uur. De groep zal uit maximaal 10
personen bestaan. Schrijf je snel in want
VOL=VOL!

Fiscale tips
In veel gevallen kun je een groot gedeelte
terug krijgen via de belastingen door de
opleiding op te geven als studiekosten (kan
tot 52% teruggave zijn na aftrek drempel 250
euro). Vraag ernaar bij je belastingadviseur.

Naast deze opleiding zijn er nog vele andere
opleidingen te volgen bij Kerntc.
NLP Practitioner
NLP Master Practitioner
Training Leiderschap
Lichaamswerk
Kijk op de site www.kerntc.nl voor meer
informatie.

Wij zijn aangesloten bij CRKBO waardoor we als Postregister onderwijs
worden gezien en geen BTW hoeven af te dragen!
Betalen in termijnen is mogelijk
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Haal meer uit jouw leven!

