
 

 

 

GROEIEN ALS MENS EN ALS PROFESSIONAL  
4 verdiepingsdagen Focusing 2022  

   

Locatie : Klooster Nieuw Sion, Diepenveen 

Voor professionals die Focusing gebruiken in het werken met mensen  

 

 

Ontwikkel een passie om te leren en je zult 

nooit ophouden te groeien.    
   
Vier verdiepingsdagen in één jaar. Bijeenkomsten waar je 

gelijkgezinden ontmoet; waar je van docenten, van elkaar en van jezelf 

kunt leren; waar je inspiratie kunt vinden en je kunt laten raken in je 

eigen proces. 

De dagen zijn bedoeld voor iedereen die zich bekwaamd heeft in 

Focusing, het gebruikt in het werken met mensen en dit wil verdiepen 

en verbreden.   

 

 

 

Organisatie en inhoud: Aaffien de Vries ism 4 verschillende gastdocenten. De gastdocenten leveren (in 

ieder geval) een bijdrage aan het inhoudelijke thema van de dag.  

De globale dagindeling:  

 Welkom en aankomoefening, 

 Inleiding en Focusing rond een thema, 

 Lunch met tijd voor uitwisseling, 

 Intervisie/supervisie op verschillende manieren. 

 Gezamenlijke afsluiting 

We zoeken naar een plezierige en groeizame balans in diepgang en lichtheid, in het verder bekamen 

van het ambacht en zelf ervaren, in afstand en nabijheid … 

    

Donderdag 28 april 

Bang voor …. muizen, mensen, de straat, vliegen ……  misschien wel bijna alles 

Gastdocent: Marco Verschragen (GZ psycholoog, trainer) werkt meer dan 20 jaar met angst vanuit zowel 

een cognitief gedragstherapeutisch als lichaamsgericht kader. 

 



Donderdag 9 juni 

Duwen, trekken, reiken, grijpen  ….. experientiële verkenning van developmental-movements 

Gastdocent: Ynke van Zuidam, klinisch psycholoog en psychotherapeut(FOT). Specifiek aandachtsgebied: 

hechting en (vroeg kinderlijk) trauma. 

Donderdag 15 september 

Als leven ondraaglijk is en de dood de enige oplossing lijkt ….. 

Gastdocent: Marja Kuzmanic, GZ-psycholoog, gepromoveerd in de klinische psychologie en existentieel  

psychotherapeut (FOT).  

Donderdag 1 december 

Hoe ook een moeilijk leven zin kan krijgen ….. 

Gastdocent: wordt nog bekend gemaakt. 

Datum, tijd en locatie   
Locatie: Klooster Nieuw Sion, Diepenveen. www.nieuwsion.nl 

Afhaalservice vanaf station Deventer 

Datum:  4 x donderdag: 28 april, 9 juni, 15 september, 1 december  

tijd:  10.00 – 16.30 uur    

 

Deelnamekosten, inschrijving en annulering   
De kosten per dag zijn 245 (80 euro korting bij inschrijving voor 4 dagen ineens) incl lunch  

Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers.   

Informatie en opgave: aaffien.de.vries@gmail.com of tel 0592 612613.  

    
Annuleringsregeling    
1. Bij annulering vóór de sluitingsdatum worden de betaalde kosten exclusief de inschrijvingskosten (75 euro)  gerestitueerd.  

2. Bij annulering na de sluitingsdatum en tot 2 week voor start van de cursus  wordt 40% van het bedrag gerestitueerd.  

3. Bij annulering binnen een week of bij afwezigheid worden geen kosten gerestitueerd. 

4. Focuscentrum Aaffien de Vries biedt in voorkomende gevallen een coulanceregeling.   
Bij het niet doorgaan van een cursus  (door onvoldoende deelname, ziekte van de docent of andere onvoorziene 

omstandigheden) worden deelnemers hierover zo vroeg mogelijk ingelicht. Uiteraard wordt het overgemaakte cursusgeld 

volledig teruggestort. Indien mogelijk wordt  een alternatief aangereikt. Voor het niet doorgaan van een cursus wordt geen 

aansprakelijkheid aanvaard.   

 
 

"The change process we have discovered is natural to the body, and it feels that 

way in the body... the experience of something emerging from there feels like  

a relief and a coming alive.” (G. Gendlin) 

http://www.hetvolleleven.com/

