- Uitnodiging De start van een nieuw PD-jaar doen we natuurlijk graag met jullie: oud-cursisten en nieuwe
cursisten voor de leergang PD.

We nodigen jou en iedereen die geïnteresseerd is in het werken vanuit PD-perspectief uit op onze
themadag op vrijdag 24 september 2021.
Het thema is “verdragen als basis voor…..”.
 Ontwikkeling
 Een goede werkrelatie
 Omgaan met verschillen
 Onzekerheid en rolneming
De Corona-periode lijkt bijna voorbij, in reflectie en dialoog maken we een balans op:
 Hoe gingen en gaan we om met onzekerheid over de toekomst?
 Zijn de richtlijnen en regels een illusie of een houvast voor ons gevoel van veiligheid?
 Hoe gaan we om met emotionele claims die op ons gelegd worden: verdragen, begrenzen of
verwerpen?
Het wordt een leerzame dag waarbij je weer, of juist voor het eerst, contact kunt maken met het
benaderen van alledaagse vraagstukken vanuit het perspectief van de psychodynamiek. In een
laagdrempelige gezellige interactieve bijeenkomst verkennen we de interacties tussen onze innerlijke
werelden met elkaar en met de buitenwereld.
De dag wordt gemaakt voor en door de deelnemers.
 Voor oud-cursisten om weer contact te maken met elkaar en de psychodymica.
 Voor nieuwe-cursisten om te proeven en te proberen. En vooral vragen te kunnen stellen zoals:
waar gaat dit in godsnaam over?
 Voor iedereen om thema’s en vraagstukken neer te leggen in het werken met professionals.

De kosten voor de dag zijn 45 euro (exclusief btw maar inclusief lunch).
Voor deelnemers die zich hebben aangemeld voor de leergang pd-leiderschap is de deelname gratis.
De dag zal gehouden worden in de regio van Den Bosch op 24 september 2021 van 10:00 uur tot
15:30 uur.
De exacte locatie weten we nog niet omdat we rekening willen houden met het aantal deelnemers
en de regels die nog gelden/en wellicht niet meer vanwege de Corona.
Aanmelden kan via de mail:
info@pdconsult.nl
We zien je graag op 24 september!
Erik en Pepijn

