Academie voor
integratieve psychotherapie

Vesta
“Ik heb al een moeder.”

Als gebroken kerngezinnen gaan samenwonen
Nascholing over de mogelijkheden én onmogelijkheden van

samengestelde gezinnen
Samengestelde gezinnen
In ons land is 10 % van alle gezinnen een samengesteld gezin.
Maar liefst twee derde van de beginnend samengestelde gezinnen
is na 5 jaar alweer uit elkaar. Samengestelde gezinnen kennen een
andere interpersoonlijke dynamiek en andere uitdagingen dan
kerngezinnen.
Voor de hedendaagse psychosociale hulpverleners zijn inzicht in
deze dynamieken en het beschikken over de vaardigheid om deze
gezinnen te begeleiden bij de moeilijkheden die zij hierin ondervinden, inmiddels onmisbaar geworden.

Tijdens de lezing wordt de ontwikkelingsgang van het samengestelde gezin bekeken vanuit de verschillende perspectieven
• de relatie tussen de nieuwe partners onderling,
• de relatie tussen de ouders en de eigen kinderen en met de
kinderen van de nieuwe partner
• de relatie tussen de kinderen onderling
• de ex-partners
De moeilijkheden die zich voordoen bij de ontwikkeling van een
samengesteld gezin worden inzichtelijk gemaakt en er worden
handreikingen gegeven hoe als ouder én als professional hier mee
om te gaan.
Programma
Tijdens de ochtend-lezing leert u wat de ontwikkelingsstadia van
een samengesteld gezin zijn; u leert hoe u kan zien dat de klacht
van een cliënt met de gezinsstructuur samenhangt en u krijgt
kennis over functionele en dysfunctionele patronen.
‘s Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek deze dynamieken in de praktijk te herkennen én krijgt u handvatten hoe u op eenvoudige wijze
(delen van) een gezin kan begeleiden bij de voor hen noodzakelijke
herstructurering.
De nascholing ‘ Samengestelde gezinnen’ is aanbevolen voor
zorgprofessionals die met volwassenen werken én voor kinder- en
jeugdhulpverleners.

Accreditatie
De nascholing is door de SNRO geaccrediteerd en
daarmee ook door de meeste beroepsverenigingen
waaronder: de NFG, VVVK, VBAG, VNT, FAGT en de
VIT.
Praktisch
De nascholing wordt gegeven op
woensdag 13 oktober 2021.
De lezing is van 10.00 uur tot 12.30 uur .
De bespreking aan de hand van casuïstiek is
van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Donderbergweg 10-A te Overasselt.
Het aantal plaatsen is beperkt .
Kosten
Voor deelname aan deze nascholing investeert u
€ 195,-.
Docent
Marina Boonman-van der Kroon. Directeur van
Academie Vesta en integratief therapeut.
Certificaat
Na afloop ontvangt u een geregistreerd certificaat.

Deelname
Voor opgave voor deelname, of meer informatie over
deze en onze andere (na)scholingen, kunt u contact
opnemen met het secretariaat van
Academie Vesta.
E-mail: administratie@academievesta.nl

