Autisme, hechting en angst
Unieke training verzorgd door Martine Delfos!
Wij zijn heel enthousiast dat Martine Delfos bereid is gevonden om voor de zorgboeren
een 2-daagse training op maat te verzorgen!
Martine is biopsycholoog en combineert wetenschappelijk onderzoek met haar werk als
therapeut/psycholoog. Dagelijks heeft zij te maken met autisme, hechting, angst e.d.
Haar jarenlange praktische ervaring maakt dat zij als wetenschapper modellen kan
ontwikkelen die in de praktijk direct toepasbaar zijn. Ze heeft daarvoor vele concrete
voorbeelden te vertellen. Martine kijkt naar de mens in zijn/haar geheel en niet naar de
beperking en dat past uitstekend bij onze visie als zorgboer(inn)en! Deze training is dan
ook een prachtige verdieping van onze kennis. U zult verrast worden door haar visie!
Tijdens de training is er ruimte voor het stellen van concrete vragen (geen casussen).
Martine zal ze graag beantwoorden en zit boordevol ideeën door haar grote kennis en
kunde.
De training omvat twee dagen, waarbij tijdens de 1e dag Autisme uitgebreid aan de orde
komt en tijdens dag 2 komen de thema’s Hechtingsproblematiek en Angst aan bod.
Martine heeft veel mooie boeken geschreven. Voor dag 1 wordt geadviseerd om haar
boek ‘Autisme ontrafelen’ te lezen en/of via YouTube enkele filmpjes van haar te
bekijken. Voor dag 2 wordt het boek ‘Ik ben aan ze gehecht’ aanbevolen. Beide boeken
zijn als lesmateriaal bij de prijs inbegrepen. U krijgt ze opgestuurd na betaling van het
cursusgeld.
Wij kijken enorm uit naar deze training en hopen dat u deze unieke kans grijpt om één
van de autoriteiten op dit gebied aan het woord te horen en te ontmoeten.
Er is plaats voor 20 personen.
Data:

27 februari en 13 maart

Tijd:

9.30 – 16.15 met 2 korte pauzes en een lunchpauze

Trainer:

Martine Delfos

Kosten:

€ 540 inclusief lesmateriaal (2 boeken) koffie/thee/water
€ 415 voor leden van de Coöperatie Boer en Zorg

Locatie:

Boerderij ’t Paradijs, Bielderweg 1, 3772 VM Barneveld

Aanmelden:

Voor 27 januari 2019 via r.jacobs@boerenzorg.nl

Kijk voor ons actuele aanbod en informatie op https://www.cooperatieboerenzorg.nl/portalwebpagina/bz-trainingsaanbod

