Uitnodiging Inspiratiedag 3 juli 2017
Beste allemaal,
Op 3 juli houden we onze jaarlijkse inspiratiedag. Een dag om elkaar
te inspireren, nieuwe ideeën uitwisselen, elkaar ontmoeten, verbreden en verdiepen en nog veel
meer. De dag staat in het teken van de dans tussen de prins en de kikker. De kenmerken van de prins
en de kikker vind je hieronder op een rij.

prins
Wat je van jezelf aan de buitenwereld laat zien
Dit noemen we je ego, of de
Sociale laag
Prins stelt doelen en realiseert die
Het gaat om aanpassen en overleven

kikker
Wie je van binnen bent
Dit noemen we je kern, of de
Psychologische laag
De kikker volgt zijn bestemming
Hij helpt je te worden wie je bent , heb je nodig om te
leven

Zowel de kikker als de prins zijn onmisbaar bij herstelgericht werken. Om te overleven moeten
mensen zich op een prinselijke manier kunnen aanpassen aan hun omgeving. De kikker heb je nodig
om je bewust te worden van je eigen handelen, om van daaruit tot werkelijk contact en herstel te
komen.
In de bijlage kun je ter inspiratie alvast meer lezen over de prins en de kikker.

Programma
09:00

inloop

09.30

opening
- 1e versnelling: contact  check-in
- 2e versnelling: contract  wat hebben we vandaag nodig van elkaar?
- 3e versnelling: inhoud programma + mvhha
Kikker en de prins
- hoe maak je contact met de kikker in de ander? Nicole en Colle vertellen ons meer.
- ervaringen en theoretisch kader

12.30

lunchpauze

13.30

vier je successen!
Met strooks vorm je prinsen en ontwikkel je kikkers.
- Dorian Sorgedrager, ECHO ambassadeur, vertaalt uitgangspunten van
onvoorwaardelijk ouderschap naar herstelgericht werken.

16.30

einde vreugd

ECHO – Expertisecentrum Herstelrecht in het Onderwijs

www.herstelrechtinhetonderwijs.nl

Prijs: ambassadeurs € 75,00; niet ambassadeurs € 190,00
Locatie: ’t Haagje in Driebergen, het Haagje 1 3971 MZ Driebergen http://www.haagje.net/

Je kunt je voor 14 juni opgeven via de site
http://www.herstelrechtinhetonderwijs.nl/trainingen_inschrijving.php?id_trainingen=20

Indien je dieetwensen hebt dit graag aangeven bij de aanmelding onder kopje ‘opmerkingen’.

We hopen je te ontmoeten!

Groeten van de prins, de prinses en de kikker,
Jan Ruigrok en Janet Mulder

jan@herstelrechtinhetonderwijs.nl / 06 225 225 65
janet@herstelrechtinhetonderwijs.nl / 06 120 812 43
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