
Workshopreeks voor trainers,  
coaches, adviseurs en behandelaren

In dit nummer:

De kracht van (je eigen)  
ervaringsdeskundigheid 2

Goed voor de groep – 
maar niet altijd 3

De afgelopen jaren heeft locus voor 
haar netwerk van freelancers en 
 collega’s uit het werkveld incidenteel 
een aantal workshops georganiseerd. 
Dit willen we vanaf nu op een meer 
structurele basis gaan doen. Twee keer 
per jaar organiseren we een workshop 
met een thema dat naar ons idee 
actueel, prikkelend of vernieuwend is. 
Deze workshops zijn op basis van open 
inschrijving, dus als je een collega die 
wij nog niet kennen wilt meenemen 
dan kan dat zeker! 

Voor 2014 hebben we twee mooie 
onderwerpen. We trappen af met 
 ‘ervaringsdeskundigheid’, een begrip 
dat soms tegenover professionaliteit 
wordt geplaatst. Maar in onze visie 
kunnen deze naast elkaar, en zelfs niet 

zonder  elkaar bestaan. We hebben drie 
collega’s, die ieder vanuit hun eigen 
 ontwikkeling en ervaring hiermee 
 werken, gevraagd een workshop voor 
jullie te ontwikkelen.
Het andere onderwerp is geïnspireerd 
op het boek ‘Goed voor de groep’ 
geschreven door Karin de Galan met 
medewerking van Gonnie Kügel. We 
hebben Gonnie Kügel bereid gevonden 
een workshop te begeleiden waarin de 
interactie tussen dynamieken in groe
pen en persoonlijke dynamieken van de 
begeleider/coach/trainer onder de loep 
worden genomen. De focus ligt op wat 
er bij jou gebeurt als begeleider van het 
proces, je eigen blokkades, blinde vlek
ken en hoe je daar uit kunt komen.
We hopen je te ontmoeten bij een of 
beide workshops! 
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Heb jij ook geleerd dat zelfonthulling 
‘not done’ is? Voel je schroom om eigen 
ervaringen te gebruiken tijdens de 
training of coaching of vind je het niet 
professioneel? Laat je dan verrassen 
door deze workshop!

Ervaringsdeskundigheid is de laatste ja
ren in opmars in de GGz en maatschap
pelijke opvang. Daarom wordt het vaak 
geassocieerd met GGz problematiek of 
de specifieke sector. Maar ervaringsdes
kundigheid reikt natuurlijk verder. Een 
ervaringsdeskundige benut de kennis 
die hij/zij heeft opgedaan van door
leefde ervaringen van tegenslag, ziekte, 
beperking of andere levensomstandig
heden. Dit kan dus van alles zijn.
Locus ziet al jaren de kracht van er
varingsdeskundigheid, daarom is het 
bewust gebruiken van ervaringsdeskun
digheid één van de uitgangspunten in 

haar werkzaamheden. Locus is ervan 
overtuigd dat veel trainers en coaches 
herstelondersteunend vanuit ervarings
deskundigheid werken zonder hier 
wellicht bewust van te zijn. Met deze 
workshop wil Locus jou prikkelen om 
stil te staan bij het begrip en het gebruik 
van (je eigen) ervaringsdeskundigheid.

Thema’s die aan bod komen:
•	Ervaringsdeskundigheid en het 

 herstelmodel.
•	Het gebruiken van ervarings

deskundigheid in je werkzaamheden.
•	Grens in nabijheid/afstand in het 

 gebruik van ervaringsdeskundigheid

Workshopleiders:
•	Maurice Wasserman
•	Marlie van de Berg
•	Mirtel Gommans

Een ervaringsdeskundige benut de 
kennis die hij/zij heeft opgedaan 

van doorleefde ervaringen van 
tegenslag, ziekte, beperking of 

 andere levensomstandigheden.

Waar, wanneer en voor wie?

Voor wie?
Professionals uit de zorg- en welzijns-
sector, het onderwijs of de overheid.

Wanneer?
vrijdag 16 mei 2014
van 9.00 tot 12.00 uur

Waar?
Locus
C’Mill
Jan Campertstraat 5
6416 SG Heerlen

Kosten
gratis

Inschrijven
Meld je aan via info@locustraining.org. 
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Workshop 1  Sta je als coach of trainer wel eens  
stil bij de kracht van ( je eigen)  
ervaringsdeskundigheid?



Het boek ‘Goed voor de groep’, 
 geschreven door Karin de Galan met 
medewerking van Gonnie Kügel, 
 behandelt een aantal spiegels voor je 
blinde vlekken in relatie tot het bege-
leiden van groepen, zoals in trainingen. 

Het gaat over:
•	omgaan met stress
•	krijg de groep die je verdient  

(transactionele analyse)
•	Je naarste deelnemer (RET jezelf)
•	Niet inhakken op de deelnemer  

(overdracht en tegenoverdracht)
•	Leren van fouten (congitieve  

dissonantie)

Het zijn thema’s die voor veel hulp
verleners bekend terrein zijn. De kracht 
van het boek is dat ze op een heldere 
wijze worden vertaald naar b.v. trainers/
groepssituaties. 

We hebben Gonnie Kügel bereid gevon
den een workshop te begeleiden waarin 
de interactie tussen dynamieken in 
groepen en persoonlijke dynamieken 
van de begeleider/coach/trainer onder 
de loep worden genomen.  

Tijdens de workshop neemt Gonnie 
ons mee in de wereld van weerstanden 
en stagnaties in groepen. We gaan aan 
de hand van de praktijksituaties van 
deelnemers aan de slag met onze eigen 
blokkades/weerstanden en op zoek 
naar manieren om hier het hoofd aan te 
bieden.

Workshopleidster
Gonnie Kügel is groepspsychotherapeut, 
heeft een eigen bureau voor team
coaching en training en is als docent 
groepsdynamiek verbonden aan RINO
Utrecht.

Waar, wanneer en voor wie?

Voor wie?
Professionals uit de zorg- en welzijns-
sector, het onderwijs of de overheid.

Wanneer?
vrijdag 31 oktober 2014
van 10.00 tot 16.00 uur

Waar?
Locus
C’Mill
Jan Campertstraat 5
6416 SG Heerlen

Kosten
€ 75,- (inclusief lunch)

Inschrijven
Meld je aan via info@locustraining.org. 

Workshop 2  Goed voor de groep - maar niet altijd

We gaan aan de hand van 
de praktijksituaties van 

 deel nemers aan de slag met 
onze eigen blokkades
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