
Introductie Contextuele Hulpverlening

Data: 7, 14 en 21 juni

Voor therapeuten, counselors, opvoeders, leerlingenbegeleiders, maatschappelijk werkers en al

wie in zijn werk te maken heeft met de begeleiding of hulpverlening aan mensen in hun relationele

context.

In deze driedaagse introductie maak je kennis met het model van de contextuele therapie zoals dit

werd ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy

Kennismaking met het contextueel gedachtegoed en illustraties op de vijf dimensies en op de

basisbegrippen.

De mogelijkheid van het genogram leren kennen als het middel bij het intergenerationeel

denken en werken.

Kennismaking met de contextuele basishouding van meerzijdige partijdigheid.

Kennismaking met het contextuele werken.

Exploreren van de mogelijkheden om het contextuele denken en handelen te integreren in de

eigen praktijk.

We werken met voorbeelden uit de hulpverleningspraktijk, met eigen ervaringen, film en

literatuur. Deze introductie beoogt een evenwicht tussen de basisbegrippen van het contextuele

model en de dagelijkse praktijk.

Programma:

Dag 1 Existentiële context.

Kennismaking, verwachtingen, toelichting bij het programma.

We leren iets over Ivan Boszormenyi-Nagy, vader van de contextuele benadering.

Situering van de contextuele hulpverlening : de existentiële context in 5 dimensies.

Het genogram.

Contextuele begrippen: Loyaliteit, de balans van geven en nemen, natuurlijk recht, destructief
gerechtigde aanspraak, parentificatie, de roulerende rekening, constructief gerechtigde
aanspraak



Literatuur

Dag 2 Parentificatie en gerechtigde aanspraak.

Parentificatie: wat is het?

Parentificatie leren zien en begrijpen.

De hulpverlener / begeleider als gevend kind.

Dag 3 Het contextueel proces. Basishouding en praktijk.

Wat is contextueel werken?

De groei van het zelf: dialoog in verbinding.

Werken met een genogram.

Meerzijdige partijdigheid

Opleider: Paul Heyndrickx

Locatie: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Prijs: € 300,00 (Inclusief btw. Factuur mogelijk)

Inschrijving: https://forms.gle/PLekVVVuRHxUknFA6 . Je inschrijving is geldig na betaling van

het inschrijvingsgeld op rekening BE59 0015 4533 8726 van Karwij cvoa met vermelding

van jouw naam + 'Introductie'.

Informatie: paulheyndrickx@conthera.be

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fclemenspoort.be%2Fcontact%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw31t-2DsdZWvksGM48UOGwG
https://forms.gle/PLekVVVuRHxUknFA6
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