Counselorcafé

Spreken over Geld
De BVRGS organiseert het zesde café voor systemische en andere counselors.
Alle leden van de BVRGS zijn welkom! We verwelkomen je graag.

Dit systeemcafé is een organisatie van

Met Johan Bastiaensen.

Opleider, systeemtheoretisch psychotherapeut, coach (Interactie-Academie)

PRAKTISCH:
vrijdag 19 november 2021
van 13u30 tot 16u30.

Na de workshop kan je blijven plakken
voor een drankje en een babbel.
We houden het kleinschalig, maximum 50 deelnemers.
Als het counselorcafé niet kan doorgaan,
zorgen we voor een waardig digitaal cafe.

LOCATIE:
Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen.

op wandelafstand van de Mechelse treinstations.

INSCHRIJVING EN INFO:
www.bvrgs.be
INSCHRIJVINGSGELD:
(Workshop, inclusief koffie, thee, water,
drankje achteraf in het cafe)
€ 35,00 voor BVRGS-leden en deelnemers aan
een opleiding SC of RGT/S
€ 45,00 voor niet-leden.

We staan in dit café stil hoe we met cliënten kunnen praten over geld en de
betekenis van geld. Geven, ontvangen, lenen, kopen, sparen, verliezen, winnen…
Onze relatie met geld heeft een grote impact op ons welzijn. Het hebben van geld
en de zaken die we ermee kunnen kopen, bepalen in grote mate mee of we
‘erbij horen’ of niet. Met geld tonen we dat we culturele activiteiten kunnen doen,
dat we op vakantie kunnen gaan, waarover we dan kunnen vertellen tegen vrienden,
familie en collega’s, kunnen we zaken kopen die een teken zijn van erbij horen…
Anderzijds praten mensen niet makkelijk over geld. Misschien vinden koppels
het zelfs makkelijker om over sex te praten. Blijkbaar is geld iets intiems en is het
al dan niet hebben van geld erg bepalend voor onze identiteit. Tegelijkertijd mogen
we geld vooral niet belangrijk vinden: het is zelfs een beetje vies.
Deze ingewikkelde relatie met geld gaan we samen bekijken. Dat geeft inspiratie
om met cliënten over geld te praten. Want mensen hebben hele verschillende
perspectieven, waarden en noden als het over geld gaat. Erover kunnen spreken
leidt tot meer begrip en inzicht.

De dag wordt afgesloten met een heus

Systeemcafé.

Dé ontmoetingsplek voor counselors en therapeuten!
Leg contact.
Verschil van mening.
Versterk je netwerk.
Groei in je beroepsrol.
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