Bevestiging Inschrijving Experience
Trauma and body work coaching

WELKOM

Wat TOP dat je erbij zal zijn. Andrea is een heel bijzondere dame die zo’n gevoelig thema als Trauma en lichamelijke
inprints zal blootleggen om een manier waarin je wordt geraakt en je tools krijgt aangereikt om direct mee aan de
slag te gaan voor jezelf en/of als begeleider van je klanten.
Andrea zal je vol liefde en warmte begeleiden. En ik ondersteun je graag mee in deze prachtige experience.
Tot gauw,
Andrea & Els

Inhoud van de workshop

Deze 15-daagse opleiding omvat een combinatie van theoretische ondersteuning en praktische tools en technieken.
Thema’s waarop zal worden gewerkt:
•

Herbronnen en heroriënteren op gezondheid.

•

Oriëntering
Associatie en dissociatie
Rol als waarnemer
Rol als begeleider
Observeren van lichamelijke veranderingen
Werken met waarnemingen
Werken met druk en spanning
Werken met vertragen en versnellen
Werken met stem
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Werken met lichaam van jezelf en de klant
Grenzen
Desidentificering
Bindingsstijlen
Zelfregulering
Autonoom Zenuwstelsel
Trauma opstellingen
Embryonale Ontwikkeling en reflexen
Polyvagale Theorie (Stephen Porges)

Benodigdheden

Alles wordt verzorgd voor deze opleiding. Je krijgt een schriftje, cursusmateriaal en pen ter beschikking. Kom gerust
in makkelijke kleren en schoenen die je in het gras kan gebruiken. We zitten in een prachtige omgeving, ten midden
van de Vlaamse Ardennen met een prachtige tuin. Deze opleiding wordt in het Engels gegeven.

Praktisch:

Locatie: Ladeuze, Ladeuze 3, Oudenaarde
Programma:
o

Van 9:30h - 17:30h
Laatste dag stoppen we om 17:00h

o

19 tot 21 november 2018

o

21 tot 23 januari 2019

o

25 tot 27 maart 2019

o

20 tot 22 mei 2019

o

Laatste blok wordt nog bepaald
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Parkeren kan gewoon naast de prachtige locatie. Er is genoeg parkeerplaats voor iedereen.
Prijs per deelnemer:
o Bedrag 4.897 € + 750 € catering + BTW
o Vermelding ‘Trauma Coach’ + naam bedrijf + naam deelnemer + factuurnummer
o IBAN BE20 0688 9555 5456
o De inschrijving wordt genoteerd bij betaling.

KMO portefeuille

Indien u betaalt met KMO portefeuille, krijgt u momenteel als klein bedrijf 40% van de prijs excl BTW
gesubsidieerd en als middelgrote organisatie 30% exclusief BTW gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren en
Ondernemen. Meer concrete informatie vindt u op volgende pagina’s: http://www.vlaio.be/artikel/hoeveelsubsidies-kan-ik-krijgen en http://www.iwt.be/faq/voldoe-ik-aan-de-kmo-definitie-hoe-moet-de-kmo-definitiege%C3%AFnterpreteerd-worden. Dit enkel op voorwaarde dat uw aanvraag wordt ingediend voor de start van de
opleiding (10/07/2017) of tot maximaal 14 dagen nadien.
BTW en niet-gesubsidieerde catering (hoger dan 25 € pp/ per dag) dient betaald te worden tegen de start van de
opleiding op rekeningnummer: IBAN BE20 0688 9555 5456.
Het erkenningsnummer voor Yes2me voor de KMO portefeuille is: DV.O220069

Over de trainer

In het kader van deze workshop werkt Yes2me samen met Trainer Andrea Wandel en is ter beschikking voor alle
inhoudelijke vragen, begeleiding en opmerkingen betreffende deze opleiding. Els Van Laecke zal ter beschikking
staan voor alle organisatorische vragen.
Andrea werkt al 30 jaar als health practioner en begeleidt mensen in hun trauma’s, alsook de universele thema’s
zoals schaamte, zelf connectie, intimiteit, zelfacceptatie, zelfvertrouwen. Ze is internationaal erkend voor het werk
op schaamte, connectie met jezelf en trauma.

Hoofdzetel: Yes2me – Watermolenstraat 65 – 9700 Oudenaarde
BTW: BE 0847 813 949 – Erkenningsnummer KMO: DV.O220069

Bevestiging
Ik schrijf mij in voor de training “Trauma and body work Coach opleiding’ (startdatum: 19 november) en ga akkoord
met de algemene voorwaarden* van Yes2me die van toepassing zijn op deze opleiding.

Naam:
Bedrijf:
Adres:
BTW-nummer:
Emailadres:
Gsmnummer:
Dieetwensen:
Handtekening:

*De algemene en annuleringsvoorwaarden van Yes2me zijn terug te vinden via http://www.yes2me.be/algemenevoorwaarden
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