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Beste collega’s en belangstellenden in Focusing
Focusing is iets moois wat wij graag delen, met elkaar en met een nieuw publiek.
Laat je raken dit najaar, doe mee en geef het goede nieuws door! Heb je nog vragen of
suggesties? Stuur een mailtje aan het secretariaat. 

11 nov. 2017 - Geraaktheid in verbinding -
Focusing Netwerkdag Nederland – Vlaanderen in Breda (laatste
mogelijkheid om aan te melden)mogelijkheid om aan te melden)



Een dag vol ontmoetingen en workshops die verschillende aspecten van Focusing
belichten. Met workshops van Bie Draulans (Jouw verbonden zijn in beeld), Claudine
Horemans (Geraaktheid in verbinding), Evelien Kroese (De natuur raakt), Chris Van De
Veire (Mijn biotoop), Ria van Hage (Systemic Constellation Focusing), Jaap Bos (Recovery
Focusing), Fenneke Jacobs (Focussen op geluk en harmonie) en Sonja Vlaar en Olaf
Beelen (Wat iedere focusser zou moeten weten). Aankomen doen we met Marion van den
Boogaard en afsluiten met Tine Swyngedouw. Het tarief voor deelname is €75,- incl. lunch
en borrel. Voor meer informatie over locatie, inhoud van de workshops en aanmelden, klik
hier

April 2018 - Focusdriedaagse met Erna de Bruijn en Christine
Langeveld in Holten

In april dit jaar ging een lang gekoesterde droom van Erna in vervulling: een
‘focusdriedaagse’ in een prachtige bosrijke omgeving met gedreven focussers. De dagen,
toen bestemd voor focusbegeleiders en -trainers, waren een bron van inspiratie en
hebben Erna en Christine doen besluiten om hun focuspassie en -ervaring opnieuw te
delen. De komende focusdriedaagse staat open voor alle focussers met minimaal cursus
2. En jij bent van harte uitgenodigd!
Wordt ‘iets in jou' heel blij, geef je dan snel op, er zijn maar 14 plaatsen te vergeven. Voor
meer informatie en aanmelden klik hier.



Terugblik: Gendlin Inspiratordag in Amersfoort - Gene Gendlin,
wat leeft er van hem voort?
Op	zondag	15	oktober	vond	de	Gendlin-Inspiratordag	plaats	in	het	gebouw	van	de	Interna;onale
School	voor	Wijsbegeerte	in	Amersfoort.	Een	dag	om	s;l	te	staan	bij	het	leven	van	Gene	Gendlin	en
het	werk	dat	hij	heeE	nagelaten	na	zijn	overlijden	op	1	mei	van	dit	jaar.		De	organisa;e	was	in
handen	van	Aaffien	de	Vries,	Chris;ne	Langeveld	en	Erna	de	Bruijn,	met	ondersteuning	van	Harma
Zeedijk.	Voor	een	uitgebreide	terugblik	in	woord	en	beeld	klik	hier .

Algemene folder over Focusing in Nederland
We hebben een algemene folder over Focusing in Nederland ontwikkeld in de huisstijl van
de Stichting.
De folder is er in twee kleurstellingen (groenblauw en rozerood) en zowel in een printversie
(A5) als online variant. Iedereen kan de folder in de huidige algemene vorm aanvragen en
verspreiden. Als Participant (Plus) kun je de folder aanpassen aan je eigen aanbod en
praktijk met tekst, contactgegevens, portret en logo. Onze vormgeefster Fridy Visser-Knof
verzorgt de aanpassing voor een vast tarief van E 35,- (ex. btw). Voor meer informatie en
het opvragen van de folder en aanleveringsspecificaties: promotie@stichtingfocusing.nl.

  



Word Participant (Plus) en doe mee!
Ben je betrokken bij Focusing en wil je je verder verdiepen? Voor € 45,- ben je Participant
en krijg je toegang tot het netwerk en informatie achter de inlog. Heb je zelf een
Focusingaanbod? Word dan Participant Plus voor € 65,- per jaar. Je krijgt je eigen
profielpagina op de website waardoor je landelijk vindbaar bent. Ook krijg je toegang tot
het gebied achter de inlog. Meer weten over de doelstellingen van de Stichting Focusing?
Klik hier. Je bent van harte welkom! 
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