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Beste collega’s en belangstellenden in Focusing
Wij willen jullie in deze Nieuwsbrief graag warm maken voor een mooie gezamenlijke
activiteit in het najaar, de September Focusingmaand. Daarnaast zijn er enkele
mededelingen o.a. over de Focusing Netwerkdag en heel praktisch, onze omgang met je
gegevens vanuit de nieuwe wet op de privacy. We besluiten met een korte terugblik op
activiteiten die dit voorjaar plaatsvonden w.o. de eerste Europese Focusing Conferentie.en
de selectie artikelen uit Focusnieuws die we hebben gepubliceerd achter de inlog van de
website. Heb je zelf goede ideeën ten bate van het collectief, schroom niet en geef ze aan
ons door: secretariaat@stichtingfocusing.nl.  
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Vooraankondiging September Focusingmaand  
Het lijkt veel te vroeg, maar om een mooi landelijk aanbod te ontwikkelen werken we nu
mee aan de ontwikkeling van September Focusingmaand. Dit jaarlijkse evenement draagt
bij aan het op de kaart zetten van Focusing voor een breed publiek. Tijdens deze maand
worden door heel Nederland (vaak) gratis workshops georganiseerd. Soms met een
thema, zoals Focusing en autisme, Focusing en opvoeding of Focusing en creativiteit.
Daarnaast zijn er gewone introductieworkshops waardoor nieuwe deelnemers
laagdrempelig kennis maken met Focusing als vriendelijke zelfhulpmethode. Voor meer
informatie wijzen we je graag op de webpagina van het Nederlands Initiatief Focusing
September. 
 

Bovenstaande collage is gemaakt door René Veugelers.

Focusing Netwerkdag 2018 gaat niet door 
Samen met onze collega's van het Focusnetwerk Vlaanderen hebben wij besloten om de
Focusing Netwerkdag dit jaar niet door te laten gaan. Hoewel als vanouds goed bezocht,
blijkt het altijd lastig om mensen te vinden die deze dag willen organiseren. Wij willen
iedereen van harte uitnodigen om met nieuwe initiatieven te komen, denk aan
inspiratiemiddagen met workshops, open dagen, intervisiegroepen of mini-symposia.
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Activiteiten waarin kennis delen en elkaar ontmoeten centraal staan. Bovenstaande
collage is van en met onze collega Rene Veugelers.   
 

Kort nieuws

Verlengen Participantschap
Zoals jullie misschien hebben gemerkt gaat het verlengen van het Participantschap voor
de website niet geheel zonder slag of stoot. Achter de schermen wordt hard gewerkt om
dit op te lossen. We hopen dat het verlengen van het Participantschap zo spoedig
mogelijk helemaal soepel verloopt en je de volgende keer op tijd een waarschuwing krijgt
wanneer het tijd is om te verlengen. Mocht je merken dat dingen nog steeds niet lopen
zoals je verwacht dan horen we dat graag.

Artikelen achter de inlog
Er staan een twintigtal artikelen uit oude edities van Focusnieuws achter de inlog. De
artikelen gaan in op specifieke aspecten van Focusing zoals bijvoorbeeld Focusing en
creativiteit, Focusing en loopbaancoaching, etc. Je krijgt toegang tot het gebied achter de
inlog als je participant wordt van de stichting. Dit kan als aspirant-participant al v.a. € 10,-
voor 2 maanden. 

Terugblik 1e European Focusing Conferentie
Er zijn verslagen en een fotoreportage van het eerste Europese Focusing Congres
toegankelijk via de webpagina Sharings en een pagina op Google Drive. De foto's zijn
gemaakt door onze Focusing-collega en landgenote Michal Madar Porat, de artikelen en
verslagen komen van de workshopaanbieders.  

De Stichting toekomstbestendig
Vanaf september a.s. gaan we als Stichtingsbestuur samenwerken met een coach van de
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Vanaf september a.s. gaan we als Stichtingsbestuur samenwerken met een coach van de
Sesam-akademie. Ons doel is de Stichting toekomstbestendig maken zowel
organisatorisch als inhoudelijk. De samenwerking heeft als doel het ontwikkelen van een
beleidsplan voor de komende 3-5 jaar.

Tot slot: De nieuwe privacywet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij willen je hierbij vragen om toestemming voor het gebruik van je gegevens alleen om je
onze nieuwsbrief te sturen. Wij blijven focussers onder elkaar en zullen als Stichting nooit
je gegevens ter beschikking stellen aan derden omwille van commerciële of
promotiedoeleinden. Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je afmelden
onderaan de pagina.

Van harte uitgenodigd
Heb je ideeën waar de Stichting aan kan bijdragen en die Focusing in Nederland helpt
bevorderen, stuur dan een mail aan secretariaat@stichtingfocusing.nl o.v.v. je idee, naam
en contactgegevens, Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 
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