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Welkom
We starten een nieuw jaar, tijd om 2022
nog eens goed te overdenken. Wat een
jaar…
We hebben afscheid moeten nemen van
onze lieve collega en ontwikkelaar van
het Griefelen… Dinco.
We hebben weer een paar mooie
basiscursussen mogen geven…
Het eerste Griefel-webinar is gegeven…
Achter de schermen wordt er hard
gewerkt aan professionalisering en
onszelf meer zichtbaar laten zijn.

We nemen nu ook de tijd om vooruit te
kijken naar 2023.

We hebben al veel cursussen gepland,
dus kijk gerust of er iets tussen staat, we
verwelkomen jullie graag zeer binnenkort
bij een basis- of verdiepingscursus.

Ontwikkelingen Griefelen
Basiscursussen:
Afgelopen periode hebben we weer veel
nieuwe Griefelaars mogen opleiden.
Heerlijk om met zulke enthousiaste
mensen te mogen werken en zo het
Griefelen steeds een beetje bekender te
maken!

http://www.griefelen.nl
http://www.griefelen.nl/crm/


Ontwikkeling materialen:
De ontwikkelingen staan niet stil, er
borrelen allerlei ideeën bij ons op om het
Griefelen verder te kunnen
ondersteunen.  Waar zou jij nog behoefte
aan hebben? Of heb je een leuke tip van
materiaal wat jij extra gebruikt, laat het
ons gerust weten.
Laten we vooral tijd en ruimte creëren
om elkaar te inspireren !

Webinar

Onlangs heeft Eveline voor de eerste
keer een webinar mogen geven rondom
het Griefelen. Deze is te bekijken via het
IMH platform.
Klik hier voor meer informatie.

Griefel recepten

Stokkie vindt het heerlijk om met zijn
blote voetjes door het bos te lopen. Ook
kinderen vinden dit vaak erg fijn of
spannend of kriebelen of ….

Wat voor krinkels en kronkels zou dit
allemaal oproepen?

Een blote voetenpad met allerlei spullen
rondom winter maakt het in deze tijd
helemaal speciaal. Denk eens aan:
“sneeuw” (watten), koud water, losse
blaadjes, fleece deken. Wat kun je
hiervoor nog meer bedenken?

Griefel materiaal
Hebben jullie al kennis kunnen maken
met onze houten dieren uit het Grote
Dierenbos ? Kinderen kunnen ermee
spelen, hun eigen verhalen maken of
verhalen naspelen. Bijkomend voordeel:
alle dieren behalve Giraf passen in hun
broekzak…

https://www.imhnederland.nl/?s=Griefelen


Workshop - cursussen
Basiscursus + verdieping HBO en WO

De eerstvolgende Basiscursus is op
10 en 11 maart 2023
In de basiscursus maakt u kennis met de
theoretische (wetenschappelijke)
fundamenten van het
Griefelprogramma. Na deze 2-daagse
cursus kunt u direct aan de slag om te
gaan Griefelen.

Daarnaast staan in januari 2
verdiepingsdagen gepland:
27 januari + 3 juni 2023 Verdieping WO
28 januari 2023 Verdieping Praktijk

Verdieping Praktijk
Cursisten brengen eigen videomateriaal
en/of casuïstiek in. Aan de hand van dit
materiaal en vragen vindt een
inhoudelijke verdieping m.b.t. de
methodiek van het Griefelen. Ook wordt
de Griefelwijzer geïntroduceerd.
28 januari 2023

Verdieping WO
In deze 2-daagse verdieping komt o.a.
het volgende aan de orde:

- Indicatiestelling
- Rapportage
- Psycho-educatie
- Introductie Griefelwijzer

Daarnaast worden de fundamenten van
het Griefelprogramma nader uitgewerkt.
Er wordt besproken op welke manieren
het programma kan worden aangepast

aan verschillende doelgroepen en hoe
het Griefelprogramma kan worden
ingebed in een breder behandelaanbod.
27 januari 2023

Op www.griefelen.nl vindt u meer
informatie over workshops en cursussen
van Griefelen.
Aanvragen hiervoor kan via
info@griefelen.nl

Overzicht cursusaanbod 2023
Basiscursus:
10 en 11 maart
26 en 27 mei
22 en 23 september
10 en 11 november

Verdieping WO:
27 januari en 3 juni

Verdieping Praktijk:
28 januari
2 juni

Verdieping Spel:
8 december

http://www.griefelen.nl
mailto:info@griefelen.nl


Artikelen – boeken – collega’s
Er zijn 3 fantastische kinderboeken
gemaakt door Anne Westcott en C.C.
Alicia Hu, met als basis lichaamsgericht
werken:

- Hoe Willem de Wolf zijn geheime
kracht vond

- Het enge avontuur van Kiki en
Koen

- Hoe Victor het varken uit de
tranenrivier ontsnapte

En kijk eens naar de volgende
beeldverhalen van Steve Haines:

● Aanraking is iets wonderlijks

● Trauma is iets wonderlijks

“Trauma is niet zozeer een psychologisch, maar
in de eerste plaats een biologisch verschijnsel.
Door de taal van ons lichaam te leren, kunnen
we ons lichaam helpen zichzelf te genezen.”

Peter Levine

U bent weer bijgepraat!
Stokkie heeft er zin in om samen met zijn

vriendjes weer veel avonturen te gaan
beleven in het Grote Dierenbos.

Alle goeds voor 2023!

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet
om contact met ons op te nemen.

Met hartelijke groet,
Het Griefelteam


