Educatief Mandala Instituut – Studio Danka Husken - SUPERVISIE in kleine groepjes of individueel

Danka Husken-Smit: Studio Danka Husken
Voor professionals in zorg & onderwijs, creatieve en tekentherapeuten,
mandaladocenten, coaches, hulpverleners
Doel:
•
•
•
•

Verdieping en inzicht – professionalisering – plezier in je werk hebben & houden
Nakomen van verplichting therapeuten vanuit de beroepsvereniging Tekentaal
Bekrachtiging & Vervulling van je dromen & Verlangen – zelfrealisatie
Verdieping van je kennis van en via Pentagram & Mandala

Ik kan je helpen bij:
•
•
•
•
•
•

Feedback geven over casussen / tekeningen / gedragsproblemen (bij jezelf / praktijk)
Doelen stellen voor praktijk / bedrijf / professie
Vergroting en realisatie van je ideeën & expertise als professional
Ontwikkeling & groei tot succesvol ondernemer
In verbinding blijven met je krachtcentrum
Voorbereiding op lezingen , workshops & tekenweken

Wat heb ik jou te bieden:
• Als initiator van het Educatief Mandala Instituut kan ik je kennis opfrissen,
verdiepen en inhoud geven - Onderwijsbevoegdheid – orthopedagoog
• Nascholingsdagen op diverse terreinen - Expertise op het gebied van rouwverwerking
• Expertise op Mandala & Numerologiegebied - Auteur van 7 boeken
• Expertise op het gebied van doorbreken van patronen & overtuigingen
• Langdurige en diepgaande ervaring (+25 jaar) - Psychosociale basiskennis
Supervisie
Individueel
Groepsverband
Op locatie

Waar
Praktijk Studio Danka
Husken of Locatie
Praktijk Studio Danka
Husken of Locatie
In jouw praktijk/
cursusruimte

Duur Supervisie
1 ½ uur

Tarief ex BTW
€ 70 per uur

In overleg

€ 70 per uur p/p

In overleg +
reistijdkosten
10 minuten
10 minuten

€
€
€
€
€

Telefonisch consult
Skype consult/ advies
Mail consult/ advies
Dataplanning: 1 x per 2 maanden op dinsdag of woensdag
In overleg kunnen andere data gepland worden

70 p/u + per km
0,19 vergoeding
20
20
25 p/vraag

www.mandalacoaching.nl dankahusken.emi@gmail.com Studio Danka Husken - Meyrooslaan 37, 6815BV Arnhem

