
Wij nodigen u graag uit voor een boeiende dag over de 

impact van pestgedrag, zowel in de jeugd als later in 

het (werkende) leven. Er zijn twee bijzondere sprekers 

uitgenodigd: Christelle Schläpfer en Renie Bahlmann.

Christelle Schläpfer richtte in 2010 edufamily® 

op nadat ze 14 jaar als docent had gewerkt in het 

middelbaar onderwijs. Zij is specialist in (digitaal) 

pestgedrag en is werkzaam als Adleriaans adviseur 

en trainer in het volwassenonderwijs. Internationaal 

leidt ze teams van leerkrachten, sociaal werkers en 

counselors op. Onder andere aan de Universiteit van 

Barcelona en het Adler instituut in Parijs.

Renie Bahlman is GZ-psycholoog en was jaren 

werkzaam als coach en trainer voor Shared 

Ambition. Ze heeft een eigen praktijk in de 

GGZ, is Individualpsychologisch Counselor en 

bemoedigingstrainer. Zij vertelt ons over de impact  

van pesten op de werkvloer. 

Organisatie

Deze dag wordt georganiseerd door de NWIP en  

Shared Ambition. Engels en Nederlands zijn de  

voertaal op deze dag.

Voor wie / accreditatie

Psychologen*, counselors en coaches, IB-ers,

onderwijsmedewerkers, pedagogen, sociaal werkers.

*Voor psychologen geldt dat voor deze bijeenkomst

accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP.

 

Kosten

Deelname kost € 80,-  inclusief lunch, koffie/thee en 

een drankje na afloop. NWIP-leden betalen € 65,-.

Wanneer?

30 maart 2023 – van 10.00 – 16.00 uur

Waar?

‘De Schakel’, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

 

Meer informatie?

info@adlerspsychology.com of bel: +31 6 559 934 71

 

Inschrijving

Meld je aan voor deze boeiende, inhoudelijke en  

tevens praktische dag vóór 24 maart 2023.

www.adlerspsychology.com/contact

Over NWIP

In 1946 is de Nederlandse Werkgemeenschap 

Individual Psychologie opgericht om bekendheid  

te geven aan de ideeën van Alfred Adler en een 

bijdrage te leveren aan verdere ontwikkeling van  

deze sociale psychologie. 

www.adlerspsychology.com

Over Shared Ambition

Shared Ambition is gespecialiseerd in 

werkgerelateerde psychologische gezondheid en helpt 

medewerkers om hun mentale balans te behouden of 

te hervinden. Shared Ambition maakt deel uit van het 

Zorg van de Zaak netwerk. 

www.sharedambition.com

U i t n o d i g i n g

The impact of bullying 
Het verminderen van pestgedrag en het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur
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