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Aanbod Cadona Training & Advies  

Presentatie en informatie dag op donderdag 21 september 2017, doorlopend 
van 16.00 tot 21.00 uur. We vertellen over het nieuwe programma, zodat je je 
kunt oriënteren en een keus kunt maken uit ons aanbod.  

Lezingen etc.  Op aanvraag verzorgen wij een presentatie of een voordracht 
over uiteenlopende thema’s. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de 
doelgroep en of organisatie. Ook onze cursussen worden op locatie 
aangeboden als er een groep is van tenminste 7 personen. Boven het 
cursusgeld wordt dan km. vergoeding in rekening gebracht. 

Koffietijd-Plus of Walk & Talk Elke dinsdagmorgen, behalve in de 
zomermaanden juli en augustus, is er een activiteit van 10.00 tot 11.30 uur, 
kosten incl. koffie/thee € 5.00. 

Coaching en counseling  Als je hier meer van wilt weten, wat de mogelijkheden 
voor jou zijn, kun je een afspraak maken voor een eerste gesprek. Hieraan zijn 
geen kosten verbonden.  

Levensstijlanalyse In een viertal sessie kijken we waar jouw kracht ligt en wat 
je valkuilen zijn. Een werkzame en snelle methode om jezelf beter te leren 
kennen. Kosten € 180.00. 

Inleiding in de Individualpsychologie, voor als je wilt weten wat de 
belangrijkste uitgangsprincipes van deze praktische psychologie van Alfred 
Adler zijn, en deze wilt toepassen in je werk en/of in je persoonlijk leven. 
De cursus omvat 8 bijeenkomsten van plm. 2 uur op de maandagavonden om 
de veertien dagen op 2, 16 en 30 oktober en 13 en 27 november 2017 en 11 
december 2017 en 8 en 22 januari 2018. De kosten zijn € 165,00 incl. 
koffie/thee.  

  

“Wat mensen motiveert is een doel” 

Zivit Abramson in: Introductie Individualpsychologie 
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Succesvol ouder worden De eerste sessie van deze cursus was een succes, 
zowel voor onszelf als onze deelnemers. Je krijgt niet alleen inzichten maar ook 
handvatten om met ouderdom en ouder worden om te gaan. Een echte 
aanrader voor jong en oud! De cursus omvat 5 maandagavonden om de 
veertien dagen van plm. 2 uur en kost € 95,00 incl. koffie/thee. De data zijn 9 
en 23 oktober, 6 en 20 november en 4 december 2017. 

Art therapie een hele dag in een groep lekker creatief bezig zijn en jezelf beter 
leren kennen. Je komt als `herboren` weer thuis. Geheel verzorgde dag inclusief 
materiaal, lunch koffie/thee etc. kost € 45,00. Data 13 oktober en 15 december 
2017. 

Shine, laat zien wie je bent!  Door deze workshop ontwikkel je meer 
zelfvertrouwen bij je dagelijkse opgaven, maar ook in de omgang met mensen 
krijg je de nodige soepelheid om in ongewone situaties jezelf te blijven. 
Een hele dag incl. lunch koffie/thee etc. kost € 45,00. Data 17 november 2017 
en 12 januari 2018. 

Opvoeden in deze tijd Als er belangstelling is deze cursus te volgen zullen we 
met de personen die zich daarvoor opgeven in overleg gaan over data etc. 
De cursus omvat vijf bijeenkomsten van plm. 2 uur en de kosten zijn € 95,00.  

Jezelf leren kennen en ontwikkelen Ook hier geldt dat, indien er aanvragen 
zijn, we in overleg gaan met de geïnteresseerden. Ook deze cursus is vijf 
bijeenkomsten van plm. 2 uur en de kosten zijn € 95.00 p/p.  

Relatietraining Hier kunnen we werken in een groep, wat de voorkeur heeft, 
maar ook partners in een relatie kunnen deze training van 5 bijeenkomsten van 
plm. 2 uur volgen. De kosten in een groep zijn € 95.00 p/p, bij een paar zijn de 
kosten € 225.00 (de kosten van 5 individuele counselingen). 

Klassen- en familieraad Naar een idee van Rudolf Dreikurs. Een effectieve 
manier om in de klas en/of het gezin te komen tot een constructieve 
samenwerking. Ook hierover kunnen we informatie geven. 

Opgeven Voor alle activiteiten geldt dat je je opgeven kunt per mail 
info@cadona.nl of per telefoon 038-3856543. En bij vragen, neem gerust 
contact met ons op, in overleg is er veel mogelijk. 

Note De bijeenkomsten en cursussen vinden in principe plaats aan de 
Vossestaart 102 in Genemuiden 
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