
 

Deze training helpt u 

mindful 
met anderen  

 

 

 
Een training die mindfulness en een 

systemische visie combineert   

 

 

 In het vinden van rust, 
waarde en verbinding 

 In het vormgeven van (soms 
ingewikkelde) contacten met 
kinderen, (ex)partners, leden 
uit het gezin van herkomst 
collega’s, of vrienden 

 Om manieren te vinden om te 
gaan met stress, verlies, pijn 
en levensvragen 

 

 

Mindful met anderen 
Therapeuticum 

Dekhuyzenstraat 60 
3572WN Utrecht 

Telefoon: 06-27074705 
www.praktijkvoorpsychologieutrecht.nl 

Telefoon: 06-24614575  
www.opvoedkunstutrecht.nl 

 

 

 
 

 



 

MINDFUL MET ANDEREN 

Is een training met praktische 
insteek, waarbij kennis, 
meditatie en reflectie elkaar 
afwisselen. 
 
Belangrijke mensen om je heen 
kunnen soms voor veel stress 
zorgen. Terwijl er vaak al 
genoeg te doen is in je leven. 
 
In thema’s wordt onderzocht 
wat er in de interactie gebeurt, 
wat het is waardoor je geraakt 
wordt en wat dit betekent. 
 
Je oefent om zonder oordeel en 
met mildheid aandacht aan het 
moment te geven. 
 

Dit biedt de kans om 
automatische reactiepatronen 
te doorbreken. Het brengt je 
dichter bij wat voor jou 
werkelijk van belang is. 
 
Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat 
mindfulness training 
lichamelijke en psychische 

klachten vermindert. 

DE TRAINERS 

Miriam Janmaat is GZ-psycholoog, 
systeemtherapeut (NVRG) en cognitief 
gedragstherapeut (VGCT). Ze werkt in 
een eigen praktijk voor psychotherapie 
en systeemtherapie. Ze heeft veel 
ervaring met het geven van 
mindfulnesstraining, onder ander 
opgedaan in de kinderpsychiatrische 
instelling waarin zij lange tijd werkte. 
 
Mirjam van Benthem is pedagoog en 
biografisch ouderschapscoach. 
Vanuit haar eigen praktijk 
Opvoedkunst Utrecht begeleidt zij 
ouders in zeer uiteenlopende vormen 
van ouderschap.  
Zij werkte tevens 14 jaar als 
gedragswetenschapper/contextueel 
hulpverlener in de Jeugdhulpverlening, 
met gezinnen, ouders en kinderen met 
trauma. 
 
 

 

WANNEER 

8 woensdagavonden van 19.30-22.00 

DATA 

11,25 April, 9,23 Mei, 6,13, 27 Juni, 29 
augustus 

LOCATIE 

Dekhuyzenstraat 60 Utrecht 
(gezondheidscentrum Therapeuticum) 

KOSTEN 

395 euro, inclusief handout  

Werkgevers financieren vaak de cursus 
vanuit het opleidingsbudget. Soms is er 
mogelijkheid tot vergoeding vanuit de 
aanvullende ziektekostenverzekering.                        

DEELNAME 

Maximaal 8 personen, vanaf 18 jaar 
Aanmelden via: 
 
info@praktijkvoorpsychologieutrecht.nl 
info@opvoedkunstutrecht.nl 

 
 
 

 
 

Voor nadere informatie over vacatures 
of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 


