Voor u ligt de Herfst Nieuwsbrief van de NWIP.
We zijn erg blij dat we in dit feestelijke jaar deze derde Nieuwsbrief van 2021 aan u mogen
presenteren.
1946-NWIP 2021.
De NWIP bestaat dit jaar 75 jaar.In dit jaar willen we trachten het gedachtengoed van de NWIP
onder de aandacht te brengen van een breed publiek.
Deze Nieuwsbrief brengt een aantal (interessante) artikelen uit zowel de oude als de nieuwe
doos
Het is goed te weten, dat er in 2022 (voor zover nu bekend is en binnen de corona
maatregelen) weer fysieke bijeenkomsten kunnen worden gehouden.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 02 februari 2022 in De Schakel in Nijkerk.
Ursula Oberst Ph.D. zal daar een All Day Workshop presenteren met het thema:
Lifestyle,Goals and Priorities.
Het bestuur is bezig om zaken betreffende de ICASSI zomerschool voor te bereiden.We hopen
dat vele Adlerianen (en vele anderen) de weg naar Wageningen zullen gaan vinden.
Meer info is te vinden op onze website: adlerspsychology.com en icassi.net.
De locatie voor dit evenement is het congreshotel wicc in Wageningen. www.wicc.nl
De datum: 24 juli tot 6 augustus 2022
Een UNIEKE kans om te ervaren hoe de Adleriaanse psychologie in de praktijk werkt!
We hopen u weer te inspireren met deze Nieuwsbrief.
Mocht u een bijdrage willen leveren of heeft u een vraag?
Laat het ons weten via ons email adres: info@adlerspsychology.com
Namens het NWIP bestuur wens ik u een fijne winterperiode.

In het kader van het 75 jarig bestaan van de NWIP staan we
in dit artikel stil bij:
Wat is de betekenis van de Individual Psychology voor nu.
In het artikel een aantal theoretische en praktische
toepassingen die wereldwijd worden toegepast onder
psychologen e.a.
"De hedendaagse psychologie (Dweck, 1992;Eccles&Wigfield
1995.) weerspiegelt in toenemende mate belangrijke
concepten van Adler en Dreikurs. Het Adleriaanse concept dat
sociale gelijkwaardigheid, holisme, en democratische
menselijke relaties inhoudt, kan oplossingen bieden voor vele hedendaagse problemen (b.v.
conflicten op de werkplek en geweld op school of in een familie)".
"De moderne toegepaste psychologie is in toenemende mate congruent met de Adleriaanse
Psychologie; in die zin dat veel toepassingen in de organisatiepsychologie en counseling met
gezinnen en scholen gebruik maken van concepten en methoden die sterk lijken op Adleriaanse
ideeën en praktijken".
Ik wens u veel leesplezier bij dit artikel.
Willy Hoekstra, voorzitter

In onderstaand artikel beschrijft Ted Warstadt dat in tijden van de Covid 19 pandemie
BEMOEDIGING voor ons allen een belangrijk gegeven is om samen de uitdagingen van het
leven aan te kunnen. Hij put zijn bemoediging vanuit de optimistische Individual Pyschologie.
Lees hier zijn artikel:

In 1987 is door het toenmalige bestuur een jubileumboek uitgegeven.Op het
herdenkingssymposium in 1987 werd dit omvangrijke boek uitgereikt aan de deelnemers. Het
boek was geschreven door Prof.Dr. C.C. De Keyser.
Op dit symposium zijn ook audio bestanden gemaakt en op dit moment wordt er aan gewerkt
die bestanden te digitaliseren. Ze komen dan ter zijner tijd op de website te staan.
In deze terugblik aandacht voor de tweede voorzitter van de NWIP: Henk van Asperen.Door
zijn grote belangstelling voor het moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kind begon hij
literatuur te lezen van Künkel. Hij koos voor de Individual Psychologie. Hij wilde meer zijn dan
een goed didacticus.
Lees hieronder zijn verhaal:
Van Asperen 1.docx
Van Asperen 2.docx
Van Asperen 3.docx
van Asperen 4.docx

Ook internationaal zijn er gegevens van de NWIP bewaard gebleven.
Onderstaand een bijdrage die we kregen van onze Adleriaanse vrienden uit Amerika.
Dit artikel komt uit een Jaarboek van 1949. De kwaliteit kan er nog net mee door.

Deze keer in donateurs vertellen:Klaasje van der Ley.
Klaasje is werkzaam als pedagogisch coach en trainer in
Noord Nederland. Ze geeft opvoedingsondersteuning aan
ouders, gastouders en pedagogisch medewerkers. Ze werkt
vanuit de basisprincipes van de Individual Psychologie en
werkt met de materialen van Positive Discipline.
Lees hieronder haar bemoedigende verhaal.

IKC Sint Thomas opvang en onderwijs 0-12 jaar
“Een krachtige gemeenschap waar kinderen al spelend en
lerend de wereld ontdekken”
Als nieuwe ouders zich aanmelden bij ons IKC beginnen we
altijd te vertellen over onze mooie missie en visie. Een
missie/visie waar we trots op zijn, die gebouwd is op de
uitgangspunten van Alfred Adler. Heel eerlijk gezegd, hebben de meeste mensen niet eerder
gehoord van Alfred Adler. Ouders worden dan even kort meegenomen in de historie van deze
psychologische stroming. Echter is het veel belangrijker wat kinderen, ouders en medewerkers
(leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers) merken van de Individual
psychologie in ons IKC in deze tijd. Het vraagt namelijk iets van ons gedrag.
Wat altijd genoemd wordt, is dat we werken op basis van gelijkwaardigheid. Dit betekent dat we
elkaar met wederzijds respect behandelen. Dit vragen wij van iedereen die bij ons IKC is
betrokken. Ook als het moeilijk is, gaan we met elkaar in gesprek en zorgen we ervoor dat we
samen staan. Ook zijn we als professionals in ons contact proactief richting ouders. We zorgen
ervoor, dat ouders meegenomen worden in de ontwikkeling van hun kind, de groep en het IKC.
Wekelijks gaat er een berichtje naar ouders over het wel en wee van de groep van hun kind.
Indien nodig nemen we altijd persoonlijk contact op met een ouder. Liefst telefonisch en niet per
mail. Op deze manier creëer je meer begrip voor elkaar. De eerste drie woorden van onze
missie, ‘een krachtige gemeenschap’, zijn een basis voor alle te maken keuzes betreffende
onze pedagogiek en identiteit. Als IKC zijn wij er namelijk van overtuigd, dat kinderen pas
kunnen leren en zich ontwikkelen met goede relaties en een gemeenschap om hen heen. Dit
betekent iets voor de eigen groep, het IKC maar ook de omgeving om het IKC heen, denkend
aan de buurt en de wijk.
Zoals Adler aangeeft is een mens/ kind pas te begrijpen, wanneer we hem als een
onafscheidelijk deel van een geheel, van zijn milieu beschouwen. Voor ons als professionals
betekent dit dat ieder kind ertoe doet en zijn bijdrage kan leveren aan het zijn van een krachtige
gemeenschap. Kinderen leren sociale relaties aan te gaan en ook verantwoordelijkheid te
nemen voor keuzes die ze maken.
Binnen ons IKC gaan we ervan uit, dat kinderen er altijd bij willen horen. Achter het gedrag wat
ze laten zien zit vaak een reden. Dat is iets waar we als professional altijd naar op zoek gaan.
Op ons IKC is ook iedere dag weer een nieuwe dag. We komen dus niet steeds terug op
hetgeen is gebeurd. Ook proberen we kritisch te kijken naar straffen en belonen. We willen geen
strafcultuur en geen “schreeuwende” leerkrachten. Wanneer dat gebeurt is er iets anders aan
de hand, waar we het met elkaar over moeten hebben. Dat dit niet altijd even makkelijk is en
iets vraagt van onze professionals, is wel duidelijk. Voor de één is dit ook makkelijker dan voor
de ander. We proberen met elkaar optimistisch en bemoedigend naar kinderen te kijken.
Bemoedigen werkt! en met elkaar werken we dan ook iedere dag aan ontwikkelen van ieders
zelfvertrouwen.
Kinderen en medewerkers met zelfvertrouwen zijn ook beter in staat verantwoordelijkheid te
dragen en kunnen daarmee ook een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.
Want dat is waar wij als IKC voor willen staan:
“een krachtige gemeenschap waar kinderen als spelend en lerend de wereld ontdekken”.

Dit Is het vierde artikel van negen essays over de psychologie
van Alfred Adler vanuit mijn oogpunt bezien.
Dit derde artikel gaat over lifestyle.

In onderstaand artikel staat Sophia de Vries centraal. Zij is Nederlandse, maar heeft een groot
deel van haar leven in Amerika gewoond. Ze was erg gezien onder de Adlerianen in The
States.
Daarna volgt van Steiner een prachtige samenvatting over waar de Adleriaanse Psychologie
voor staat.
Veel leesplezier.

Volgend jaar komt de 54ste Zomerschool van ICASSI naar
Wageningen.
De zomerschool is van 24 juli 2022 tot 6 augustus 2022.
Meer informatie kun je lezen op:
www.icassi.net
Registreren kan via deze website.
Volg ook het nieuws op de Facebookpagina:

Nieuws
Elke eerste zaterdag of zondag is er op www.Icassi.net (hier staan de inlog gegevens voor de
Zoom verbinding)de gelegenheid deel te nemen aan het:
VIrtual Adler Café via een Zoom verbinding.
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:
zaterdag 4 december 2021
zondag 02 januari 2022
zaterdag 05 februari 2022
De starttijd is 20.00 uur.
Leuk om samen te discussieren over diverse items met mensen vanuit de gehele wereld.

Ursula Oberst
Assistant professor at Faculty of Psychology, Education
and Sports Sciences
Blanquerna, University Ramon LLull
www.blanquerna.edu/es/fpcee/masters-y-estudios-depostgrado/masters-y-postgrados-url/master-counselingadleriano
Psychotherapist and Couple and Family Counselor at the
Institute Dr. Faust, Teknon Medical Center, Barcelona
ICASSI board and faculty member
IAIP member
Ursula Oberst dedicated her professional work to the field of Adlerian Psychology.
She is a teacher, psychotherapist and disseminator.
She is not only an expert in Adlerian theory but also likes to connect it with current topics. She
published about “Problematic Internet and Mobile Phone Use” and “Clinical Symptoms in
College Students: The Role of Emotional Intelligence”.
For many years Ursula is teaching at the ICASSI international summer school that offers
Adlerian training each year in a different country (www.icassi.net).
TOPIC: Lifestyle, goals and priorities
What for do we do what we do?
What strategies do we use to achieve our goals?
`

Do we have priorities in our strategy?

Lifestyle is often defined as the individual’s unique and goal-oriented way of facing the life tasks
(love, work and communal life). According to Adler, behaviour cannot be fully understood unless
we know the person’s specific goal. Dreikurs identified belongingness as the ultimate goal of all
people. Despite Adler’s and Dreikurs’ warning against using personality types instead of
lifestyle, theories about Adlerian personality priorities have been developed and are used in
specific contexts. This workshop will explain the connections and differences between lifestyle,
goals, and personality priorities. Priorities will be described as the individual’s preferred strategy
that is used when the individual’s sense of belongingness is not achieved.
Time: 9.30 - 16.00 hrs.
You can send your subscription to: info@adlerspsychology.com
Fee: € 80,00
Fee:NWIP members € 65,00
Tea, coffee and lunch will be provided.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@adlerspsychology.com toe aan uw adresboek.

