UITNODIGING VAKGROEP PSYCHOLOGEN VAN HET NVPA

UITNODIGING
Hierbij nodigen we de leden van het NVPA en andere belangstellenden van
harte uit voor de twaalfde bijeenkomst van de vakgroep Psychologen op:

Vrijdag 16 april 2021 van 10.00 tot 12.00 uur

Een inspirerende ochtend met:

Mia Leijssen
Mia is psychotherapeut en hoogleraar emeritus aan de Universiteit Leuven. Zij is haar
loopbaan gestart als klinisch psycholoog in de residentiële psychiatrie en ontdekte zij de
cliëntgerichte therapie. Gaandeweg heeft zij zich deze persoonsgerichte benadering
eigen gemaakt en is ze meer en meer overtuigd geraakt van de therapeutische kracht
van de relatie en het belang van de persoon van de therapeut. Haar doctoraat ging over
‘Focussen’, een methode om de wijsheid van het lichaam te laten spreken.
Deze experiëntiële werkwijze is het tweede fundament van haar benadering. Daarbij
worden mensen geholpen om het spoor te vinden naar de eigen innerlijk gevoelde bron.
Dit sluit perfect aan bij de positieve psychologie met aandacht voor krachtbronnen van
mensen en persoonlijke talenten. Tegelijk is het een existentiële benadering die de beperkingen van het bestaan erkent en mensen leert hoe ze zich kunnen verhouden met lijden
en andere belangrijke existentiële thema’s.

Over:

'Existentieel welzijn'
‘Mens-zijn’ kan belicht worden vanuit verschillende bestaanscontexten: je fysieke en
materiële wereld; je relaties met anderen; je innerlijk leven; het universele of wat jou als
individu overstijgt en hoe je betekenis geeft aan je bestaan. Het existentiële uitgangspunt erkent dat je leven een gegeven is. Vrijheid toont zich in hoe je omgaat met je
lichamelijk bestaan, je bestaan met anderen, je bestaan met jezelf, en het grotere geheel
waarvan je deel bent. Existentieel welzijn overstijgt polariteiten tussen alternatieve en
reguliere benaderingen, Westerse en Oosterse filosofie, al of niet geloven in het goddelijke. Het geeft een kader om lijden te transformeren en het ‘beste’ in de mens naar boven
te halen. Het is respectvol voor verschillende zingevingsvormen in een multiculturele
context.
We zien uit naar jullie komst en hopen velen van jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,

Annemieke Brouwer, Guusta Zuurbier, Lamprini Kiosse, Sanne de Bree Wondergem
en Susan Moll

PRAKTISCHE INFORMATIE VAKGROEPENDAG PSYCHOLOGEN

UITNODIGING VAKGROEP PSYCHOLOGEN VAN HET NVPA

Datum:

Vrijdag 16 april 2021
Digitale bijeenkomst via ZOOM.
Je ontvangt een aantal dagen van tevoren de link om in te
loggen. Deze link is persoonlijk en mag je niet doorsturen
naar derden. Bij binnenkomst word je naam gecheckt aan de
hand van de deelnemerslijst.

Tijdstip:

Inloop: 10.00 uur
Start: 10.30 uur tot 12.00 uur

Kosten:

€ 35,- (incl. BTW) voor NVPA leden
€ 50,- (incl. BTW) voor niet NVPA leden

Certificaat:

Voor je aanwezigheid bij deze bijeenkomst ontvang je een
certificaat met 2 scholingsuren.

Inschrijven:

GRAAG UITERLIJK 11 APRIL 2021 OPGEVEN!
Inschrijven doe je via deze link : www.nvpa.org/trainingen/public
Vervolgens ga je naar de bijeenkomst van de vakgroep Psychologen
op 16-4-2021. Je inschrijving is voltooid door te klikken op Deelnemen
en Opslaan.

Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot zeven
dagen voor aanvang van de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal).
Bij annulering na deze datum wordt het volledige deelnamebedrag van
deze bijeenkomst in rekening gebracht. (Annuleringsreglement – klik op
de link)

Contact:

Sanne de Bree Wondergem (coördinator)
Email: vakgroeppsy@gmail.com

