Vakgroepbijeenkomst 28 januari 2021
WAT KUNNEN WIJ ALS PROFESSIONEEL BEGELEIDERS
MET HET INSTRUMENT ‘SCENISCH VERSTEHEN’?
Uitnodiging voor de vakgroepactiviteit van de Vakgroep
Haptotherapeuten en Lichaamsgerichte therapeuten
Op donderdag 28 januari 2021
Aanvang 15.00u uur -19.30 uur = 4 uur.
INTERVISIE MET HET INSTRUMENT ‘SCENISCH VERSTEHEN’
O.l.v. Willy Bakers & Ineke Dicker

Beste vakgroepleden,
Donderdag 28 januari 2020 van 15.00 – 19.30 uur willen wij, Willy en Ineke, graag ingaan op
de vraag die leeft in de vakgroep om te oefenen met intervisie. Wij hebben een deel van het
programma van onze gezamenlijke workshop “Je hebt het allang gevoeld!” hiervoor
uitgekozen. Hierbij wordt o.a. het instrument Scenisch Verstehen gebruikt als onderdeel van
een reflectiemodel wat goed toepasbaar is binnen intervisie.
Overwegingen ten aanzien van Szenisch Verstehen
- Non-verbale momenten krijgen meer aandacht als bron van informatie
- Door rustig en ontvankelijk te blijven krijgt de cliënt meer ruimte om zichzelf te
presenteren en wordt de vertrouwensrelatie versterkt
- Door het meerdere malen doorlopen van de reflectiestappen krijgt de therapeut
steeds meer zicht op zijn eigen patronen
- De therapeut kan cliënt uitnodigen om feedback onderzoek te doen in zijn eigen
omgeving naar de scène
- De therapeut kan veldonderzoek doen naar zijn eigen patronen (intervisie, supervisie)
Bron: Tijdschrift voor Begeleidingskunde ( #2 2018)
Wij willen heel graag met jullie werken met dit reflectiemodel als een intervisievorm, waarbij
we de achtergrond van het model kort zullen schetsen. Ook zullen we aandacht besteden
aan wat intervisie inhoudt.
Probeer voor deze bijeenkomst als casusinbreng een korte, non-verbale situatie mee te
nemen die je hebt meegemaakt met een cliënt. Een scène waarvan je merkte dat die
betekenisvol was in het proces dat je aanging met jouw cliënt.
Met warme groet, Willy & Ineke
Programma:
14.30 uur-15.00 uur binnenlopen
15.00 uur Start workshop
17.30 uur Eten
18.15 uur Vervolg workshop
19.30 uur vergadering
Einde 20.00 uur
Locatie:
Synergos
Regentesselaan 21, 3818 HH Amersfoort
Er zijn maar 8 gratis parkeerplekken. Daarbuiten is het betaald parkeren. Synergos is op 5
minuten loopafstand van het Station Amersfoort Centraal.
Kosten van deelname:
A: voor leden: inclusief 21% BTW: € 30,- incl. avondeten.
B: voor niet-leden: inclusief 21% BTW: € 55,- incl. avondeten.

Voor wie: Naast de vakgroepleden is iedereen welkom! Eigen vakgroepleden hebben in
principe voorrang bij de aanmelding.
Aanmelding:
Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je komt. In ieder geval uiterlijk 7 januari 2021
opgeven via de website van het NVPA: https://nvpa.org/trainingen/public. Kies de juiste
activiteit en klik op ‘deelnemen’.
Let op, er zijn maar maximaal 16 plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op!
Overigens gaat bij minder dan 10 deelnemers de workshop niet door.
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je kosteloos annuleren tot 7 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.
Certificaat:
Na afloop ontvang je van de organiserende leden van deze vakgroepbijeenkomst een
certificaat voor 4 scholingsuren of 4 PSBK-uren.
Contact:
Mascha Aleman
Vakgroepcoördinator haptotherapie & Lichaamsgerichte therapie
haptotherapie.nvpa@gmail.com

