29-02-2020
Workshop: Mentaal en fysiek in balans:
“in beweging brengen geeft vitaliteit”
’t Veerhuis te Nieuwegein
13:00-17:00 uur
VG ECP
Beste collega/therapeut,
Hierbij nodigen wij je van harte uit voor een gevarieerde middag met twee korte workshops.
Workshop in beweging brengen geeft vitaliteit
mentaal en fysiek in balans, met Else van der Esch
Theorie en praktijk (dus trek iets makkelijks aan), een holistische benadering voor
therapeuten in zowel het werk- als privédomein. Doel: “Een gezonde geest in een gezond
lichaam”
Else van der Esch (1952) heeft in haar leven uitgebreide ervaring met
bewegen (hardlopen en andere sporten) opgedaan. Naast een carrière in
het onderwijs en daarna als behandelaar in een GGZ instelling en
psychosynthese therapeut in eigen praktijk, heeft zij persoonlijk
ondervonden dat de training van lichaam en geest leidt tot een mens-inbalans. Na haar ECP opleiding (2002) heeft Else haar MWD-studie
afgerond (2014) met een Onderzoek naar de effecten van bewegen op
psychische klachten en de behoefte van de zorgvragers. Meer over Else op haar website:
http://www.ikinbeweging.nl/
Programma:
13.00
13.30-15.00
15.00-15.30
15.30-17.00
17.00

Inloop/ontvangst
Deel 1
Pauze en netwerken
Deel 2
Borrel & Bitterbal

Locatie:
’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein https://www.tveerhuis.nl/
Telefoon 030-606 4448

Kosten van deelname:
voor leden: Inclusief 21% BTW: € 15,00
voor niet-leden: inclusief 21% BTW: € 30,00
Er is geen lunch inbegrepen, maar die kun je wel vooraf op eigen kosten in het restaurant van ’t
Veerhuis gebruiken. In de pauzes zijn koffie, thee en ijswater gratis verkrijgbaar. Voel je vrij om iets
van koek of cake mee te nemen om te trakteren. De gezellige borrel & bitterbal na afloop is voor
rekening van de vakgroep.

Voor wie:
Iedereen mag inschrijven. Echter de beschikbare plaatsen zijn gelimiteerd. De leden van de eigen
vakgroep/leden van de vereniging gaan vóór.

Aanmelding:
In verband met het inhuren van de juiste zaalgrootte van ’t Veerhuis, graag zo spoedig mogelijk
aangeven of je komt. In ieder geval vóór 15 oktober a.s. opgeven via de website van het NVPA
https://nvpa.org/trainingen/public
Hier kun je ook controleren of jij je correct hebt aangemeld → Klik op de button “Deelnemers”.

Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je 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.
(Annuleringsreglement – klik op de link)
Certificaat:
Na afloop ontvang je van de organiserende leden van deze vakgroep bijeenkomst een
certificaat voor 3 scholingsuren.
Factuur:
Voor een bijdrage in de kosten van deze workshop ontvang je per mail je factuur. Dit is tevens de
bevestiging. Voor de annuleringsregeling: check de NVPA website.

Contact:
Lucia Rademaker, coördinator vakgroep ECP
Tel: 06 - 384 26 375
E-mail: vakgroepECP@outlook.com

We hopen jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Namens de werkgroep Workshoporganisatie
Jos Hovens en Lucia Rademaker.

