UITNODIGING VAKGROEP PSYCHOLOGEN VAN HET NVPA

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

Donderdag 19 mei 2022 van 10.00 tot 16.00 uur
De Schakel, Nijkerk

Een inspirerende dag met:

Annette Filippo
Annette Filippo is biografisch storyteller, coach en counseler bij Sprekend Jij. Altijd op
zoek naar manieren om zingeving concreet te maken. Geholpen door de kracht van
verhalen wil ze mensen 'op (hún) verhaal laten komen' omdat ieders stem ertoe doet.
Daarbij grijpt Annette vaak terug op woorden van Viktor Frankl: Wie leeft met Waartoe?’
kan bijna elk ‘Hoe?’ verdragen.

'Biografisch werk Werkt!'
Tijdens deze dag ga je ervaren hoe je professioneel kunt werken met levensverhalen.
Hoe je jouw cliënten zin, betekenis en richting kunt laten (her)vinden.
In de ochtend neemt Annette Filippo je mee in een verhaal dat een eigen herinnering
oproept. Daar ga je in de middag mee aan de slag, in kleine groepjes. Je leert dan op
vier manieren te vertellen en te luisteren. Tot slot brengt de kwintessens je naar het nu
en formuleer je een vooruitblik. Een biografisch interventie die je direct met je cliënten
kunt toepassen.
We zien uit naar jullie komst en hopen velen van jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,

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

UITNODIGING VAKGROEP PSYCHOLOGEN VAN HET NVPA

PRAKTISCHE INFORMATIE VAKGROEPENDAG PSYCHOLOGEN

Datum:

Donderdag 19 mei 2022

Tijdstip:

Inloop: 9.30 uur
Start: 10.00 uur tot 16.00 uur (incl. lunch)

Adres:

De Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
www.deschakelnijkerk.nl

Certificaat:

Voor je aanwezigheid bij deze bijeenkomst ontvang je digitaal
een certificaat met 5 PSBK-punten.

Kosten:

Leden van het NVPA:
Niet-leden van het NVPA:

Inschrijven:

GRAAG UITERLIJK 11 MEI 2022 OPGEVEN!

€ 65,- (incl. BTW)
€ 90,- (incl. BTW)

Inschrijven doe je via deze link: NVPA of door in te loggen op de website,
www.nvpa.org Vervolgens klik je op ‘Voor zorgverleners’ en ga je naar
‘Opgeven voor activiteiten’ en ‘Aanmelden studie-activiteit’. Je klikt bij
de bijeenkomst van de vakgroep Psychologen op ‘Deelnemen’. Vul de
gegevens in. Je inschrijving is voltooid door te klikken op ‘Opslaan’.
Mocht je speciale wensen hebben ten aanzien van de maaltijd, dan kun
je dit noteren bij de opmerkingen.

Annuleren: Indien je toch niet kunt komen, kun je tot en met 11 mei 2022 per e-mail
annuleren bij het secretariaat (info@nvpa.org). Bij annulering na deze
datum wordt het volledige deelnamebedrag in rekening gebracht.

Contact:

Sanne de Bree Wondergem (coördinator)
Tel: 06-40014975 (ook voor de dag zelf)
Email: vakgroeppsy@gmail.com

