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Studiemiddag sector Psychodrama 27 februari 2015
De sector Psychodrama van de NVGP organiseert op 27 februari 2015 de
studiemiddag "Psychodrama met Sprookjes" met Barbara Miller. Als we binnen
psychodrama werken met sprookjes dan is het uitbeelden van het verhaal
vergelijkbaar met het ensceneren van een persoonlijk verhaal of geschiedenis.
Een bepaald personage binnen een sprookje kan symbool staan voor vroegere
ervaringen van de protagonist. Ook kan het sprookje helpen om patronen
binnen zijn leefmilieu te exploreren.
De kosten voor deelname bedragen € 30,- voor NVGP (sector)leden en € 50,voor niet-leden.
Locatie: Zimihc Theater - Bouwstraat 55 – Utrecht
Voor uitgebreidere informatie en aanmelding: melinda.nvgp@planet.nl

Bijeenkomst Jong NVGP op 19 maart 2015
Met medewerking van NVGP-leden Kees van der Meer en Carine Burger. Het
thema wordt nader bekend gemaakt. De locatie is Utrecht.

Congres NVGP vrijdag 13 november 2015
Noteer de datum alvast in uw agenda!

'Huiskamersessie met...' zaterdag 14 november 2015

Focaal conflict door Caroline Vons
In de ledenservice op de website van de NVGP vindt u, na inloggen, een op ons
verzoek geschreven stuk over het Focaal conflict binnen de groep.

Start intervisiegroep voor de oudere
groepstherapeut
Tijdens het jaarcongres van de NVGP op 14 november 2014 was er een zeer
inspirerende workshop van Marja van Aken – van der Meer en Gerrit Bruine:
Hoezo nog ...! Kansen, dilemma's, voetangels en klemmen voor de oudere
psychotherapeut.
De deelnemers werden uitgenodigd hun ideeën uit te wisselen over wat ze
zouden willen doen met hun opgebouwde groepspsychotherapeutische bagage
als ze het directe werk met cliënten gaan minderen of stopzetten. Betekent met
pensioen gaan het einde van het professional zijn? Wat zijn je dromen voor de
nabije toekomst op het vlak van je professionaliteit, je persoonlijke leven en je
maatschappelijke rol?
De deelnemers, in leeftijd variërend van ongeveer 55 tot vooraan in de 70 jaar,
wisselden zeer geanimeerd met elkaar hun ideeën uit en vooral ook hun vragen
over invulling van een nieuwe fase in hun leven waarin de opgebouwde kennis
en ervaring op een zinvolle wijze ingezet zou kunnen worden.
Enkele deelnemers zouden graag verder willen gaan in de vorm van een
intervisiegroep die als focus heeft: hoe kan ik mijn professionele kennis en
ervaring op een zinvolle wijze blijven inzetten als ik mijn werkcarrière ga
afbouwen of stopzetten?
Het idee is om 3 keer per jaar een intervisiebijeenkomst te organiseren, waarin
we ideeën, ervaringen uitwisselen rond dit thema en elkaar inspireren. Plaats
en tijd zullen in overleg worden vastgesteld.
Hebt u belangstelling om mee te doen of hebt u vragen hierover dan kunt u
contact opnemen met Marieke van den Heuvel.
mariekeheuvel44@gmail.com

Start psychodynamische schemagroepsleertherapie
Op 19 maart 2015 start in Delft een nieuwe leergroep van Dina Snippe en
Michiel van Vreeswijk. In deze groepsleertherapie wordt gewerkt vanuit een
psychodynamisch schema groepstherapeutisch kader. Met deze

groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de
NVGP, VGCt en FGZP.
Het gaat om een gesloten groep van maximaal 8 deelnemers. De laatste
bijeenkomst is op 26 november 2015. De kosten (voor 25 zittingen) bedragen €
1300, -. Dit is inclusief een kennismakingsgesprek van 45 minuten.
Voor informatie en aanmelding kunt u gebruik maken van het contactformulier
op de website: www.g-kracht.com

Actueel cursusaanbod
Basiscursus
Werken met Groepen. Docent: Roelof Wolters. Start 6 maart 2015 te
Ede/Wolfheze.
Basiscursus Groepsdynamica. Docent: Maie el Boushy. Start 26 september
2015 RINO Noord-Holland (Amsterdam).
Basiscursus Groepsdynamica. Docenten: Jaak Leroy, Corine van der Veer,
Caroline Verhallen. Start 21 oktober 2015 RINO Zuid (Eindhoven).
Modulaire cursus
Leiding geven aan een Behandelteam. Docenten: Willem de Haas en AnneMarie Claassen. Start 21 november 2015 RINO Noord Holland (Amsterdam).
Specialistische Cursus
Focale psychodynamische groepspsychotherapie. Docenten: Marja van Aken,
Willem de Haas, Miriam Saschowa. Start 30 maart 2015 RINO Noord Holland
(Amsterdam).
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