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Regio Brabant,  
Vereniging Persoonsgerichte 
Experiëntiële Psychotherapie

Kosten 
7.50 euro leden  
15 euro niet-leden  
5 euro studenten HBO/WO.   
Contant te betalen bij binnenkomst. 

Aanmelden 
Bij Yvonne van der Velden 
met opgave van naam, telefoonnummer,  
evt BIG-nummer(s), VPeP nummer  
en al dan niet student HBO/WO zijn, 
via lezingvpep@gmail.com   

Let op: meld u snel aan, het aantal  
plaatsen is beperkt! 

De kracht van kunstzinnig werken: De procesondersteunende  
en procesversnellende impact van beeldend werken.

Woensdag 25 april 2018 
19:15 uur tot 22:00 uur 

Kruisruimte 	  
Generaal Bothastraat 7E 

Eindhoven. 
ANDERE LOCATIE DAN 

GEBRUIKELIJK.

Over de inhoud 
Het proces van creatie maakt zichtbaar en 
voelbaar wat je in het dagelijks bestaan 
tegenkomt, waar je goed in bent, waar je staat 
en waar je tegenaan loopt. Creativiteit is een 
persoonlijke bron en middel om in beweging 
te komen, om verbinding te maken en het 
zelfhelend vermogen aan te spreken. 

Via geleide opdrachten en gericht gekozen 
materialen, nodigen we cliënten stap voor 
stap uit, in beweging te komen en contact te 
maken met hun innerlijke dynamiek. Door 
middel van kunstzinnig werken krijgen 
cliënten doorheen nieuwe ervaringen de kans 
om hun eigen ontwikkeling ter hand te 
nemen. Ze worden geholpen om, vanuit eigen 
kracht, hun kwaliteiten en drempels te 
ontdekken en hun gezonde kant te versterken.  
Kleurgebruik, materiaalkeuze, de wijze van 
aangaan, hoe het penseel of  de beitel wordt 
gehanteerd, de keuzes die men maakt in het 
werkstuk: dit alles maakt voor de cliënt veel 
duidelijk over behoeftes, blokkades, in-de-
wereld-staan.  

Tijdens de workshopavond willen we met 
jullie een brug slaan tussen psychotherapie, 
coaching en beeldend werken. Door 
beeldende middelen in te zetten nodigen wij 
jullie uit tot beweging en verbinding met een 
andere ervaringslaag. Hiervoor gaan we 
daadwerkelijk aan de slag met beeldend 
materiaal en nodigen we je uit nieuwsgierig in 
te stappen in de mogelijkheden die zich 
aandienen. 

Wij zullen beiden vanuit onze eigen ervaring 
en invalshoek het kunstzinnig werken belich-
ten en je meenemen in dit proces van creatie. 

Over de sprekers 
Annemiek Herremans is kunstzinnig therapeut en 
in opleiding tot biografisch coach. Daarnaast is zij 
werkzaam bij GGzE. In haar praktijk ontmoet zij 
mensen met ontwikkelingsvragen, voortkomend 
uit onder andere burn-out, verslavings-
problematiek, psychiatrie.  
 
(www.verbindingverbeeld.nl)  

Caroline Teesing is beeldend kunstenaar en werkt 
tevens als docent beeldhouwen in Nederland en 
Italië. In 2016 richtte zij haar praktijk voor 
coaching op, waarbij ze o.a. beeldhouwen als 
middel inzet. Tevens is zij begeleider en mede 
oprichter van De Kunstwerkplaats voor Autisme. 

(www.carolineteesing.com / www.keicoaching.nl / 
www.dekunstwerkplaatsvoorautisme.nl) 

Programma 
19.00: Ontvangst en registratie 
19.15: Aanvang workshop 
22.00: Einde workshop 

We starten deze ervaringsgerichte workshop stipt 
om 19:15 uur! 

Maximum aantal deelnemers: 30 

Aangezien er met beeldende materialen wordt 
gewerkt, is het raadzaam om kleding hierop aan te 
passen. 

Accreditatie 
De lezing is geaccrediteerd door de VPEP   
(1 punt). 

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit regio Brabant, 
Limburg en Zuid-Holland. Via info@vpep.nl kunt u zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Caroline TeesingAnnemiek Herremans

mailto:lezingvpep@gmail.com
http://www.verbindingverbeeld.nl
http://www.carolineteesing.com
http://www.keicoaching.nl
http://www.dekunstwerkplaatsvoorautisme.nl
http://www.verbindingverbeeld.nl
http://www.carolineteesing.com
http://www.keicoaching.nl
http://www.dekunstwerkplaatsvoorautisme.nl
mailto:lezingvpep@gmail.com

