
Wat krijg je ervoor 
terug? 
•Interessante lezingen 
•Het bijzonder interessante 
jaarlijkse VPeP Congres 
•Een professioneel netwerk  
•Aanmerking voor korting op een 
PeP cursus 
•Ervaring opdoen in organiseren en 
besturen 
•Het tijdschrift TPeP 
•Kennis en ervaring in het PeP 
gedachtegoed en de kans om het 
humanistische gedachtegoed 
levend te houden! 

Meer informatie en 
aanmelding: 
Benader ons gerust met vragen via: 
  

jong@vpep.nl 
  
Je kunt ons ook je motivatie sturen 
wanneer je ons wilt komen 
versterken 

Zie https://www.vpep.nl/vpep/
studenten voor meer informatie. 

VPeP is ook te vinden op Facebook 
en Twitter. 

JongVPeP, de jongerencommissie van de 
Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële 

Psychotherapie, zoekt versterking!

Over de VPeP 
De Vereniging Persoonsgerichte 
experiëntiële Psychotherapie is 
een beroepsvereniging van 
psychotherapeuten met een sterke 
affiniteit voor Persoonsgerichte 
experiëntiële Psychotherapie, 
waarbij men zich vanuit een 
humanistische visie niet alleen 
richt op het doen afnemen van 
specifieke klachten, maar vooral 
op het algehele functioneren en 
de belevingswereld van de 
persoon.  

Over  JongVPeP 
Met name op universiteiten krijgen 
de humanistische therapievormen 
doorgaans niet heel veel aandacht. 
De VPeP ziet graag dat de volgende 
generatie psychologen ook de kans 
krijgt om te leren over dit mooie 
gedachtegoed. Om deze kansen te 
creëren heeft ze daarom in het 
verleden de jongerencommissie 
JongVPeP in het leven geroepen. 

JongVPeP bestaat uit 
masterstudenten en jonge 
psychologen die zich vooral richten 
op het uitdragen van het 
persoonsgerichte experiëntiële 
gedachtegoed onder jongeren en 
studenten. De commissie houdt zich 
met name bezig met het organiseren 
van lezingen en workshops op 
verschillende universiteiten, maar 
zoekt ook naar andere creatieve 
mogelijkheden om de bekendheid te 
vergroten van (de waarde van) de 
persoonsgerichte experiëntiële 
benadering. 

Spreekt dit je aan en wil je 
JongVPeP komen versterken?  

Neem contact met ons op! 

Zelfontplooiing 

De persoon als geheel 

Empathie 

Echtheid en oprechtheid 

Acceptatie 

Focus op emoties 

Autonomie 

Therapeutische relatie

Persoonsgerichte experiëntiële 
Psychotherapie is evidence based. 
De VPeP beoogt een thuisbasis te 
zijn voor haar leden, haar gedach-
tegoed uit te dragen en de toepas-
sing van de daarop gebaseerde 
behandelwijzen te bevorderen.
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