
Een jonge loot aan de experiëntiële stam 
Over de inhoud 
Emotion Focused Therapy - Individuals 
(EFT-I) is een nieuwe evidence based, 
emotiegerichte, neo-humanistische 
behandeling ontwikkeld door Greenberg, 
Elliott, Watson, Goldman en Rice. In de 
EFT worden cliëntgerichte - experiëntiële 
psychotherapie en gestalttherapie 
geïntegreerd, maar dan vernieuwd met de 
hedendaagse psychologische kennis, met 
name de emotietheorieën. 

Emoties spelen een cruciale rol in het 
psychisch functioneren, zij vormen het 
fundament van hoe wij onszelf  in de 
wereld beleven. Emoties worden gezien als 
de creatieve en organiserende kracht in 
het leven van een mens. 
Persoonlijkheidsverandering betekent in 
de EFT het (beter) leren benutten en - 
waar nodig - herstructureren van emoties. 
EFT geeft op grond van de theorie 
duidelijke richtlijnen voor behandeling. 
Kenmerkend voor EFT zijn een hoge 
mate van proces-directiviteit en het 
werken met proces-signalen en 
procestaken bij gestagneerde processen.  

Op deze dag maakt u eerst kennis met de 
uitgangspunten van deze zeer efficiënte en 
experiëntiële manier van werken en kunt u 

Greenberg aan het werk zien op DVD om 
kennis te maken met de praktijk van EFT. 
Vervolgens gaan we zelf  aan het werk met 
o.a. de twee-stoelen-techniek en de lege-
stoel-techniek. Tot slot is er ruimte voor 
interactie d.m.v. het stellen van vragen en 
de mogelijkheid tot discussie.  

Over de spreker 
Juliette Becking is klinisch psycholoog/ 
psychotherapeut en supervisor, leer-
therapeut en opleider voor de VCgP, 
werkzaam bij Apanta-GGZ te Veldhoven. 
In 2008 volgde zij haar eerste EFT-
training in Schotland bij Jeanne Watson 
en Robert Elliott. De laatste jaren 
organiseert zij in samenwerking met 
Jeanne Watson en Robert Elliott EFT-
trainingen in Nederland (www.apanta-
academy.nl). 

Programma 
09:00-09:30   ontvangst 
09:30-10:30   theoretische achtergrond 
	       EFT 
10:30-10:45   koffie/thee pauze 
10:45-11:15   DVD 
11:15-12:45   experiëntiële oefening in 	
	       subgroepen 
12:45-13:45   lunch 
13:45-14:45   verdieping theorie       	
	       stoelenwerk 

14:45-15:00   koffie/thee pauze 
15:00-16:30   oefenen in subgroepen 
16:30-17:00   evaluatie en afsluiting 

Accreditatie 
De workshop is geaccrediteerd door de 
VCgP (2 punten). Accreditatie bij de 
FGzPt wordt aangevraagd.  

Kosten  
125 euro, 75 euro voor opleidelingen/ 
studenten. Inclusief  lunch en koffie/thee. 

Aanmelden 
Aanmelden bij Karin Budde met opgave 
van naam, telefoonnummer, evt. 
lidmaatschapsnummer VCgP en evt. BIG-
nummer(s) via kbudde@hetnet.nl. 
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 
23 januari 2015. De inschrijving wordt 
geldig als het bedrag is overgemaakt op 
rekening-nummer 7712974 t.n.v. 
Regionale Commissie Zuid VCgP o.v.v. 
naam en ’Workshop EFT’.	  Bij annulering 
na vrijdag 23 januari zullen de kosten niet 
worden gerestitueerd. 

Regio Noord-Brabant

Zaterdag 31 januari 2015 
09:30 uur - 17:00 uur 

 Apanta-GGz, Provinciale  
weg 50, Veldhoven. 

Workshop ‘Emotion Focused Therapy-individuals’ 

Regio Noord-Brabant, 
Vereniging voor 
Cliëntgerichte 
Psychotherapie

Mailinglist
Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar leden uit 
Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.  Via info@vcgp.nl 
kunt u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Regio Noord-Brabant is 
actief  met de organisatie 
van wetenschappelijke 
bijeenkomsten

Vlnr.: Goldman, Watson, Greenberg, Elliot
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