
Het is lang stil geweest rond de 
regionale VCgP bijeen-
komsten in het Noorden. 
Regelmatig zeiden collega’s 
ons dat ze dat jammer vonden.  
Daarnaast werd er gevraagd 
naar scholing in het focussen. 
We beginnen daarom weer 
voorzichtig met een workshop 
over het focussen op dromen. 
Aaffien de Vries, die hier veel 
ervaring mee heeft zal deze 
workshop geven. Afhankelijk 
van het aantal belangstellen-
den beraden we ons op 
voortzetting van de regionale 
bijeenkomsten in het noorden. 

Dromen zijn een onuitputte-
lijke bron van energie, 
beweging, levenskracht en 
zingeving. Een droom is een 
verhaal in symbolentaal, een 
verhaal met een boodschap.  
De droom verwijst naar een 

situatie in iemands leven en 
reikt bovendien een groeistap 
aan, een ontwikkelingsrichting. 
Allen de dromer kan weten 
welke betekenis de symbolen 
en het verhaal in de droom 
hebben. Gendlin’s focussende 
benadering van dromen helpt 
die persoonlijke betekenis te 
vinden. Gendlin maakt daarbij 
gebruik van diverse droom-
benaderingen. De 
toetssteen is echter steeds 
de felt sense van de 
dromer. 
In deze workshop gaan 
we oefenen we met het 
ontrafelen van eigen 
dromen. Tevens worden 
handreikingen gedaan 
hoe met cliënten en hun 
dromen te werken  

Workshopleider                       
Aaffien de Vries heeft meer 
dan 25 jaar ervaring met 
focussen. Ze is erkend als 
trainer en certifying coördina-
tor door The Focusng Institute 
in New York. Ze begeleidt 
individuele cliënten, geeft 
cursussen en leidt mensen op 
tot focusbegeleider of  -trainer. 

Regio Noord

Vrijdag 8 april 2016 van 13 tot 16 uur 
Locatie:  

GGZ Noord- Drenthe  
AFPN in Assen 

Kosten € 15, leden VCgP € 10 
Opgave uiterlijk 31 maart:  
therapie@marijkebaljon.nl Accreditatie: VCgP
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Regio Noord, Vereniging 
voor Cliëntgerichte 

Psychotherapie

Mailinglist
Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar leden uit 
Groningen, Friesland en Drenthe. Via info@vcgp.nl kunt 
u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Regio Noord is een 
netwerk en organiseert af  
en toe bijeenkomsten


