
Regio Brabant

Wat is er zo bijzonder aan? 

Is het niet alleen maar de werking van 
de drie basiscondities van Rogers bij 
elkaar? 

Heb je er wat aan in de psychothera-
peutische praktijk? 

Over de spreker 
Nini de Graaff is cliëntgericht 
psychotherapeut, supervisor en 
leertherapeut van de VPeP  en 
focustrainer. Ze was hoofddocente 
cliëntgerichte psychotherapie bij RINO 
Zuid en was een van de initiatiefnemers 
van de regionale werkgroep van de 
VPeP. Ze heeft als lid van de Cox-groep 
vele jaren focusingworkshops in 
Nederland georganiseerd. Daarnaast 
heeft ze regelmatig Focusing cursussen 
gegeven zowel bij RINO Zuid als in haar 
eigen praktijk. Tegenwoordig geeft ze 
deze cursussen vanuit haar eigen 
praktijk. Ze is een van de vertalers van 
het boek van Bala Jaison: ‘Experientiele 
en kortdurende therapie geïntegreerd’. 

Woensdag 8 februari 2017  
19:15-21:30 uur; 

Apanta-GGz, 
Provinciale weg 50 

Over de inhoud 
Rogers schreef in 1986 over zijn 
ervaring van therapeutische presentie. 
De existentieel humanistisch georiën-
teerde therapeut Bugental noemde het 
in 1976. In 1990 schreef Gendlin een 
artikel waarin de ‘Primacy of Human 
Presence’ behandeld wordt. De beken-
de schrijver Yalom gaf er in 2001 
aandacht aan. De persoonsgeoriën-
teerde therapeut Thorne schreef er in 
1992 over en Shari Geller en 
Greenberg wijden er in 2002 een 
artikel aan in het tijdschrift Person-
Centered and Experiential 
Psychotherapies. Dit laatste mondde 
uit in een in 2012 bij APA verschenen 
boek: “Therapeutic Presence ‘a 
mindful approach to effective therapy’ 
geschreven door Geller en Greenberg. 

Lijkt het begrip zoals omschreven door 
Geller en Greenberg op het begrip 
Presence zoals Ann Weiser Cornell, de 
coryfee in de focuswereld, het gebruikt 
in haar boek “Presence” (2015)?  

In deze bijeenkomst gaan we nader in 
op het begrip: therapeutische 
presentie.  

Wat is die presentie eigenlijk?  

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

Programma 
19:15 ontvangst 
19:30 aanvang lezing 
21:30 einde 

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

Kosten 
€2,50 voor leden, €5,- voor opleidelingen 
(niet-lid), €10,- voor niet-leden. Contant 
te betalen voor aanvang lezing.  

Aanmelden 
Bij Annemieke van Nunen met opgave van 
naam, telefoonnummer, evt. BIG-
nummer(s), VPeP nummer en al dan niet 
opleideling zijn via 
a.van.nunen@onsneteindhoven.nl 

De therapeutische ‘Presence’
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