
Typ hier om tekst in te voeren

Regio Utrecht

Woensdag 3 juni 2015 
19:00-21:00 uur; 

Praktijk Koekkoek & de  
Jong, Wilhelminapark 52 

3581 NM Utrecht 

Regio Utrecht, Vereniging 
voor Cliëntgerichte 

Psychotherapie

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit 
Utrecht. Via info@vcgp.nl kunt u zich ook aanmelden 
voor deze nieuwsbrief.

Regio Utrecht is sinds 
2012 weer begonnen met 
het organiseren van 
regionale bijeenkomsten

Workshop: “Focussen bij kinderen en jongeren”

Focussing is een experiën-
tiëel proces, uitgewerkt 
door Eugene Gendlin. Er 
wordt aandacht gegeven 
aan iets wat slechts vaag 
aanwezig is in de beleving 
(‘felt sense'). Door hierbij 
stil te staan en dit te 
symboliseren, kan er meer 
duidelijkheid komen over 
wat er gevoeld en beleefd 
wordt. 

De workshop zal beginnen met 
een algemene inleiding over 
focussing, die ook van toepassing 
is op de behandeling van 
volwassenen. Hierbij zal worden 
ingegaan op de essentie van het 
focussen en de verschillende 
stappen die daarin gemaakt 
kunnen worden. Vervolgens zal 
Erik Peeters zich richten op de 

toepassing van de methode bij 
kinderen en jongeren. Daarna kan 
er door de deelnemers in kleinere 
groepen geoefend worden. 

Erik Peeters is klinisch 
psycholoog en psychotherapeut. 
Hij is voornamelijk werkzaam in 
zijn eigen praktijk, waar hij met 
name kinderen en jongeren 
behandelt, maar voor een klein 
deel ook volwassenen. Daarnaast 
is hij op de RINO Zuid werkzaam 
als hoofddocent aan de PT K&J-
opleiding (verdieping 
cliëntgericht) en als docent aan de 
GZ-opleiding. Tenslotte is hij 
verbonden aan de RINO Groep 
waar hij les geeft aan PT- en KP-
opleidelingen.  

Accreditatie 
De workshop is geaccrediteerd 
door de VCgP (1 punt). 

Programma 
Het programma start om 19:00 en 
eindigt om 21:00 uur. Er zal een 
pauze zijn en voor koffie/thee 
wordt gezorgd.  

Kosten  
Leden van de VCgP mogen gratis 
deelnemen. Niet-leden betalen 
7,50 euro, contant te betalen op 
de avond.  

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden met 
opgave van naam en als u VCgP-
lid bent met daarbij uw 
lidmaatschapsnummer via 
utrecht.vcgp@gmail.com 


