
Regiobijeenkomst Oost woensdag 27 mei 2020

Een nieuwe ronde 
Na een periode van stilte gaat Regio Oost opnieuw en met 
veel elan bijeenkomsten verzorgen. Iedereen die ons 
gedachtegoed een warm hart toedraagt is welkom aan deze 
“Ronde Tafel van Oost”

Focusing
Het zijn onzekere tijden; er waart een virus rond waartegen 
we ons nog niet weten te weren. Dit geeft onrust, 
onzekerheid en voor sommigen verlies en verdriet. We 
moeten ons noodgedwongen terugtrekken in de thuissituatie 
en veel meer dan gewoonlijk in onszelf. 

Wat betekent dit voor ons als mens, en voor ons als 
hulpverlener van andere mensen?
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Datum 

Op 27 mei 2020  
Tijdstip19.30-21.00 

Aanmelden 

Deelname is gratis. 
 
Je kunt je aanmelden door 
een email te sturen naar: 
derondetafelvanoost@gmail 
.com  

Overige 

In verband met de Corona 
maatregelen zal deze 
bijeenkomst via Zoom worden 
verzorgd. 
 
Door een email te sturen 
ontvangt je een uitnodiging 
via Zoom. 
Mocht je hier vragen over 
hebben, kun je ons altijd 
mailen en zullen we helpen. 

DE RONDE TAFEL  
 Online bijeenkomst gegeven door Juliette Becking
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Hoe kunnen we hier op een goede manier mee omgaan, en 
hoe kunnen we desondanks andere mensen blijven helpen.

Een eerste stap hierbij is: focus op jezelf door met 
nieuwsgierigheid te luisteren naar je eigen lichaam, en te 
onderzoeken wat je lichaam te vertellen heeft.

Dit, focusing, is het thema van onze eerste bijeenkomst.

In deze digitale periode zullen we dit thema ook digitaal 
presenteren. 

Aan deze digitale “Ronde Tafel van Oost” zal als bijzondere 
gast Juliette Becking aanschuiven, om ons te voeden met een 
workshop Focusing.

Deze workshop zal opgedeeld worden in drie delen. Juliette 
zal beginnen uitleg te geven over focusing en de achtergrond 
hiervan. Vervolgens zal Juliette een live focusing demonstratie 
geven. Tot slot zullen we zelf aan de slag gaan met focusing. 
Afhankelijk van de grootte van de groep, zal dit klassikaal of 
in subgroepjes zijn. Tegen het einde is er ruimte voor het 
delen van ervaringen en het stellen van vragen. 
 
Wij kijken er naar uit!  
 
Ynke van Zuidam  
Sarah Loipner 
Joop Verschuur 
Iris Kleine Schaars
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Spreekster Juliette 
Becking 

Juliette Becking is een bevlogen 
psychotherapeut en 
specialiseerde zich in het proces-
experiëntiële werken, met name 
Focusing en Emotion Focused 
Therapy (EFT) for Individuals van 
Gendlin. 
 
Focusing een onderdeel van EFT 
 
EFT houdt zich in de eerste 
plaatst bezig met emotie in de 
breedste zin van het woord. 
Emotie is de drijvende kracht van 
ons bestaan, alles vertrekt vanuit 
emotie. Heel wat psychologische 
problemen zijn emotionele 
problemen, denk bijvoorbeeld 
aan depressie en trauma.  
EFT is ook bij uitstek een 
integratieve therapie, met 
technieken uit de gestalttherapie 
en het cliëntgericht-experiëntiële 
gedachtegoed, alsook 
elementen uit de cognitieve en 
psychodynamische stroming en 
mindfulness.  


