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Vrijdag 25 mei
Op de eerste dag wordt er een podium geboden aan zes methodieken, met ieder een eigen
invalshoek. Denk hierbij aan methodieken als: Emerging Body Language (EBL), Systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), Schematherapie, Mentalization Based Treatment
(MBT) of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Het programma is nog in ontwikkeling.
Wij streven er naar om 1 februari een definitief programma op de website te plaatsen.
Per methodiek gaan we naar de kern. Vanuit deze basis maken we de vertaalslag naar het
vaktherapeutisch handelen.
Aan het einde van deze dag gaan alle sprekers met elkaar in debat. Op deze manier komen
we tot de kern. We onderzoeken wat de overeenkomsten en de onderlinge verschillen zijn.
We gaan opzoek naar antwoorden. We gaan op zoek naar wat de ene methodiek onderscheidt
van de andere.Als we hier een helder beeld van hebben, kan ieder voor zichzelf de vertaalslag
maken naar zijn of haar werkwijze. Zo (her)ontdek je welke methodiek het beste bij jou past en
wat de overeenkomsten zijn met jouw werkwijze.
De avond staat in het teken van inspiratie. Door middel van korte presentaties, versterkt door
beeldend materiaal, wordt passie gedeeld. Thema’s zoals ervaringsgericht werken, je innerlijke
drijfveren en out of the box denken, komen aanbod. De avond wordt muzikaal afgesloten met
een hapje en een drankje.

Zaterdag 26 mei
De tweede dag zoeken we de verdieping binnen de vakvereniging. De ochtend staat in het teken
van de algemene leden vergadering en netwerken. We gaan kijken waar de behoeftes liggen en
wat we samen kunnen gaan ondernemen om vaktherapie beeldend beter op de kaart te zetten.
Voor de deelnemers die geen lid zijn van de NVBT is er een alternatief programma.
Het tweede gedeelte van de dag gaan we ons verdiepen in één methodiek. Vanuit deze
verdieping maken we de vertaalslag naar vaktherapie beeldend. Van theoretisch kader naar
vaktherapeutische werkwijze.
Wij streven er naar om voor 1 februari een definitief programma op de website te plaatsen.

