Studiemiddag van de Sectie Therapie
Op woensdag 23 januari 2019 organiseert de Sectie Therapie weer een

PROEVERIJ
waarin collega’s vertellen over hun werk. Het concept van de middag is iets veranderd. Er zijn
deze middag 3 korte presentaties van mensen uit verschillende werksoorten. Er hoeft geen keuze
meer gemaakt te worden. De presentaties worden voor de hele groep gepresenteerd.
Mariëtte van Eck
Als casemager (beroepskracht) bij Slachtofferhulp Nederland begeleid ik nabestaanden van
levensdelicten (moord/doodslag) en slachtoffers van zeer ernstige gewelds- en zedendelicten op
praktisch, juridisch en psychosociaal gebied.
In mijn werk kom ik onder andere in contact met de nabestaanden van familiedrama's, maar ook
met nabestaanden van slachtoffers van uit de hand gelopen drugsdeals. Ook slachtoffers met
blijvend ernstig letsel kunnen mijn cliënt zijn.
Logisch speelt woede, wanhoop maar ook wraakgevoel bij veel van mijn cliënten. Voor mij is het
in dit krachtenveld van emoties altijd weer zoeken naar de manier waarop ik niet alleen aan de
nabestaanden, maar ook aan de verdachte partij kan zijn. Graag kom ik hier onder andere over
vertellen op 23 januari.
Jan Roelofsen
Als ambulant begeleider ben ik werkzaam bij Professionals in NAH (www.nah.nl). Ik ben opgeleid
als maatschappelijk werker (2006). De contextuele opleiding bij Leren Over Leven heb ik in 2011
afgerond. Ik ben 50 jaar, getrouwd en vader van 3 kinderen van 22, 20 en 18.
Ik begeleid mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie. Hierbij zie ik veel
mantelzorgers die overbelast raken. De balans tussen geven en ontvangen is verstoord. Deze
middag hoop ik met jullie iets te delen over de worstelingen rond dit thema.
Jenny van Bijsterveldt
Integratie van de contextuele benadering in de Yucelmethode. Bij de Yucelmethode wordt er
letterlijk gebouwd aan herstel. De cliënt bouwt met blokken een opstelling die zijn levenssituatie
verbeeldt. De methode is zeer visueel en geeft mensen zelf de regie in het vertellen van hun
verhaal en het kiezen van een richting waar ze naar toe willen, hun gewenste situatie. Er wordt
uitgegaan van de eigen kracht van de mensen waarbij de hulpverlener een tijdelijke
ondersteunende rol heeft. Zelf ben ik werkzaam als systeembegeleider bij Zintri.
Voor de afsluiting van mijn eerste jaar bij Leren over Leven ben ik op zoek gegaan naar hoe ik de
contextuele benadering kan integreren in de Yucelmethode. De Yucelmethode geeft
hulpverleners een instrument om het contextuele werken toe te passen. Tijdens deze proeverij
wil ik jullie graag het gebruik van de Yucelmethode laten ervaren en een brug maken tussen het
contextuele gedachtengoed en de Yucelmethode.
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Programma
13.30 u
14.00 u
15.15 u
15.30 u
16.15 u

inloop
aanvang studiemiddag: presentatie 1 en 2
pauze
presentatie 3
afsluiting met een drankje in de Kargadoor bar

Locatie
De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht (tel 030-231 0377)

Aanmelding
Meld je aan via het mailadres: sectietherapie@contextueelwerkers.eu. Maak een keuze uit één
van onderstaande mogelijkheden:
О Ik ben lid van de Sectie Therapie en ik meld mij aan voor deze studiemiddag. Als geregistreerd
contextueel therapeut VCW ben je automatisch lid.
Aspirant Lid worden is altijd mogelijk onder de volgende voorwaarden: heb je een vierjarige
VCW erkende contextuele opleiding afgesloten, of zit je in het 3e of 4e jaar van deze opleiding
dan kun je aspirant lid worden. Stuur dan een bewijs (scan/contract of certificaat van je
opleiding) naar sectietherapie@contextueelwerkers.eu. Het lidmaatschap van de Sectie
Therapie bedraagt € 40 per jaar (gemiddeld 3 studiemiddagen/lezingen per jaar)
O Ik geef mij op als nieuw aspirant lid. Ik voldoe aan de (vernieuwde) voorwaarden en ik meld mij
aan voor de studiemiddag
O Ik ben geen lid of aspirant lid van de Sectie, maar wel lid van de VCW en wil me aanmelden
voor betreffende studiemiddag à € 25. Gelijktijdig met de aanmelding maak ik het
verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL17 TRIO 0254 6808 95 ten name van de
VCW te Utrecht (BIC:TRIONL2U).
Je ontvangt een voucher als entreebewijs.
O Ik ben geen lid van de VCW en wil betreffende middag bijwonen à € 35. Gelijktijdig met de
aanmelding maak ik het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer
NL17 TRIO 0254 6808 95 ten name van de VCW te Utrecht (BIC:TRIONL2U).
Je ontvangt een voucher als entreebewijs.
We hopen je te ontmoeten op woensdag 23 januari 2019!
Namens het bestuur van de Sectie Therapie van de VCW,
Bart Hendriks, voorzitter

Noteer vast de eerstvolgende studiemiddagen!
woensdag 5 juni en woensdag 2 oktober 2019
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