Aankondiging methodische speldag NVDT
Methode voor Online intervisie door Nénin Quaedvlieg
Vrijdag 19 maart, (vol) zaterdag 27 maart (vol) of zondag 11 april, nog een paar plekken
beschikbaar en zaterdag 22 mei van 09.30 uur tot 14.00 uur.
Keuze uit 1 dag, plek voor minimaal 4 en maximaal 7 deelnemers per dag

In-Ter-Visie

Introductie & inhoud
In-Ter-Visie is een Methode voor Online intervisie. Een succesvolle intervisie stimuleert
inspiratie, nieuwe ideeën, professionalisering en verhoging van het werkplezier. Dat is niet
bepaald een overbodige luxe maar een welverdiende noodzaak, waar uiteraard vaktherapie
drama hèt middel is dat te waarborgen. Deelnemers maken kennis met en experimenteren
met online intervisie, middels dramatherapeutische technieken, zoals projectie, rollenspel,
rol- wisseling, dubbelen, verkleinen en vergroten.
Leerdoelen
• De deelnemer onderzoekt de overdracht en tegenoverdracht in de therapeutische relatie.
• De deelnemer onderzoekt hoe deze van meerwaarde kunnen zijn in de relatie met de
cliënt.
• De deelnemer krijgt inzicht en ervaart de meerwaarde van deze online intervisie methode.
• De deelnemer kan deze methode toepassen binnen de eigen intervisiegroep.
Doelgroep
Deze workshop is voor vaktherapeuten, studenten en professionals in de zorg: voor ieder die
wil onderzoeken wat de meerwaarde is van (tegen)overdracht in het werk met cliënten.

Workshopgever
Nénin Quaedvlieg is geregistreerd dramatherapeut en werkt momenteel bij het Maxima
Medisch Centrum te Veldhoven. Daarnaast is ze ondernemer, een van haar projecten is de
cursus In-Ter-Visie: Een dramatherapeutische methode voor online intervisie. Naast haar
professie als dramatherapeut heeft ze diverse cursussen en opleidingen gevolgd, afgerond
en is daarin altijd opzoek naar verdere verdieping en ontwikkeling. Zo nam ze deel aan
het onderzoekstraject van de HAN in samenwerking met de GGNET: de vaktherapeut &
online handelingsbekwaamheid; het (verder) ontwikkelen van digitale middelen in het
online werken.
Programma
09.30 - 09.45 Online binnenkomst & vragenlijst.
09.45 - 10.15 Introductie & kennismaking.
10.15 - 11.15 Oefening; Overdracht en tegenoverdracht.
11.15 - 11.30 Terugkoppeling.
11.30 - 12.00 Pauze & verwerkingstijd.
12.00 - 13.15 Toepassing & integratie.
13.30 - 14.00 Terugkoppeling, afronding & vragenlijst.
Aanmelding
Aanmelden kan tot vrijdag 5 maart via de
webshop op www.fvb.vaktherapie.nl .Na
bevestiging ontvangt de deelnemer een email met de link om de workshop te kunnen
volgen.
Kosten
Prijs leden: €45
Prijs niet-leden: €65
Prijs student-lid: €25(Geen lid graag eerst
aanmelden; info@vaktherapie.nl voor
inschrijving via de webshop)
Annuleren
Bij annuleren een week vóór de datum
wordt 40% van de kosten in rekening
gebracht. Daarna is het niet meer mogelijk
om geld terug te krijgen.
Data; Vrijdag 19 maart , zaterdag 27 maart
of zondag 11 april 2021
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het Register
Vaktherapie.

