Wie wil een workshop geven tijdens het FVB‑congres op 3 november 2018:
‘Vaktherapie werkt. Hoe dan?’
Als congrescommissie zijn wij op zoek naar vaktherapeuten beeldend die, in samenwerking met een
collega‑therapeut, een workshop willen verzorgen. Als FVB vinden wij het belangrijk de brug te slaan tussen de
7 verschillende disciplines die onderdak vinden bij het FVB. Als wij elkaar verstaan en begrijpen, staan we sterk
en kunnen we meer onderbouwd ons mooie beroep blijven uitoefenen. De 7 TransDiagnostische Factoren
(TDF, zie themanummer van Tijdschrift voor vaktherapie 2017/4) zijn voor elke discipline bruikbaar en vormen
dus al een brug tussen de verschillende disciplines.
Daarom heeft de commissie ervoor gekozen de 7 TDF als uitgangspunt voor de workshops van dit congres te
nemen. Werk je/werken jullie vanuit een van de 7 TDF dan is er wellicht daarover op interactieve wijze veel te
vertellen, zodat ook collega’s van de andere vaktherapeutische beroepen dit kunnen ervaren. Hieronder de 7
TDF voor de workshops:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Waarnemen
Arousal
Executive functies
Emotieregulatie
Verlies
Sociaal functioneren/sociale interactie
Regelsystemen

De commissie heeft 7+1 stoornissen gekozen die goed passen bij de 7 TDF, dus werk je/werken jullie vanuit het
beeldend medium met een van deze stoornissen, dan nodigen wij jullie uit te komen vertellen over de
werkzame factoren hiervan en de keuzes die jullie hierin maken. Anderen enthousiasmeren en laten ervaren
waar het volgens jullie om gaat. Hieronder een opgave van de stoornissen waarvoor de commissie
vaktherapeuten zoekt om in tweetallen workshops te geven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoog‑sensitiviteit
Trauma/PTSS
Autisme
Persoonlijkheidsstoornissen
Somatische aandoeningen
Angststoornis
Mutisme
Hechting/Forensisch

Ook andere disciplines die een link hebben met een van deze TDF of stoornissen en die dit kunnen koppelen
aan vaktherapie beeldend zijn welkom om in samenwerking met een vaktherapeut een workshop te komen
geven. Stel jezelf en anderen bijvoorbeeld de vragen: ‘Wat zijn de werkzame en/of bindende factoren van deze
werkwijze?’ en ‘Wat is de meerwaarde van deze werkwijze?’ en maak van het antwoord een interactieve
presentatie.
Er is behoefte aan en ruimte voor 2x 15 workshops, verdeeld over de verschillende disciplines. De groepen
waaraan jullie een workshop geven zullen mede daarom niet heel groot zijn. Het is de bedoeling dat het
ervaringsgerichte workshops zullen zijn. Dus:
“Zet de deelnemers lekker aan het werk om ze te laten ervaren wat jullie willen vertellen.”
De FVB biedt de workshopgevers gratis deelname aan de rest van het congres. Help mee een brug naar nog
meer samenwerking te slaan om er samen een bijzonder congres van te maken.

Heb je vragen, wil je je opgeven of heb je andere suggesties?
Mail aan: marion.vanogtrop@gmail.com

