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De wereld verandert in hoog tempo. Samenlevingen,
normen en waarden staan onder druk. Grote groepen
mensen zijn in beweging. Verschillen tussen groepen
worden steeds groter. Ons werk, ons vak verandert.
Ons leven staat onder druk. Verschillen binnen
groepen worden steeds groter. Het lijkt steeds
moeilijker te worden om met elkaar te communiceren,
moeilijker voor (andere) ideeën open te staan. Hoe
blijven we onszelf in deze menigte?
In een poging de complexiteit van de wereld om ons
heen, de groepen waarin we ons begeven en onszelf
te doorgronden zoeken we tijdens dit congres naar
samenhang. De context van het grotere geheel,
onderzoek en de klinische praktijk worden met elkaar
verbonden. We besteden aandacht aan specifieke
behandelmethodes, leggen onze cliënten onder de
loep, én onderwerpen onszelf, de persoon van de
therapeut, aan een grondig onderzoek.
Prof. dr. Steinar Lorentzen opent de dag met een
presentatie van zijn onderzoek naar de effectiviteit
van kortdurende en langdurende groepsanalytische
psychotherapie. In een zevental ochtendworkshops
komt het thema van de dag vervolgens op praktische
wijze aan de orde. De middag staat in het teken van
de dynamiek van de grote groep. Dr. Haim Weinberg
zal in zijn lezing het begrip ‘het sociale onbewuste’
uitwerken. Naast zijn lezing zal hij een plenaire,
interactieve, masterclass verzorgen.
De Congrescommissie:
Pepijn Steures, voorzitter
Astrid Dijkstra
Charles Huffstadt
Hermieke Kuiper
Teun van Overveld

Lezingen
Steinar Lorentzen

Prospectief Onderzoek naar
de Effecten van Kortdurende en Langdurende
Groepsanalytische Psychotherapie
Prof. dr. Steinar Lorentzen, emeritus hoogleraar aan de
Medische Faculteit van Oslo, is psychiater en (groeps)
psycho-analyticus. Hij heeft een lange staat van dienst als
klinisch professional, opleider en supervisor. Als internationaal actief onderzoeker heeft hij meer dan 100 publicaties op zijn naam staan. In 2013 schreef hij het handboek:
Guidelines for Short- and Long-term Group Analytic
Psychotherapy (Routledge).
Sinds 2004 heeft prof. dr. Steinar Lorentzen een groep
van ca. 20 professionals om zich heen verzameld, verspreid over drie locaties. Deze groep houdt zich bezig met
onderzoek naar de effectiviteit van groepspsychotherapie.
Momenteel zijn daar internationale publicaties over in
voorbereiding. In zijn lezing zal prof. dr. Steinar Lorentzen
de resultaten uit deze langdurige studies (3 en 7 jaar follow
up) toelichten.
Let op: Prof. dr. Steinar Lorentzen verzorgt ook een workshop op het congres.

Haim Weinberg

“Social Unconsciousness”
“Large Groups reveal what is called “the
social unconscious” or “the organizational
unconscious”. The LG has become part
of almost every important group therapy conference
nowadays, but each organization applies it in a way that
reveals some of its dynamics and unconscious. The
challenge, however, is of staying an individual among the
crowd, feel the conflict of being involved in community and
explore social issues.”
Dr. Haim Weinberg is klinisch psycholoog en meestergroepspsychotherapeut. De afgelopen 30 jaar werkte hij
in Israël en Californië. Hij vervulde functies in de California
Group Psychotherapy Society en de Israeli Association of
Group Psychotherapy. Hij doceerde aan Berkeley en aan
Tel Aviv University en heeft een uitgebreide lijst aan publicaties op het gebied van groepspsychotherapie.
Belangrijke interessegebieden zijn multiculturele processen, conflict hantering, ‘conflict resolution’, traumagroepen, de ‘Grote Groep’ en ‘The Social Unconscious’. Dit
laatste is de titel van het eerste deel van zijn laatste boek en
tevens het onderwerp van zijn lezing.

Masterclass
Masterclass Haim Weinberg

Bereid je voor op de Large
Group Experience!
“The Large Group fails to act like a small group.
Instead the LG is mostly aimed at exploring societal
and organizational dynamics. The focus of the leaders
is not on the individual but on the group-as-a-whole,
reflecting conscious and unconscious processes of the
organization or the conference in which the LG is taking
place, or of society-at-large. The social unconscious
is vital for understanding persons and their groupings,
ranging from families to societies, committees to
organizations.”
Anders dan eerdere jaren zullen de hoofdlezing en de
inmiddels traditie geworden masterclass geïntegreerd
zijn. Dr. Haim Weinberg zal ons meenemen in een Large
Group Experience! Geen demonstratiegroep op het
podium, geen groepssessie waar je als toeschouwer naar
kan kijken, maar dit jaar vormt het gehele congrespubliek
een ‘Large Group’. Er valt veel te leren in deze
groepssessie over het sociale onbewuste.

Zaterdag 14 november 2015:
Huiskamersessie met Haim Weinberg
De dag na congres, geeft dr. Haim Weinberg een
workshop van een hele dag. Er is plaats voor maximaal
20 deelnemers. In de workshop is ruimte voor eigen
inbreng en worden blokken theorie afgewisseld met
experiëntiële groepssessies.

NB: De voertaal van de lezingen en de masterclass
is Engels.

Workshops
Nr. 1
Short-term Group Analytic Therapy for
Out-patients with Mixed Diagnosis
After a short introduction about the technique
and evidence for the effectiveness of the method
prof. dr. Lorentzen will demonstrate short-term
techniques (establishing focus, building cohesion,
working in here-and-now) in a fishbowl, first session
of group psychotherapy.
Door: Steinar Lorentzen

Nr. 2
MBT is de Wereld in de Groep
Met zijn vieren nodigen wij u uit voor een (inter-)
actieve workshop over MBT en groepstherapie. Met
speciale aandacht voor de rol van de verschillende
disciplines (psychiater, sociotherapeut, psycholoog)
binnen het programma. Na een korte uitleg komen de
leidende MBT-principes aan bod in een rollenspel.
Door: Willem de Groot, Ingrid Kuiper, Mirjam Soons
en Jasmijn de Vos

Nr. 3
De Binnenwereld naar Buiten
Na een korte inleiding over Ervaringsgerichte
Dynamische Psychotherapie kunt u ervaren hoe
wij deze methode gebruiken binnen de driedaagse
deeltijd EDT. U kunt aan den lijve ondervinden hoe de
conflictdriehoek en de personendriehoek gebruikt
worden binnen een groepsbehandeling.
Door: Jentine ten Broeke en Hilde Nijman

Nr. 4
‘Annette en ik liggen te neuken in de hel’
(Superlijm, Etgar Keret 2013)
Seks en relaties roepen veel gevoelens op waaronder
schaamte en genot. Hoe is dit te hanteren? Het is voor
alle groepsleden een hele klus, als het gaat leven in de
groep en je ook nog jong en onervaren bent.
Door: Rob van Dijk en Jelke van Eeuwijk

Nr. 5
Het Valt Best Mee…!
Wat triggert de groepspsychotherapeut bij cliënten
met somatoforme of conversiestoornissen? Een
summier theoretisch kader dient als basis om in
een rollenspel de verschillende kleuren van deze
specifieke overdracht te ervaren.
Door: Chaja Kaufmann

Nr. 6
“Niet Praten, maar Spelen”
Bij muziektherapie communiceer je tegelijkertijd.
Daardoor onderscheid het zich van andere
therapieën. Met muzikale elementen als melodie,
klank, ritme, en dynamiek zoeken we verbinding met
elkaar. In de workshop wordt gebruik gemaakt van
verschillende instrumenten en van de eigen stem.
Door: Barbara Breedijk

Nr. 7
“Wat is er Nou Echt aan de Hand?”:
de Kracht van Waardevrije Interventies
Als teamcoach doen we te vaak individuele
interventies. We richten onze aandacht op daar
waar het ‘rumoer’ zich afspeelt, terwijl we ons
willen richten op het hele team, dat gezamenlijk
verantwoordelijk is voor wat er gebeurt. Door
waardevrije interventies maakt het team zelf een
goede analyse en draagt eigen oplossingen aan.
Ervaar de kracht van waardevrije interventies
aan de hand van praktijkvoorbeelden en een
groepsoefening.
Door: Marieke de Boer en Gonnie Kügel

Personalia
Marieke de Boer, team- en personal coach en
trainer bij @Present. Begeleidt managers en teams
bij veranderingsprocessen. Ze heeft o.a. een achter
grond in drama en Gestalt en is als senior coach
verbonden aan de NOBCO.
Barbara Breedijk, muziektherapeute, bachelor of
social work. Werkzaam als muziektherapeute bij het
Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk.
Jantine ten Broeke, psychotherapeut.
Werkzaam als coördinator van het EDT-programma
binnen het NPI.
Rob van Dijk, psychiater. Lid NVGP en NVvP.
Werkzaam bij Triversum als kinderen jeugdpsychiater.
Jelke van Eeuwijk, psychiater. Lid NVGP en
NVvP. Werkzaam bij Triversum als kinderen jeugdpsychiater.
Willem de Groot, klinisch psycholoog. Supervisor
van de NVGP, lid van de NVP en de VCgP. Werkzaam
bij MBT programma, NPI, Arkin.
Chaja Kaufmann, klinisch psycholoogpsychotherapeut. Lid van NIP, cursusgever van de
NVGP, aspirant lid van de NVRG, supervisor en leertherapeut van VCgP, lid LVVP en leersupervisor van
de NVP. Werkzaam in eigen praktijk.
Ingrid Kuiper, sociotherapeut. Werkzaam bij MBT
programma, NPI, Arkin.
Gonnie Kügel, groepspsychotherapeut. Lid NVGP.
Werkzaam in eigen praktijk als teamcoach.

Steinar Lorentzen, MD, PhD, psychiatrist and (group)
psychoanalyst. Member of Norwegian Psychiatric
Association, Norwegian Psychoanalytic Society,
Institute of Group Analysis (Norway), Group
Analytic Society, International and American Group
Psychotherapy Association. Worked at University of
Oslo, psychiatric institutions and private practice.
Hilde Nijman, vaktherapeute. Werkzaam bij
het EDT-programma binnen het NPI.
Godfried van Run, regisseur, programmamaker
(o.a. Andere Tijden en de serie: De oorlog).
Studeerde in een grijs verleden psychologie.
Mirjam Soons, psychiater, psychotherapeut. Lid van
NVPP, NVP, NVvP, NVRP en NVPA. Werkzaam bij NPI
te Amsterdam en bij AIGR.
Jasmijn de Vos, klinisch psycholoog. Werkzaam bij
MBT programma, NPI, Arkin.
Haim Weinberg, PhD, klinisch psycholoog en groepspsychotherapeut. Emigreerde in 2006 van Israël naar
de Verenigde Staten. Hoofd van de ‘International
Programs’ afdeling van ‘The Professional School of
Psychology’ (PSP) te Sacramento, Californië, USA.

Programma
09.00 - 09.30

Inschrijving

09.30 - 09.45
Opening door de dagvoorzitter
		Godfried van Run
09.45 - 10.45

Prospectief Onderzoek naar
de Effecten van Kortdurende en
Langdurende Groepsanalytische
Psychotherapie
Steinar Lorentzen

10.45 - 11.00

Koffie-/theepauze

11.00 - 12.15

Workshops

12.15 - 13.15

Lunch

13.15 - 14.45
Social Unconsciousness
		
Haim Weinberg
14.45 - 15.15

Koffie-/theepauze

15.15 - 16.45

Masterclass: Large Group Experience
Haim Weinberg

16.45 - 17.00

Afsluiting door
de voorzitter van de NVGP
Ingrid Krijnen

Vanaf 17.00 		Borrel

Kosten

De kosten voor dit congres bedragen
(inclusief lunch en borrel):
€ 215,- voor NVGP-leden
€ 275,- voor niet NVGP-leden
€ 135,- voor opleidelingen
€ 135,- voor groepswerkers en vaktherapeuten

Inschrijving

U kunt zich voor dit congres opgeven door het inschrijfformulier ingevuld te retourneren. U kunt zich ook digitaal
opgeven via onze website (www.groepspsychotherapie.nl).
Gelijktijdig maakt u het verschuldigde bedrag over naar
NL64 INGB 0000 7199 66, t.n.v. NVGP, Maliebaan 50b,
3581 CS Utrecht, onder vermelding van uw naam en
“Congres NVGP 2015”.
De definitieve inschrijving en de indeling van de workshops
geschieden op volgorde van betaling. Wij verzoeken u zich
tijdig in te schrijven en te betalen. Bevestiging van inschrijving
volgt in week 45 uitsluitend per e-mail.

Annulering

Annulering kan per e-mail tot 23 oktober 2015. Ná deze
datum is annulering niet meer mogelijk. Wel heeft u dan het
recht uw plaats door een ander te laten innemen.
Bij annulering worden € 25,- administratiekosten in rekening
gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van
deze kosten terugbetaald.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de FGzP, NVGP, NVvP, VGCt
en de SRVB.

Secretariaat NVGP

Maliebaan 50b
3581 CS Utrecht
telefoon: 030 670 14 25
e-mail: nvgp.7@planet.nl
www.groepspsychotherapie.nl

Routebeschrijving

http://antropia.nl/congres/algemeen/route/

