Verbinden – Schematherapie als schakel

FACT SHEET
INLEIDING
Sinds de introductie van schematherapie in het Nederlandstalige psychotherapie landschap
in de jaren ’90, is schematherapie ongekend populair. Volgens berekeningen van moeten er
in Nederland inmiddels ongeveer 4000 mensen getraind zijn in schematherapie. Inmiddels
bestaat het Nederlands register schematherapie ruim 10 jaar waarin zo’n 750 leden zijn
ingeschreven van aspirant lid tot supervisor. In verband met de grote groei van het aantal
leden zal het Nederlands register vanmiddag aansluitend op het congres overgaan in een
Nederlandse vereniging voor schematherapie. Ook in Vlaanderen groeit het aantal
schematherapeuten en ook daar is een vereniging opgericht. Te weten de Vlaamse
vereniging voor schematherapie.

Locatie: Mövenpick Amsterdam
Datum: 29 september 2017
Tijd: 09.30 – 17.00 uur

INHOUD
In de drie keynote lezingen hopen wij dat u geïnspireerd wordt over de groei van
Schematherapie, de groeiende evidentie over de werkzaamheid, hoe het onderliggende
model nou toch met elkaar en met de behandelstrategieën samenhangt en hoe hechting
verband houdt met de ontwikkeling van schema’s en modi.
Arnoud Arntz, Marleen Rijkeboer en Guy Bosman nemen u daartoe graag mee in hun
interessante lezingen. Daarnaast zijn er veel collega’s die u zullen inspireren in de
workshops en via live-supervisie.
Nieuw op dit congres is dat u via symposia niet alleen geïnformeerd wordt over de laatste
wetenschappelijke bevindingen en stand van zaken, maar dat onze jonge
(schematherapie)onderzoekers ook laten zien wat zij aan onderzoeksvaardigheden in huis
hebben en zij hiervoor beloond kunnen worden met de Young Arntz Investigator award.
DOELGROEP
-

-

Psychologen, Pedagogen, GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters,
sociotherapeuten en vaktherapeuten al dan niet ingeschreven in een
schematherapieregister.
300 – 350 deelnemers

PROGRAMMA

08.30 - 09.30
09.30 - 09.40
09.40 - 10.10
10.10 - 10.20
10.20 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.45
12.45 - 13.45
13.45 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.30
16.40 - 16.55
17.30 - 19.00

Inloop en registratie
Opening door Rosi Reubsaet
Keynote Arnoud Arntz
Uitleg ISST Remco van den Wijngaard
Keynote Marleen Rijkeboer
Koffie & informatiemarkt
Workshops ronde 1
Lunch & informatiemarkt
Keynote Guy Bosmans
Koffie & informatiemarkt
Workshops 2e ronde
Afsluiting en borrel
Openings ALV Nederlandse vereniging schematherapie:
schematherapie.nl
(met broodjes).

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN
-

-

Leden:
o Early bird: 205,o Regulier: 225,Niet-leden:
o Early bird: 230,o Regulier: 250,-

Meer informatie over het congres op www.schematherapie.nl/schematherapiecongres/

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Mogelijkheden
Huren van een standplaats
tijdens het congres.
(incl. toegang voor 2
personen)
Insert (folder, brochure of
gadget) in de congrestas
(aanlevering door sponsor).

Tarief

Toelichting

€ 250,-

€ 125,- per item

Overig: bijvoorbeeld
verzorging van congrestas,
blocnotes of pennen
(aanlevering door sponsor).

Andere manieren van sponsoring zijn altijd bespreekbaar. We moedigen actieve
betrokkenheid van onze sponsoren aan. We staan open voor alle innovatie ideeën waarmee
een bijdrage wordt geleverd aan het evenement.

We kijken uit naar uw reactie.
Neem voor meer informatie gerust contact op met het organisatiebureau ZonderZorg:

Contactpersonen: Davy Blekman & Vera Molenaar
E: info@zonderzorg.nl
T: 020 - 623 97 44
ZonderZorg
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
W: www.zonderzorg.nl

