
NOP21 
 

EEN TERUBLIK OP: 

6e ONLINE NVAGT ONTMOETINGS PLATFORM BIJEENKOMST  

THEMA:  ONTMOETEN & INSPIREREN  

ZONDAG 15 MEI 2022 VAN 10.00 – 12.00 uur 

 

 

 

Ontmoeten & Inspireren 

 

Inspiratie. Al je kijkt naar de afkomst van het woord (uit het Latijn) betekent het “inblazen”. Ook de 

woorden bezieling en ingeving zijn ermee verweven. 

We beginnen deze ochtend te kijken naar toen we kennis maakten met de Gestalt; wie of wat heeft 

ons geraakt? Hoe inspireert Gestalt jou nu nog? Wat genereert energie? 

Na een korte reflectie zijn we in groepen uit een gegaan; hier hebben we elkaar ontmoet en 

gesproken over bovenstaande vragen. 

De terugkoppeling hiervan was dat het zeer inspirerend was om elkaar te ontmoeten en elkaars 

inspiratie bronnen te horen. 

 

In het tweede deel van deze bijeenkomst hebben we plenair gebrainstormd. 

Hoe kunnen we andere inspireren? En ook: wie kan een bijdrage leveren, om samen met ons 

(NOP21), een ontmoetingsmoment vorm te geven. 

Uit dit deel van de bijeenkomst zijn vele goede en constructieve ideeën geopperd en ook 

verkennende afspraken gemaakt. 

Zo werd er geopperd om eens een bijeenkomst te houden over een boek. Of juist over een thema 

waar je niet goed in thuis bent, zodat we elkaar kunnen inspireren.  

NOP21 zal de inventarisatie zeer serieus door nemen, mensen die een bijdrage kunnen of willen 

leveren benaderen en dit alles mee nemen bij de invulling van de thema’s van komende maanden. 
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Enkele reacties van deelnemers tijdens deze ochtend 

“ Inspirerend!” 

“ Fijn om te ervaren dat iedereen zo blij is om therapeut te zijn” 

“Wat een inspiratie dit uur, een warm bad” 

“De tijd is gevlogen” 

“ … en we mogen ook kritisch op Gestalt zijn (richting ‘de Goeroe’s’).  .. Gestalt wordt namelijk iedere 

dag opnieuw door onszelf in onze therapiekamers, als we met cliënten werken, ontwikkeld en 

uitgevonden. “  

“”Ik heb het heerlijk gevonden om te delen en geïnspireerd te worden door elkaar! Moeiteloos 

mooi!” 

 
 
 
Enkele boeken die getipt werden tijdens de bijeenkomst: 
  

• Prof dr. Bessel van der Kolk Trauma sporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na 
overweldigende ervaringen. 

• Peter A. Levine De tijger ontwaakt. Trauma behandeling met lichaamsgerichte therapie. 

• Pat Ogden Sensorimotorpsychotherapie (ook erg inspirerend en praktisch dmv werkbladen) 

• Abe Geldhof Dood op verzoek 

• Bram Bakker Gevoelsarm 

• Rika Ponnet Blijf bij mij  
 

 
 
 
Ook benieuwd geworden naar deze ontmoetingsmomenten? Of kom je gewoon graag terug omdat 

het zo aangenaam was? Wees zeer welkom!! 

We zijn er iedere 15e van de oneven maanden (behalve juli). Dus … onze volgende online ontmoeting 

zal zijn op donderdag 15 september en dinsdag 15 november, beide keren om 19.30 uur (inloop 

vanaf 19.20 uur).   

Houd de agenda op de NVAGT website (agenda) en de Flash in de gaten. 

 

Voor nu een hele goede zomer gewenst en heel graag tot daarna! 

 

NOP21   Ien van Duijnhoven, Irma van der Meer, Marije Delfsma en Karen Gielis   

NOP2021@NVAGT.eu 


