
belgische vereniging relatietherapie - gezinstherapie - systeemcounseling vzw

De BVRGS organiseert het vijfde café voor systemische en andere counselors. 
Omdat de studiedag in maart ’20 niet doorging, maken we er een systeemcafé van
voor alle leden van de BVRGS, iedereen is welkom!
We verwelkomen je graag.

Eenzaamheid.
 

Met Jill Michiels: 
Criminoloog, seksuoloog, systeemtherapeut in de multidisciplinaire groepspraktijk 
‘Het Hoofdkwartier’. Jill Michiels is al enkele jaren werkzaam in het maatschappelijk 
middenveld waarbij ze vertrekt vanuit een systemisch blik op de maatschappij. 
Sinds kort is ze verantwoordelijk voor het werk van Amnesty International in Vlaamse en 
Brusselse scholen met een focus op mensenrechteneducatie en mensenrechtenactivisme. 
Jill is gebeten door het probleem van maatschappelijke ongelijkheid en streeft doorheen 
haar werk naar een meer sociaal rechtvaardige wereld.

We staan in dit café stil bij de eenzaamheid van onze cliënten én onze eigen eenzaamheid. 
Eenzaamheidsgevoelens komen vaak voor, bij jong en oud en in alle lagen van de bevolking. 
Praten over eenzaamheid daarentegen gaat vaak gepaard met heel wat schaamte. 
In het systeemcafe willen we eenzaamheid in een normaliserend en appreciërend systemisch 
kader plaatsen. Hoe vernietigend eenzaamheid ook kan zijn, er is steeds een keerzijde aan 
de medaille. Eerst wordt er dieper ingegaan op de beleving van eenzaamheid, om daarna 
te onderzoeken hoe de eenzaamheid van de counselor/therapeut een valkuil en een kracht 
kan zijn.
Met leesmap! 

De dag wordt afgesloten met een heus
 

Systeemcafé. 
Dé ontmoetingsplek voor counselors en therapeuten!

Leg contact.
Verschil van mening.
Versterk je netwerk.
Groei in je beroepsrol.

Systeemcafé

EENZAAMHEID

PRAKTISCH: 

vrijdag 27 november 2020
van 13u30 tot 16u30.
 
Na de workshop kan je blijven plakken 
voor een drankje en een babbel. 
We houden het kleinschalig, maximum 50 deelnemers. 
Als het systeemcafé niet kan doorgaan,
zorgen we voor een waardig digitaal cafe.

LOCATIE: 

Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen. 
op wandelafstand van de Mechelse treinstations. 

INSCHRIJVING EN INFO: 

www.bvrgs.be

INSCHRIJVINGSGELD: 

(Workshop, inclusief koffie, thee, water, drankje achteraf in het cafe) 

BVRGS-leden: € 35,00 
Deelnemers aan een opleiding SC of RGT/S: € 35,00 
Niet-leden: € 45,00

Dit systeemcafé is een organisatie van


