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Ontmoetingsavond VBEGP 
samen met VVCEPC en BPW  
Het bestuur van de VBEGP nodigt haar collega’s van de VVCEPC en de 
BWP van harte uit tot kennismaking en dialoog.


Kristine Lembrechts en Leen Spoormans zullen als voorzitter en 
ondervoorzitter de VVCEPC (Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële 
Psychotherapie) vertegenwoordigen en openstaan voor vragen en 
wederzijdse kennismaking.

Anja Schillebeeks (oud-voorzitter VVCEPC) en Mathias Dekeyser 
(bestuurslid BWP) zullen aanwezig zijn vanuit hun rol en vertegenwoordiging 
in de BWP (Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde 
Psychotherapie). Zij zullen het ontstaan, de missie en de visie van de BWP 
schetsen en een beeld geven van wat er gedaan wordt door de BWP vanuit 
de huidige maatschappelijke en wettelijke situatie. 

Voor het eerst in de geschiedenis wil het VBEGP-bestuur de mogelijkheid 
creëren tot gezamenlijke ontmoeting en exploratie van raakvlakken, 
overeenkomsten en verschillen tussen de VBEGP, de VVCEPC en de BWP. 
Wat kunnen we mogelijks voor elkaar betekenen? Op welk vlak kunnen we 
samenwerken in een samenleving die momenteel onze beroepsverenigingen 
serieus uitdaagt? Waarin ontmoeten we elkaar als collega’s met alle actuele 
wensen en dromen voor de toekomst? 


Ben je nieuwsgierig en graag betrokken bij wat er momenteel leeft in het 
ruimere veld? Wil je samen met ons bekijken hoe verschillende 
beroepsverenigingen zich verhouden ten aanzien van de huidige wet? Wees 
dan erg welgekomen op 21 november a.s.  in de Rode Zaal van het 
Oratoriënhof in Leuven.


VBEGP www.vbegp.be

VVCEPC www.vvcepc.be

BWP www.bwpsychotherapie.be

Locatie 
De Rode Zaal in C.C. van het Oratoriënhof 

Mechelsestraat 111 
3000 Leuven VL 

www.oratorienhof.be

voor info openbaar vervoer


er is parking nabij 


Ontvangst vanaf 19.00 uur 
Aanvang: 19.30 uur  

We beogen de avond te beëindigen tegen 21.30 uur

Daarna is er nog tijd om na te praten en iets te drinken in de Rode Zaal.
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