Kennismaking met de docenten
Aaffien de Vries

Aaﬃen de Vries is focusbegeleider, trainer en opleider. Zij is gecer9ﬁceerd door het Focusing Ins9tute
in New York en aangesloten bij Focusnetwerk Nederland. Zij verzorgt opleidingen en tal van korte
(bijscholings) cursussen en workshops voor professionals en par9culieren. Aaﬃen is tevens Counselor
Existen9eel Welzijn. Jarenlang deed ze haar focusing werk naast een baan als preven9ewerker en
leidinggevende in de GGZ. Sinds 2008 legt ze zich volledig toe op haar focusac9viteiten.
FocusCentrum Aaﬃen de Vries is geregistreerd in het register van het Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs (CRKBO). Cursussen en workshops van het Focuscentrum zijn geaccrediteerd
door een groeiend aantal beroepsverenigingen, waaronder NIP, VCgP, NFG, NVPA, SKB, NOBCO
en SRVB.
Website: www.focuscentrumadv.nl ~ Email: aaﬃen@focuscentrumadv.nl ~ Tel: 031 (0)592 612613

Chris van de Veire

Chris van de Veire is klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiën9ëel psychotherapeut en is
gecer9ﬁceerd door het Focusing Ins9tute in New York als focustrainer, Focusing Oriented
Psychotherapist en coördinator. Zij is ac9ef lid van de Werkgroep Focussen Vlaanderen. Zij heec een
zelfstandige psychotherapie-prak9jk in Brugge. Zij was jarenlang staﬂid van diverse
psychotherapieopleidingen in Vlaanderen. Momenteel blijc zij aan deze opleidingen verbonden als
supervisor en gastdocent. Chris is tevens verbonden aan de opleiding Counseling in Existen9eel
Welzijn van de KULeuven.
Website: www.existen9eelwelzijn.be ~ Email: chris.vandeveire@skynet.be ~ Tel: 00 32 50/396092

Rene Veugelers

Rene Veugelers is psychiatrisch verpleegkundige, crea9ef therapeut, focustrainer en coördinator van
The Children Focusing Corner. Hij heec een eigen prak9jk in Breda en Goes, en is verbonden aan de
Christoﬀelschool in Breda als crea9ef therapeut voor pubers. Rene verbindt crea9eve werkvormen
met focusing en heec na9onale en interna9onale bekendheid verworven met zijn werken met
kinderen en het innerlijk kind in volwassenen. Samen met Harriet Teeuw beidt hij de jaartraining
Kinderfocuscoach aan.
Website: www.ccz.nl ~ E-mail: venv@online.nl ~ Tel: 0113-551930

~ Kennismaking docenten opleiding 'Specialisatie Focusing in therapie' ~

Nini de Graaff

Nini de Graaﬀ is supervisor en leertherapeut van de VCgP en focustrainer. Ze was hoofddocente
cliëntgerichte psychotherapie bij RINO zuid en was een van de ini9a9efnemers van de regionale
werkgroep van de VCgP. Ze heec als lid van de Cox-groep vele jaren focusingworkshops in Nederland
georganiseerd. Daarnaast heec ze regelma9g Focusing cursussen gegeven zowel bij RINO Zuid als in
eigen prak9jk. Ze was een van de vertalers van het boek van Bala Jaison: ”Experien9ële en
kortdurende therapie geïntegreerd”. Nini heec een eigen psychotherapieprak9jk in Heusden.
E-mail: swildens-degraaﬀ@home.nl ~ Tel: 0416-662418

Erik Peeters

Erik Peeters is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij heec een privéprak9jk voor kinderen en
jongeren en is als (hoofd)docent verbonden aan de RINO. Erik werkte 12 jaar voor ‘de Mark’,
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Breda. Hij hield zich daar bezig met onderzoek en
behandeling van kinderen en begeleiding van ouders. Voor kinderen is praten over of focussen op
problemen vaak te moeilijk of te bedreigend. Hij maakt dan gebruik van spel en andere crea9eve
middelen.
Website: www.aurofocus.nl ~ E-mail: h.w.m.peeters@aurofocus.nl ~ Tel: 076 - 5610205

Jessica Delooz

Jessica Delooz is psychiater, systeempsychotherapeute en als Focustrainer en FOT gecer9ﬁceerd door
het Focusing Ins9tute in New York. Zij is lid van de Werkgroep Focussen Vlaanderen. Sinds 1994 is zij
werkzaam als psychotherapeute in een privéprak9jk. Zij gaf verschillende opleidingen oa rond Trauma
en Dissocia9e. Zij geec supervisie zowel individueel als in groep. In maart 2012 starse zij het
Psychotherapeu9sch Centrum “De Binnentuin” waar zij naast individuele psychotherapie ook
focustraining en supervisie geec.
Website: www.binnentuinboutersem.be ~ Email: jessie.delooz@gmail.com ~ Tel: 00 32 476/ 56 68 24

Claude Missiaen

Claude Missiaen is klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiën9eel en existen9eel psychotherapeut.
Hij is Focusing Oriented Psychotherapist, Focusing Trainer en Coördinator. Hij heec gedurende 20 jaar
gewerkt aan de Faculteit voor Mens en Samenleving in Turnhout als docent en als psychotherapeut.
Claude heec een privé prak9jk, is staﬂid aan de postgraduaat opleiding Cliëntgerichte Psychotherapie
aan de KULeuven en docent in de opleiding Counseling Existen9eel Welzijn.
Website: hsp://www.existen9eelwelzijn.be ~ E-mail: claude.missiaen@telenet.be

~ Kennismaking docenten opleiding 'Specialisatie Focusing in therapie' ~

