
 
Ervaringsgerichte vakinhoudelijke bijeenkomst 
Vaktherapeutische beroepen 
 
Workshop: Developmental Transformations   
Speel, zing, dans, lach, huil, creëer en transformeer 
 
Developmental Transformations: een belichaamde ontmoeting in vaktherapie 
“Het leven is onstabiel, deze instabiliteit kunnen we niet verminderen. We kunnen wel leren om ons 
hierin minder angstig te voelen, zodat we in staat zijn voluit te leven.” 
 
Datum: Zaterdag 22 september 2018 
Tijd: 13.15 - 18.00 uur 
Locatie: La Cappella 
 Oude Velperweg 36A 
 6824 HE Arnhem 
Mobiel: 06-13486648 
 
Doelen: In de workshop maak je kennis met de door D.R. Johnson ontwikkelde dramatherapeu-

tische methode: Developmental Transformations (DvT) en hoe dit je vaktherapeutische 
werk en de relatie met de cliënt kan verdiepen, directer en speelser maakt. 

 Wij pogen om een vertaalslag te maken naar de andere vaktherapieën, waardoor de 
verschillende media elkaar in deze workshop zullen ontmoeten. In de workshop komen 
basisbegrippen van DvT aan de orde, zoals belichaming, transformatie en ontmoeting. 
We nemen je mee in de recursive cycle, die helpt om belichaamd aanwezig te zijn in het 
contact. Dus je bent welkom als beeldend, muziek-, dans-, drama-, spel- en 
psychomotorisch (kinder)therapeut om deel te nemen. De workshop is vooral 
ervaringsgericht, wat betekent dat we zullen spelen en werken met oefeningen. 
Daarnaast bieden we een bescheiden theoretisch kader. 

 In deze workshop zal je geïnspireerd worden, je bent daarna nog niet in staat om DvT toe 
te passen, daarvoor verwijzen wij naar de trainingen die gegeven worden door Stichting 
DvT Noord of Zuid.  

 
Doelgroep: Deze methode wordt momenteel aan veel verschillende doelgroepen aangeboden in de 

wereld. Denk aan bijv. kinderen (met of zonder autisme), mensen met persoonlijkheids-
problematiek, verslavingsproblematiek, mensen in tbs-behandeling en ouderen. 

 
Therapeut: Anne-Marie Hamming (drama- en transformatietherapeut) & Denise de Jong van Lier 

(dramatherapeut en docent drama). 
 
Informatie: www.vaktherapiedans.nl/artmoves 
 Aantal deelnemers: minimaal 6 personen en maximaal 12 personen 
 
Programma 
13.15 uur Inloop met thee, koffie, sap, water & koek  
13.45 uur  Start programma  
15.15 uur  Pauze  
15.30 uur  Vervolg aanbod  
17.30 uur  Nabespreken  
18.00 uur  Einde 


