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Beste lezer,  

Mijn potloden zijn geslepen en mijn cursussen zijn opgefrist. Ik 
schud nog even het laatste vakantiezand uit, spoel ook nog wat 
zee- en bergwater uit mijn oren. Ik ben er klaar voor. Samen 
met onze docenten sta ik te popelen om je op EA te verwel-
komen en dit nieuwe academiejaar te starten. Meer dan ooit 
want, lieve mensen: jullie zijn nodig. Niet zozeer EA, maar onze 
samenleving heeft jullie nodig. Deze zomer heeft immers niet 
iedereen ontspanning gebracht. Het mentale en fysieke welzijn 
van heel wat familieleden, vrienden, buren en medeplaneet-
bewoners is danig op de proef gesteld. Ditmaal omwille van 
extreme weersomstandigheden of (recent) politieke onlusten. 

Het stemt me dan ook bijzonder gelukkig dat op 25 september 
(p18) meer dan 50 kersvere I.V.-therapeuten afstuderen die 
hun cliënten een warm en luisterend oor zullen bieden. Net als 
de enkele honderden therapeuten en hulpverleners die zich 
hebben ingeschreven voor onze korte trainingen en jaarop-
leidingen. Opleidingen die blijven vernieuwen in onze veran-
derende maatschappij: dit najaar staan maar liefst 5 nieuwe 
trainingen gepland (p24) en dan tel ik die van voorjaar 2022 
(p28) er zelfs niet bij :-). Ik hoop je ergens op EA te ontmoe-
ten voor een babbel, een les  of... bij een kunstwerk op onze 
gloednieuwe expo (p4)!  

Namens EA veel leesplezier en tot gauw! 
Marco Alibertis 
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1. Wat heeft je tot I.V. gebracht?  

Als 14-jarige puber was ik al geboeid door psychologie 
en therapeutisch denken, zonder dat ik het op die manier 
kon benoemen. Ik zei toen tegen de mevrouw van het 
PMS ”dat wat u nu doet” toen ze me vroeg wat ik later 
wilde worden. Toen ik een paar jaar later thuis opperde 
dat psychologie me wel aansprak als studierichting von-
den mijn ouders dat geen goed idee. Psychologie en pe-
dagogie studeren, dat deden mensen die niet goed wis-
ten wat ze wilden en toch per 
se aan de universiteit wilden 
studeren. Mijn ouders meen-
den het goed met me, en in 
loyaliteit verinnerlijkte ik dat 
beeld. Exit psychologie dus. Ik 
studeerde talen en geschie-
denis, en ging lesgeven. Maar 
het bleef wringen en ik ging reclame-marketing studeren 
in combinatie met een fulltime job in het onderwijs. Ik 
leerde commercieel denken, oog hebben voor gepaste 
marketingsstrategieën en genoot vooral van het vak co-
pywriting. Toen ik afstudeerde, bleef het echter knagen.  

Een vriendin gaf me het  boekje ‘Gras onder mijn voe-
ten.’ van Bruno-Paul de Roeck cadeau en dat bleek een 

thuiskommoment te zijn. Ik was gebeten door Gestalt.  
Begin 1990 volgde ik een paar Gestaltweekends bij 
het IVC in Kortrijk. Toen werd er nog een doorbraak ge-
forceerd bij de deelnemers als dat nodig werd geacht 
voor hun groeiproces, wat soms toch wel pittig was. En 
daardoor wist ik: psychotherapeut is mijn ambitie, maar 
ik ging wel voor een zachtere en in mijn ogen respect-
vollere benadering. Ik was ambitieus, ik wilde ten volle 
kunnen gaan voor een opleiding  die me echt lag en 
ontdekte al snel dat mijn niet-menswetenschappelijke 

opleidingen daarbij een belem-
merende factor waren. Dan ging 
ik toch gewoon eerst een gepaste 
menswetenschappelijke opleiding 
volgen, combineerbaar met mijn 
fulltime job in het onderwijs. 

Uiteindelijk kwam ik op de sociale 
academie De Horst in Driebergen bij Utrecht terecht. 
Daar studeerde ik HBO Maatschappelijk Werk en Dienst-
verlening. In het laatste jaar koos ik ‘Systeemdenken en 
het contextuele gedachtengoed’ als afstudeerprogram-
ma en maakte daar enthousiast ook mijn eindwerk over. 
Ik vond het heel bijzonder dat ik een taal vond waar ik 
ook in mijn persoonlijk leven mee kon duiden waardoor 
het veel behapbaarder werd. 

Geïnspireerd door de spontane
warme getuigenissen van ex-stu-
denten op de 30 jaar I.V. en EA, geven 
we graag het woord aan onze alumni van 
de 4-jarige therapeutenopleiding. In I.V. 
& JIJ vragen we hen wat Interactionele 
Vormgeving voor hen betekent en/of heeft 
teweeg gebracht. De I.V.-therapeut die in 
dit nummer onze vijf vragen beantwoordt, 
is Karen Terlick. 

& jij

5 vragen     I.V.-therapeutaan

Ik kwam thuis in een thera-
peutisch denken en handelen 

dat zowel verbredend als 
verdiepend werkt.  

een
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Inmiddels gaf ik gehoor aan mijn kinderwens en mijn 
verlangen om therapeut te worden belandde tijdelijk in 
de ijskast. Ik gaf trainingen op maat over allerlei commu-
nicatie- en weerbaarheidsgerelateerde thema’s waarbij ik 
steeds weer veel aandacht gaf aan de context, toen een 
vrij nieuwe insteek voor dit soort trainingen, en ik merkte 
dat veel deelnemers dat als een meerwaarde ervaarden. 
Stilaan ging ik beseffen dat je als trainer en als leerkracht, 
alles wat je oppikt tot iets van jezelf maakt. Er is niet 
zoiets als één zaligmakende waarheid.

En toen zag ik ergens een 
folder liggen over een Thera-
peutenopleiding Interactionele 
Vormgeving in ene Educatie-
ve Academie. Tot mijn grote 
verbazing en vreugde las ik 
hoe er helemaal to the point beschreven werd wat ik al 
aanvoelde. Het heette Interactionele Vormgeving en je 
kon het zelfs gaan studeren! Twee weken later ging ik 
heel zenuwachtig op Intakegesprek met Guy Renwart, 
die me al snel warm welkom heette. In 2008 studeerde 
ik af als I.V.-therapeut, een stap die ik nog steeds één 
van de beste in mijn leven vind. Ik vond voeding, taal, ge-
lijkgezinden en kwam thuis in een therapeutisch denken 
en handelen dat zowel verbredend als verdiepend werkt. 

2. Welk persoonlijk inzicht blijft je het meest 
bij van je I.V.-opleiding?

Er zijn er verschillende, die dan weer oppoppen als ze 
ertoe doen. 

De essentie is misschien wel de ongelooflijke kracht 
van het erkennen. Dat kan gaan over bekrachtiging 
en empowerment, maar net zo goed over de er-
kenning van onrecht, verdriet enzovoort. Er zijn vele 

wegen hiernaartoe. Je kan het 
simpelweg benoemen, maar ook 
het herkaderen van wat een cli-
ent als belemmerend of ‘niet OK’ 
bij zichzelf ervaart, kan leiden tot 
erkenning. 

Ik denk dat dit van wezenlijk belang is om tot verdere 
stappen te kunnen evolueren. Pas als een cliënt zich 
werkelijk gehoord en gezien voelt, kan je verder in het 
therapeutisch proces, wat dit ook omvat. Maar het gaat 
verder: pas wanneer dat wat is ook door de cliënt zelf 
erkend en bekrachtigd wordt, krijgt het bestaansrecht 
en kan zij of hij ermee verder. En dan gaat het steeds 
weer over die erkenning. 

(lees verder op volgende pagina)

Wie is Karen Terlick? 

Naam: Karen Terlinck

I.V.-afstudeerjaar: 2008

Titel eindwerk: “Met de goeroe op stap. Omtrent 
vanzelfsprekendheden in het therapeutische veld.”

Beroep: Psychotherapeut / supervisor / mentor / 
trainer/ leerkracht artistieke vorming en talen. 
(“en ik oefen ze echt allemaal uit ;-)” )  

De essentie is misschien 
wel de ongelooflijke kracht 

van het erkennen.  
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Voor mezelf verder ook het belang van het linken, toch 
wel eigen aan geïntegreerd werken. De verschillende 
therapeutische referentiekaders waar we in getraind 
werden, bieden een breed gamma aan taal en inzich-
ten over wat er zich kan voordoen in een mensenleven. 
Ik vind het heerlijk om dit te vertalen van het ene kader 
naar het andere. Dat lijkt dan 
te gaan over iets theoretisch 
kaderen, iets wat sommige 
cliënten vanuit de lijn van het 
denken als helpend kunnen 
ervaren. Soms zijn die linken 
aanvullend, soms lijken ze 
contradictorisch wat ook heel 
verfrissend kan zijn. Het helpt om te begrijpen. Geïn-
tegreerd werken is verbredend werken. En verbredend 
werken valt dan weer  samen met verdiepend werken 
omdat je vanuit verschillende kaders op hetzelfde fo-
cust, je werkt als het ware met een breedhoeklens.

3. Wat is er persoonlijk/professioneel met je 
gebeurd sinds je in 2015 afgestudeerd bent?  

Ik volgde nog verschillende jaaropleidingen, zoals Kin-
der- en Jongerentherapie, Familieopstellingen, Focu-
sing, Creatieve Therapie en Brainspotting en verschei-

dene korte workshops. Persoonlijk teken en schilder ik 
veel, voornamelijk modeltekenen en illustratief werk, en 
ervaar ik hoezeer dit kan leiden naar de non-verbale 
wereld in mezelf. Dit wilde ik ook doortrekken naar mijn 
therapeutisch werk. Ik volgde de opleiding Kunstzinnig 
en Dynamisch Coachen bij de Kleine Tiki waar ik inspi-
ratie vond om hiervoor werkvormen te creëren. Onze 
niet-verbale taligheid fascineert me. We willen de din-
gen graag helder en duidelijk hebben en in een keurig 
schema plaatsen, maar zo werkt het niet altijd.

Ik werd ook supervisor voor zowel therapeuten, vrij-
willige hulpverleners als leerkrachten – een groep die 
vaak vergeten wordt in het supervisieveld -  wat me 
erg boeit.

4. Welke toepassing van de I.V.-driehoek of 
werkvorm die je in de I.V.-opleiding hebt ge-
leerd, gebruik je vandaag nog met cliënten in 
je praktijk?

Ik werk nog steeds met de driehoek, het genogram, 
verschillende begrippen uit het systeemdenken, de vier 
kwadranten van Wilber en besteed veel aandacht aan 
meervoudige partijdigheid. 

5. Welke raad of aanmoedi-
ging geef je aan een begin-
nende I.V.-student?

Mildheid is hier het kernwoord. 
Voor jezelf en voor de clIënt. Cli-
enten komen meestal wel met een 

hulpvraag, maar hebben daarom nog niet netjes op een 
rij wat ze daarmee concreet willen. Durf daarbij aan-
wezig blijven, bij de chaos, het niet-weten, het (ogen-
schijnlijk) uitzichtloze. Ik heb nog steeds heel veel aan 
de uitspraak van Guy Ausloos ( één van de vele) dat 
een cliënt of een systeem enkel dat inbrengt wat er op 
dat moment kan gedragen worden.

Durf aanwezig blijven, 
bij de chaos, het niet-weten, 

het (ogenschijnlijk) 
uitzichtloze.

Werk in houtskoolpoeder van Karen.  
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Grondleggers van de Interactionele Vormgeving of I.V. zijn Bruno Van den 
Bosch en Hilde Vleugels. Samen hebben ze op 17 december 1989 de Edu-
catieve Academie (EA) opgericht. 

Aanvankelijk was EA een centrum voor vorming, opleiding en thera-
pie. Vandaag richt het zich exclusief op opleidingen met een breed 
aanbod van korte en lange opleidingen en workshops voor thera-
peuten en hulpverleners. De vierjarige Therapieopleiding in de In-
teractionele Vormgeving is en blijft er echter de hoeksteen van.  
 
Hilde en Bruno zijn pioniers. Zij zijn de eersten in Vlaanderen geweest om 
stromingen met elkaar in dialoog te brengen. Niet zomaar als losse elemen-
ten in elkaar gepuzzeld, maar echte integratie met elkaar, zonder de eigen-
heid van elke stroming te verliezen. 

In hun eigen woorden: 

“Interactionele Vormgeving is geen product van één of twee personen. Het 
vond en vindt vorm in de interactie tussen collega’s uit diverse therapeutische 
stromingen, in het contact met cliënten en cursisten en in de uitdagingen van 
tijd en maatschappij. 
I.V. is geen statisch geheel, het wordt voortdurend beïnvloed door nieuwe 
inzichten en wordt gevoed door praktijkervaring.” 

Lees alles over de I.V.-opleiding op 
www.educatieve-academie.be

10  EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 89
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POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE 
I/D INTERACTIONELE VORMGEVING 

De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving (I.V.) is een postgraduaat in samenwerking met Hoge-
school Vives en bestaat uit 120 ECTS-punten.  

De Educatieve Academie vzw is door de European Association Psychotherapy of EAP in Wenen geaccrediteerd tot EAPTI 
of European Accredited Psychotherapy Training Institute. De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving  
voldoet volledig aan de strenge kwaliteitseisen die de EAP op Europees niveau aan psychotherapieopleidingen oplegt en 
samenvat in de ECP-norm. ECP staat voor European Certificate for Psychotherapy.  

Kortom, als je bij de Educatieve Academie als therapeut in de Interactionele Vormgeving (of I.V.-therapeut) afstudeert, kan 
je het ECP-certificaat aanvragen waarmee je in verschillende Europese landen officieel als psychotherapeut erkend bent.

Sinds 1989 een integratieve, wetenschappelijk onderbouwde 
therapiebenadering met cliëntgerichte experiëntiele basis.   

De opleiding stoelt op en onderscheidt 
zich door volgende peilers: 
• Ervaringsgericht leren, theoretische kaders en praktisch/technisch oefe-

nen komen evenredig aan bod.
• De werkalliantie en de grondhouding zijn de bedding van deze integra-

tieve psychotherapieopleiding.
• Heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: I.V-driehoek, 

vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothese-
model.

• De docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meer-
dere basisrichtingen in de psychotherapie (experiëntieelgeoriënteerde, 
cliëntgerichte, systeem-georiënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeori-
enteerde, analytisch-georiënteerde) en/of een bepaalde specialisatie zoals 
traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle docenten doen ook 
therapeutische begeleidingen, meestal binnen een eigen praktijk. 
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Voor mij was de jaaropleiding ‘Leren werken met fami-
lieopstellingen’ een wonderbaarlijke ontdekkingstocht 
doorheen de wereld van (aan)voelen, verbinding maken 
en niet-weten. 

Als representant heb ik tijdens de verschillende familieop-
stellingen en systeemopstellingen geleerd hoe het is om je 
leeg te maken en open te stellen voor het wetende veld. 
Deze ervaringen kwamen vervolgens heel goed van pas 
tijdens het faciliteren zelf, waarbij ik een zachte, aanwezige 
verbinding heb mogen ervaren tussen mezelf, de opsteller 
en de representanten. 

Ik heb vele vormen van aanwezig lijden mogen zien en 
ervaren. Ik heb mogen zien en ervaren hoe opstellers ja-
renlang gebukt gegaan zijn onder sluimerende familietrau-
ma’s over generaties heen. Maar bovenal heb ik mogen 
zien en ervaren hoe al deze opstellingen via de weg van 
aanwezigheid, deemoed en liefde heel bijzondere verge-
vingsmomenten hebben teweeg gebracht. Al deze mo-
menten van intense spanning, transformatie en verzoening 
hebben mij een diepe vorm van ontzag, nederigheid en 
mededogen bijgebracht. Ik ben tijdens deze opleiding niet 
alleen als begeleider maar evenzeer als persoon gegroeid. 

Ik kijk met veel dankbaarheid terug naar deze opleiding: 
dankbaar voor de goede organisatie en accommodatie, 
dankbaar voor het ontmoeten van gelijkgestemden en in 
het bijzonder dankbaar voor de onovertroffen ervaring, 
levenswijsheid en bezieling van de lesgever.

Sven Somers

Leren werken met 
Familieopstellingen
Drie deelnemers getuigen 

In oktober gaat de Jaaropleiding 
Leren werken met Familieopstel-
lingen van start. We geven het 
woord aan drie deelnemers. 

Afgelopen jaar volgde ik deze jaaropleiding bij Kris 
Jonckheere. Voor mij als therapeut is dit een hele fijne 
aanvulling geweest op mijn aanbod. Enkele zaken ma-
ken van de opleiding voor mij echt een aanrader. 

Allereerst is er de diversiteit die Kris in de lessen aan-
biedt, het werken met tafelopstellingen, organisatieop-
stellingen, en natuurlijk ook het uitgebreid oefenen van 
de familieopstellingen zelf. Dit heeft mij sterke tools ge-
geven om er in mijn praktijk zelf actief mee aan de slag 
te kunnen gaan.

Daarnaast boden de lessen veel kansen om te oefenen. 
De feedback was altijd respectvol, wat je zekerheid gaf 
in het werken met familieopstellingen.

Verder vond ik het heel fijn dat ik bij Kris met vragen uit 
mijn praktijk terecht kon. Het werken met familieopstel-
lingen kan je voor vraagtekens stellen wanneer je nog in 
de ‘oefenfase’ bent. Kris ging op deze vragen uitgebreid 
in. Dit geeft een nog sterkere fundering van de kennis 
omdat praktijk en theorie zo nog meer verweven raken. 
Zo vroeg ik mij af hoe Kris zelf een tafelopstelling zou 
doen. Kris bood aan om deze voor te doen. Ik mocht 
vraagsteller zijn. Dat voelde heel bijzonder om het zo di-
rect en persoonlijk te mogen leren en ervaren. 

Een groot compliment naar Kris en het EA-team voor  
de manier waarop zij in Covid-tijd de opleiding hebben 
vormgegeven. Dat is niet altijd eenvoudig geweest, maar 
kosten noch moeite zijn 
gespaard gebleven om 
de opleiding ondanks 
alle opgelegde restricties 
zo goed mogelijk door te 
laten gaan.

Eva-Katrien Schröder
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Net zoals ik de opleiding tot I.V.-therapeut een onwaar-
schijnlijk avontuur vond, waarbij ik zomaar over een 
muurtje mocht kijken waar niet iedereen zomaar over 
kan kijken, vond ik de jaaropleiding familieopstellingen 
ook een heerlijke en bijzonder leerrijke reis.

Corona maakte het ons niet makkelijk, maar het ge-
duld en doorzettingsvermogen van EA en docent Kris 
Jonckheere maakten dat we conform de maatregelen 
die van toepassing waren toch gepast konden verbin-
den en met onze familiesystemen aan de slag konden.

Ik leerde vooral dat ik geen alwetende facilitator of the-
rapeut hoef te zijn. Zo kan je vanuit geloof en vertrou-
wen in de cliënt, het systeem en het alwetende veld er 
van op aan dat het systeem dat wat om herstel vraagt 
zal tonen zodat, zoals Kris dat telkens zo mooi zei, de 
liefde weer kan gaan stromen. 
Het was ook telkens weer een goede oefening in 
mens-zijn, dicht bij jezelf zijn en blijven en ook te ver-
trouwen op dat wat je lichamelijk gewaarwordt.

Dat vertrouwen, die diepe menselijkheid en dat respect 
voor het lot en de familieziel heb ik ook heel sterk ge-
voeld tijdens de opstellingen. Het gaf de nodige ruimte 
om te leren en groeien en dat vond ik erg fijn. 
Als groep geraakten we ook erg op elkaar afgestemd. 
De laatste les hing er synchroniciteit in de lucht. Plots 
leken alle individuele verhalen samen te vallen als een 
puzzel. Heel bijzonder.
De opleiding heeft me 
meer dan verrijkt. Het 
hielp me om met nog 
meer kracht, compassie 
en vertrouwen in mijn vak 
te staan en met opstellin-
gen aan de slag te gaan.

Ludwina Degryse

Eva-Katrien Schröder werkt als I.V.-therapeut in 
haar eigen praktijk met kinderen, gezinnen en volwas-
senen. Haar specialiteit binnen de therapie is hoog-
begaafdheid en hoogsensitiviteit. Voor hoogbegaafde 
kinderen ontwikkelde zij de Hartbegaafdtraining die ze 
geeft aan kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Ze werkte eerder als pedagogisch medewerker met 
dove kinderen en met kinderen met ernstige spraak, 
-taalproblemen en met kinderen met een autisme 
spectrumstoornis. 

Sven Somers is van opleiding burgerlijk ingenieur / 
M.B.A. en heeft meer dan 20 jaar bedrijfservaring in tal 
van functies (ontwikkelingsing., project mgr, business 
development mgr, afdelingsverantwoordelijke). 
Vijf jaar geleden is hij gestart met het volgen van op-
leidingen, workshops en cursussen binnen de domei-
nen van complementaire gezondheidszorg, (evolutie)
psychologie, (bewust)zijnstherapie, mindfulness en de 
esoterische wetenschappen. 
Momenteel past hij zijn opgedane kennis dagelijks 
toe in zijn leidinggevende functie en sociale netwerk. 
Op termijn wil hij als trainer en coach deze kennis en 
vaardigheden ook ten dienste stellen van het brede 
publiek.

Ludwina Degryse is trainer en I.V.-therapeut en 
werkt met voornamelijk een lichaamsgerichte focus. Bij 
Puur Zuid, groepspraktijk waar kinesisten en psycho-
therapeuten samenwerken en de verbinding tussen 
lichaam en geest centraal staat, geeft ze individuele 
therapie en werkt ze ook met familieopstellingen. 
Ludwina geeft bij CAW ANtwerpen al jaren psycho-
fysieke trainingen rond weerbaarheid, stress en trauma 
aan groepen jongeren en volwassenen. Ze heeft bij 
KDG gedoceerd en geeft als freelance-trainer bij 
Sensoa trainingen rond seksueel grensoverschrijdend 
gedrag aan professionals. Ze is terug te vinden op de 
zorgkaart van het transgender Infopunt. Je kan ook bij 
haar terecht met vragen rond genderdiversiteit.
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TWEEJARIGE OPLEIDING
INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE

Ieder kind, iedere jongere, ieder gezin is uniek. In hun uniek 
zijn, lopen ze soms ook vast in overweldigende emoties of 
angsten, trekken ze zich terug in zichzelf, … Veel metho-
dieken in de begeleiding van volwassenen zijn minder of 
niet bruikbaar in het werken met kinderen. Zij vragen vaak 
een andere taal, een doe-taal, een voel-taal, een speeltaal, 
een woordeloze taal, ...
In deze integratieve procesgerichte jaartraining zoeken we 
naar manieren om het zelfhelend vermogen van kinderen 
terug aan te wakkeren zodat het gezonde innerlijke kind 
meer draagkracht kan bieden aan het gekwetste stuk.

Begeleider: Katrien Cassiers - 17 dinsdagen per jaar
Prijs: € 1870 / € 2070 (met basismodule) per jaar 

INTEGRATIEVE 
CREATIEVE OPLEIDING

Deze praktijkgerichte opleiding wordt integratief opge-
bouwd en verbindt de vier disciplines van de creatieve 
therapie (beeldende werkvormen, dans, drama en stem) 
met begeleiding van personen. De stafdocenten verbinden 
deze vier werkvormen met de basisprincipes van de Inter-
actionele Vormgeving, die als kader voor deze opleiding 
fungeren. Deze opleiding is eveneens toegankelijk voor 
mensen uit de zorg- en onderwijssector.

Begeleiders: Suzanne Kempeneers, Kris Jonckheere, 
Katrien Cassiers, Pat Van Lantschoot en Luc Van Nyvelseel 
- 18 dinsdagen 
Prijs: € 1980 / € 2180 (met basismodule)

INTEGRATIEVE KOPPELTHERAPIE

Deze jaaropleiding richt zich tot hulpverleners en thera-
peuten die op een methodische en integratieve manier 
met koppels willen werken. Vertrekkend vanuit Interacti-
onele Vormgeving, en gebruikmakend van de inzichten 
en methodieken uit o.a. de Systeemtherapie, Contextuele 
Therapie, EFT, hechtingstheorie en andere, komen we tot 
een gewogen, integratieve aanpak die afgestemd is op de 
unieke eigenheid van elk koppel en hun relatiemoeilijkhe-
den. De focus ligt hierbij op het herstellen van de dialoog 
en vertrouwen, en het helen van kwetsuren.

Begeleiders: Marco Alibertis, Hilde Geuens, Suzanne 
Kempeneers en Marleen Van Laere - 10 maandagen 
Prijs: € 1163 / € 1363 (met basismodule)

INTEGRATIEVE ROUW- 
EN VERLIESBEGELEIDING

Tijdens deze jaartraining willen we dieper ingaan op hoe 
je op een integratieve manier met rouw en verlies kan 
omgaan, met aandacht voor ervaren (voelen), betekenis 
geven (denken) en gericht handelen (doen). Je krijgt een 
antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces 
en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke mo-
gelijke interventies kan ik doen. We gaan ook uitgebreid 
in op andere vormen van verlies dan door de dood. Daar-
naast is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen 
en gaan we heel praktisch een aantal tools oefenen.

Begeleider: Ann Bilsen - 10 dinsdagen 
Prijs: € 1163 / € 1363 (met basismodule)

JAAROPLEIDINGEN 
WACHT-
LIJST

WACHT-
LIJST

NOG 3
plekken
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SCHOOLJAAR 2021-2022
LEREN WERKEN MET 
FAMILIEOPSTELLINGEN

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met 
partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen 
voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstel-
ling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden 
dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn op-
gegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Op 
respectvolle wijze therapeutisch werken met een persoon, 
relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke technie-
ken, strategieën en aandachtspunten. Het tussenmense-
lijke verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen 
meer aandacht. Met behulp van familieopstellingen kun-
nen spanningsvelden in een systeem op een eenvoudige 
en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. Dit 
kan de start zijn voor een proces van integratie en heling. 
Deze opleiding is eveneens toegankelijk voor mensen uit 
de zorg- en onderwijssector.

Begeleider: Kris Jonckheere - 10 dinsdagen 
Prijs: € 1163 / € 1363 (met basismodule)

I.V.-COACHING

Coaching zit in de lift. De I.V.-visie met integratieve metho-
dieken leent zich goed tot coaching ‘pur sang’. Coaching 
wordt echter meer en meer ‘een onderdeel van...‘. Zo kan 
in een therapeutisch proces bijvoorbeeld een coachende 
lijn nodig zijn. Er zijn veel professionele opdrachten waar 
coaching een belangrijk onderdeel van is: docent, groeps-
leider, beleidsmedewerker... We worden overspoeld door 
coachingmodellen. Door ze te verbinden in de I.V.-driehoek 
ontdekken we de existentiële insteek en de procesmatige 
complexiteit die ons tot mens maakt, maar vaak in coa-
chingmethoden ontbreekt.

Begeleider: Marleen Van Laere - 6 maandagen 
Prijs: € 698 / € 798 (met basismodule)

(IMPROVISATIE-)
THEATER & THERAPIE 

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tus-
senmenselijke processen worden vertaald, waardoor er 
opnieuw beweging kan komen waar stilstand was. Er kan 
een bron ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem 
krijgen en chaos vindt structuur.
Vanuit de visie van Interactionele Vormgeving (I.V.) worden 
verschillende theatervormen verkend. Hierbij besteden we 
aandacht aan diverse theoretische achtergronden, maar 
gaan we het ook aan de lijve ondervinden. We oefenen en 
nemen daarbij de verschillende basisposities in als regis-
seur, acteur, publiek. 
De werkvormen richten zich zowel op werken met groe-
pen als op individueel werk. 
 
Begeleider: Suzanne Kempeneers - 6 dinsdagen
Prijs: € 698

ZANDSPELTHERAPIE

Het werken met zandspel past mooi in een integratieve 
cliëntgerichte aanpak waarin het zoeken naar betekenis van 
de cliënt, de ruimte voor zijn proces en het vormgeven aan 
nieuw handelen elkaar aanvullen en versterken. 
Door het uiterlijk neerzetten van wat binnenin leeft, ontstaat 
een afstand die overzicht, inzicht en bewegingsmogelijk-
heden zichtbaar maakt. Er ontstaat letterlijk bewegings-
vrijheid die ruimte schept voor iets nieuws waardoor het 
individuatie proces vorm kan krijgen.

Begeleider: Katrien Cassiers - 8 maandagen 
Prijs: € 930

WACHT-
LIJST

NOG 4
plekken
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THERAPEUTISCH WERKEN 
MET MINDFULNESS EN COMPASSIE

Mindfulness valt als methodiek niet meer weg te denken in 
het brede welzijnslandschap. Deze opleiding legt de focus 
op hoe je op een verantwoorde manier met mindfulness 
aan de slag kan gaan in de individuele praktijk. We vertrek-
ken vanuit de basis die alle recente behandelingsvormen 
(zoals MBCT, ACT) met elkaar gemeen hebben, en je leert 
hoe je mindfulness op een verantwoorde en integratieve 
manier kan toepassen bij cliënten en psychische klachten. 
We besteden ook veel aandacht aan het werken rond ac-
ceptatie en zelfcompassie. Het zelf ervaren, oefenen en 
trainen van mindfulness is onontbeerlijk voor een goede en 
doorleefde implementatie in je werk met cliënten. Dit vormt, 
naast het leren en trainen van praktische vaardigheden een 
belangrijk deel van de opleiding. 

Begeleider: Marco Alibertis - 8 maandagen
Prijs: € 930 / € 1130 (met basismodule)

TRAUMAVERWERKING

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrij-
pende gebeurtenissen. Bij velen is het vertrouwen in de 
ander zwaar beschadigd en staan angst, wantrouwen, 
schuld en schaamte voorop. Vertrouwen is de basis van 
de therapeutisch relatie, maar hoe bouw je een vertrou-
wensrelatie op met iemand die zo diep geschonden is in 
vertrouwen? Als begeleider leren we meer inzicht te krij-
gen in het proces dat zich afspeelt in de cliënt, in onszelf 
en in de interactie tussen ons beiden. We leren overdracht 
en tegenoverdracht begrijpen, kijken naar macht en on-
macht, en dissociatie als overlevingsmechanisme. Vanuit 
een theoretische achtergrond gaan we praktijkgericht van-
uit eigen ervaring aan de slag. 

Begeleider: Anne Vandenbroucke - 10 dinsdagen 
Prijs: € 1163 / € 1363 (met basismodule)

NUTRITIONAL PSYCHOLOGY 

Chronische stress en een ongezond voedingspatroon kun-
nen het biochemisch evenwicht in ons lichaam ernstig ver-
storen. Ze beïnvloeden zowel onze fysieke als onze mentale 
gezondheid. Als we willen dat onze patiënten zich goed in hun 
vel voelen, dienen we dan ook aandacht te hebben voor dit 
fundamenteel biologisch aspect van mens-zijn. In deze trai-
ning kom je meer te weten over hoe ons lichaam werkt en 
waarom dit relevant is voor onze mentale gezondheid. We 
leren welke voedingsstoffen nodig zijn om bepaalde stoffen 
(zoals neurotransmitters) aan te maken en hoe een tekort aan 
deze nutriënten kan leiden tot problemen als depressie, chro-
nische vermoeidheid, slapeloosheid... Hiernaast bekijken we 
welke andere factoren er bijdragen aan geestelijke gezond-
heid en hoe we het herstel van een uitgeput lichaam kunnen 
bevorderen op een natuurlijke manier. Je gaat met concrete 
praktische tips naar huis, die je kan toepassen in je eigen 
leven en dat van cliënten.

Begeleider: Sabrina Marx - 6 dinsdagen 
Prijs: € 698

JAAROPLEIDINGEN (VERVOLG) 

WACHT-
LIJST

WACHT-
LIJSTNOG 2

plekken
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De Educatieve Academie nodigt je graag 
uit op de afstudeerdag van onze vierjarige 
therapeutenopleiding in de Interactionele 
Vormgeving. 

Zaterdag 25 september 2021
Provinciaal Vormingscentrum Malle
Smekenstraat 61 - 2930 Malle

Na vier jaar opleiding, zwaaien wij onze 
studenten uit. Op deze dag presenteren de 
afstudeerders hun eindwerk en ontvangen 
ze tijdens een feestelijk slotritueel hun ge-
tuigschrift.
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AFSTUDEERDAG    
  2020-2021
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AFSTUDEERDAG    
  2020-2021

Therapeut, hulpverlener, arts, of gewoon 
een gezonde interesse in alles wat met 
psychisch welbevinden en therapie te 
maken heeft? 

Of ben je kennis, familielid, vriend(in) van 
een afstudeerder? 

Ook jij bent welkom! 
Je vindt meer info over programma op 
onze website en Facebookpagina.  

Houd Facebook en onze site in het oog!    
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Gitte, wat maakt sprookjes relevant voor the-
rapie? 

Dat sprookjes alleen fraaie of nare “good night stories” 
zijn voor kinderen klopt al een tijdje niet meer. Veel be-
kende psychologen en therapeuten, o.a.  C.G. Jung, 
Verena Kast, Pinkola Estes en Bruno Bettelheim (die 
mij erg inspireerden) ontdekten de sprookjes voor zich 
en hebben ze als hulpmiddel in therapie ingezet. Er be-
staat ondertussen een rijk corpus aan vakliteratuur rond 
sprookjes en hun effect in therapie.

Academisch onderzoek  onderstreept een aantal karak-
teristieken van sprookjes die hun therapeutische waarde 
fundeert. Laat ons de voornaamste ervan in een vogel-
vlucht overlopen:
• Er wordt vaak verwezen naar het fenomeen van 
“shared reality”. Het zich herkennen in en identificeren 
met de gebeurtenissen en karakters in een sprookje be-
vordert het individuatieproces.
• Sprookjes beschikken over een speciale vaste  struc-
tuur. Het is altijd dezelfde opbouw en universeel herken-
baar. Er wordt altijd begonnen met “ooit, lang geleden in 
een ver land...” Dit zorgt voor de gepaste portie afstand-
nabijheid en verhoogt het veiligheidsgevoel. De cliënt 
hoeft niet samen te vloeien met het verhaal.
• De held-heldin wordt in het begin als een ‘super nor-
maal iemand’ gepresenteerd, hij-zij heeft zelfs een aantal 
gebreken. Dit vergemakkelijkt het identificatieprincipe. 
• Een belangrijke karakteristiek is het “driemaal-princi-
pe”. De held-heldin moet meestal driemaal iets proberen 
tot het lukt. Dat leert de cliënt te volharden, niet meteen 
op te geven.
• Sprookjes leggen de nadruk op veranderingsproces 
en de moeilijke tocht – die meestal wel een happy en-
ding kent – van het hoofdpersonage. Het groei- en ont-
wikkelingsproces van de cliënt komen op de voorgrond.
• Sprookjes gebruiken beeldden en sluiten aan bij uni-

En ze heelden nog lang en gelukkig 

versele archetypen waardoor het onderbewuste ruimte 
krijgt en meer aan de bovenkant wordt getrokken.

Je zou denken dat sprookjes en verhalen vooral 
bruikbaar zijn bij mondige cliënten. Klopt dat?

Sprookjes is wat ik noem’ taal in beelden’, het vertelde 
roept beelden op en activeert ervaringen. Het is dus 
een perfect vehikel om het ‘onspreekbare’ zichtbaar te 
maken. Het is een geschikt middel om de minder taal-
mondigen tot expressie te laten komen. Want sprookjes 
hoef je niet alleen te vertellen, je kunt ze tekenen, spelen, 
prenten enz. Bezig zijn met sprookjes is creativiteit aan-
wakkeren, scheppen uit diepe bronnen. Sprookjes gaan 
voorbij de taal.

Past een sprookje of verhaal in elke fase van 
een therapeutisch traject? 

Volgens mij kun je altijd met een sprookje aan de slag 
binnen het therapeutisch proces mits een aantal voor-
waarden. Dat je altijd de cliënt volgt,  lijkt voor een IV 
therapeut vanzelfsprekend. In het werken met sprookjes 
is dit principe elementair. Rekening houden  en bewust 

Gitte Beaupain over Sprookjes en verhalen in therapie
Dit najaar duikt een nieuwe Korte Training op in ons programma. I.V.-therapeute Gitte Beau-
pain begeleidt therapeuten en hulpverleners in de therapeutische toepassing van sprookjes 
en verhalen. Wat zijn hun troeven? Hoe kunnen ze je cliënt in zijn of haar proces helpen?   
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omgaan met overdracht en tegenoverdracht lijkt mij een 
andere essentiële houding. Het vooropstellen  en  ga-
randeren van een stevige vertrouwensrelatie - om het 
belangrijkste niet te vergeten – lijkt mij onontkoombaar.

Lenen bepaalde sprookjes zich beter voor een 
therapeutische toepassing dan andere? Grijp 
je enkel naar Grimm en Andersen of ook naar 
Disney bijvoorbeeld? ;-)? 

Mijns inziens vervult elk sprookje dat iets bij de cliënt be-
weegt zijn functie. In mijn praktijk zie ik  vaak dat mensen 
van mijn leeftijd of ouder  verwijzen naar de klassieke 
sprookjes (van Grimm en Andersen o.a.) terwijl jongeren 
een heel ander referentiekader hebben en met verhalen 
komen zoals ‘The Lord of Rings’, ‘Harry Potter’, ‘Games 
of Thrones’ enz.  Als therapeute ga je de cliënt  volgen 
en proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij zijn-haar 
leefwereld en ervaringen. 

Hoe ben je op het idee gekomen om deze twee-
daagse opleiding te organiseren? 

Naast mijn onvoorwaardelijke liefde voor taal, beelden, 
en sprookjes en een persoonlijke ervaring met het he-
lend en transformatief effect van een sprookje, ben ik 
kort voor de eerste lockdown in maart 2020 door een 
journaliste van het magazine Nina benaderd. Ze wou een 
artikel schrijven rond de inzetbaarheid van sprookjes in 
therapie. Via via had ze gehoord dat ik met sprookjes in 
therapie werk. Het artikel is verschenen – ook al was 
het wat overschaduwd door de Coronasituatie – en 
een aantal coaches en therapeuten hebben me erover 

Praktische info:  

Deze tweedaagse training vindt plaats op 18  en 29 
oktober 2021 van 10u tot 17u. 

Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–
leden)

Meer info op blz. 25 

aangesproken. Ze vonden het interessant en wilden wat er-
varingen uitwisselen. Dus dacht ik misschien is de tijd rijp 
voor een opleiding. En omdat het o.a. over creatieve inter-
actievormen gaat bij het werken met sprookjes diende de 
EA zich vanzelf aan.
 
Hoe heb je de opleiding opgebouwd?  

Net zoals Alice duiken we tijdens deze tweedaagse het won-
derland van de sprookjes en hun therapeutische toepassing 
in. We zullen zeker stilstaan bij onderzoeksresultaten rond 
en de meerwaarde van de therapeutische inzetbaarheid van 
sprookjes en hun effect op het helingsproces van de cliënt. 

Verder gaan we praktisch aan de slag met verschillende 
werkvormen en technieken om te antwoorden  op de vraag 
“maar hoe doe ik dit nu precies?” We zullen eveneens ver-
kennen wat de mogelijkheden en grenzen van deze werk-
methodieken zijn. Ervaringsgericht en interactief zullen we 
ervoor zorgen dat er genoeg ruimte is voor: 
• Het delen van ervaringen en praktijkvoorbeelden
• Het delen van vragen, bedenkingen en aanvullingen.
• Groepsinteractie 
• Oefeningen
• Belevingen en denkprocessen
• Creativiteit en speelsheid
• Bezinning en diepgang
• Beeldende werkvormen, stem  en beweging, …

De beoogde doelgroepen zijn vooral therapeuten en hulp-
verleners die sprookjes en verhalen als werkvormen in hun 
praktijk willen integreren. Maar eigenlijk is iedereen welkom 
die zich wil laten betoveren door de creatieve en helende 
kracht van sprookjes. 
En ze heelden nog lang en gelukkig... Wie is Gitte Beaupain? 

Gitte is een gelukkige integratieve psychotherapeute met 
een eigen praktijk in Antwerpen. Haar belangstelling gaat 
uit naar gender, beroepsethiek, sprookjes en verhalen, 
Jungiaanse en traumagerelateerde therapie. Ook heeft 
ze zich gericht op oplossingsgerichte korte therapie en 
brainspotting. Rijk aan ervaringen in instellingen, ngo’s, 
bedrijven en projecten, richtte ze in 2008 met een 
collega Genderatwork op, een adviesbureau voor de 
praktische uitvoering van diversiteitsmanagement, gelijke 
kansen en genderkwesties. 
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Tinne, een korte training rond actie. Waarom? 
Heeft een eigen ervaring je hiertoe geïnspi-
reerd?

Ik vind het heel fijn om met collega’s kennis te delen. 
Wanneer ik terugkijk naar mijn sessies zag ik 2 opmer-
kelijke dingen die ik wil delen: het eerste dat me opvalt is 
dat cliënten die mee durven gaan in de acties, vaak grote 
stappen voorruit zetten. Ervaringen blijven lang hangen 
en zetten iets in gang. Een actie voorstellen aan je cliënt 
is altijd heel spannend, omdat je niet weet wat er gaat 
gebeuren. Maar het effect is vaak zo mooi. 

En het tweede, wat ik zelf erg leuk vind: ik heb zelf meer 
energie na de sessies. Het voelt als spelen. Voor mij al-
leszins, omdat het mijn habitat is. Dat is niet voor elke 
therapeut zo besef ik. Maar er zijn therapeuten die ruimer 
willen gaan dan enkel praten, maar niet weten hoe. Deze 
collega’s wil ik graag helpen spelen. 

Actiegerichte interventies 

Ik hoor van collega’s dat ze vaak moe zijn na enkele 
sessies. Bij actiegerichte sessies vertraagt het tempo en 
staat de concentratieboog niet zo gespannen. Een hele 
verademing!

Zijn therapeuten te vaak praters? Of verlangen 
cliënten vaak naar meer actie?

Het lijkt me niet zozeer een kwestie dat therapeuten al-
leen maar praters zijn. Veel therapeuten hebben het in 
zich om de driehoek te bewandelen op verschillende 
manieren. Het is gewoon een beetje spannend om 
verder te gaan dan praten. Het voelt wat oncomfortabel 
omdat je minder in de hand lijkt te hebben. 

Je moet als therapeut goed in verbinding staan met je 
gevoel om wat er gebeurt te kunnen volgen en hierop 
te anticiperen. Het vraagt om uit je eigen stoel te durven 
komen en je vertrouwde (zit)plek te verruimen. Dat is 
niet altijd evident. 

Tinne Matheussen toont de brug tussen praten en doorvoelen 
Therapeuten leren spelen, cliënten tot actie verleiden, het spannende wanneer je als thera-
peut en als cliënt uitgenodigd wordt om je vertrouwde plek te verlaten. Dit alles en nog meer 
komt aan bod in de nieuwe Korte Training van I.V.-therapeut Tinne Matheussen. Tijd voor een 
gesprek!  

Wie is Tinne Matheussen? 

Tinne is een energieke I.V.-therapeute met roots in 
holistische coaching. Van nature actief en met een 
voorliefde voor het hele belevingsveld. In haar praktijk in 
Gent genoot ze jaren van het begeleiden van cliënten. Ze 
is met haar gezin naar de Ardennen verhuisd om dicht 
bij de natuur te zijn. Daar zet ze haar praktijk verder en 
zal ze herbronneningtrainingen organiseren. Daarnaast 
maakt ze therapie toegankelijker als mede-oprichtster 
van VindeenTherapeut.be. Ze is een echte I.V.’er in hart 
en nieren waarbij ze snoept van alle verschillende metho-
den zoals oa NLP, archetypen, werken met poppetjes en 
EFT (tapping).
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Maar ook voor cliënten is het spannend. Zij vragen (in 
het begin) niet naar acties. Maar als jij durft, durven zijn 
ook. En daar zijn ze je achteraf dankbaar voor. Je opent 
een schatkist van mogelijkheden voor hen. Het leuke aan 
die mogelijkheden is dat je elke cliënt iets kan bieden. 
Ook de auditieve en kinesthetische 
(cfr NLP). Je creëert beelden en 
ervaringen én een taal om erover 
te praten. 

Cliënten die niet goed zijn met 
woorden of cognitie, vinden zo meer aansluiting. Maar 
ook voor verbale cliënten schep je nieuwe ervaringen die 
leiden tot verandering. 

Wat heeft je ertoe gebracht om je niet op één 
methode te focussen, maar wel de mogelijk-
heden van meerdere methodes aan te halen?

Verdiepen in één methode is op zich prima. Expertise 
heeft een diepgang waar je veel cliënten mee kan hel-
pen. Wat ik echter heb gemerkt is dat niet elke methode 
past bij elke cliënt. Elke situatie vraagt een andere actie. 
Het idee verschijnt dikwijls op het moment zelf. 

Als je hebt leren denken in mogelijkheden, kan je begin-
nen spelen. Het geeft je een soort vrijheid als therapeut 
om in te kunnen spelen op elke situatie, met wat er zich 
op dat moment aandient. Het geeft de cliënt de vrijheid 
om zijn persoonlijke taal te ontdekken. 

In de training wil ik vooral deze vrijheid tonen. Trainingen 
over specifieke methodes zijn er voldoende. Ik wil vooral 
tonen dat er een brug is, een brug tussen praten en actie. 

Of een brug tussen praten en doorvoelen via actie. Een 
brug tussen het hypothetische (van woorden) en de 
realiteit van het doen.

Hilde en Bruno hebben de naam vormgeven zo mooi 
gekozen. Wat ik wil tonen is 
vormgeven in de ruime zin 
van het woord. In de wereld 
zetten. Niet enkel het creatie-
ve, niet enkel het lichaamsge-
richte, maar alle manieren om 

iets in de wereld te zetten. Eenvoudige handelingen, 
groot en klein. 

Hoe heb je je opleiding vormgegeven?

Een training rond actie vraagt uiteraard om zelf veel 
doen. Naast het situeren in de I.V.-driekhoek, gaan 
we direct zelf aan de slag. Samen ontdekken we hoe 
breed en eenvoudig acties ingezet kunnen worden. Via 
cases maken we telkens de brug naar welke acties je 
specifiek kan toepassen. 
Het leuke is dat je hierin geen fouten kan maken. Het 
subjectieve proces van psychotherapie maakt dat er 
veel verschillende mogelijkheden zijn. Kiezen uit alle 
leuke methodes is het moeilijkste stuk ;-)  

De brug maken is één ding, de brug durven maken in 
je praktijkkamer is iets anders. Wat houdt jou tegen, 
wat vind je eng, wat kan er gebeuren en hoe los je dat 
op? Wat heb jij nodig om je op je gemak te voelen? Dit 
gaan we samen onderzoeken.

Wie mag zich aangesproken voelen?

Elke therapeut of coach die uit zijn comfortzone durft 
stappen om meer te spelen. Als je merkt dat je soms 
vastloopt of wat fut mist in je sessies, dan kan deze 
training je therapeutschap verrijken. 
Van harte welkom!

Praktische info:  

Deze tweedaagse training vindt plaats op 29  en 30 
november 2021 van 10u tot 17u. 

Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–
leden)

Meer info op blz. 25 

De brug maken is één ding, de 
brug durven maken in je prak-

tijkkamer is iets anders. 
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          KORTE TRAININGEN   NAJAAR 2021
SAMENGESTELDE GEZINNEN

Nieuw samengestelde gezinnen komen steeds meer voor. 
De partners, ouders, stiefouders en kinderen staan voor 
specifieke uitdagingen en doen beroep op ons als hulpver-
lener. Het helpt om dit samengestelde gezin als een unieke 
relatievorm te zien en niet als een slecht functionerend 
traditioneel gezin. Een aangepaste benadering is daarom 
aan de orde. Kennis van de uitdagingen, van het typische 
relatie- en gezinsvormingsproces en van de verschillende 
niveaus waartussen wij als hulpverleners kunnen laveren, 
helpt ons om het bos door de bomen te blijven zien én om 
onze interventies op aan te passen. 
In deze training focussen we op een theoretisch kader om 
naar het samengestelde systeem te kijken en het eigen 
maken van praktische tools ter interventie. 

Begeleider: Cindy Schepers
Data: 20 en 27 september – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

BRAINSPOTTING - FASE 1 

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die 
zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste 
blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve 
wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode 
die zeer effectief en krachtig doorwerkt in de verwerking 
van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, li-
chamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, 
ADHD, autistische aandoeningen... Brainspotting laat zich 
uitstekend combineren en integreren met bestaande the-
rapievormen of andere wijzen van begeleiden van mensen, 
maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Begeleider: Marie-José Boon & Bénédicte Leys
Data: 27 september en 4 & 5 oktober – 9u tot 17u
Prijs: € 650

SCHAAMTE & KWETSBAARHEID 

Schaamte is zelden de eerste hulpvraag van een cliënt 
maar ligt er vaak wel onder verborgen of speelt in de relatie 
met de therapeut. Het is een schild dat ervoor zorgt dat we 
niet helemaal zichtbaar worden maar nét daardoor ook ver-
bindingen niet aangaan met onszelf, onze verlangens, met 
anderen en met het leven op zich. In deze korte training 
werken we met creatieve, lichaamsgerichte en meditatieve 
werkvormen en onderzoeken we met een systemische bril 
waar schaamte voor verbinding zorgt en hoe dit vorm krijgt 
op de stoel van cliënt én therapeut.

Begeleider: Katrien Cassiers 
Data: 7 & 21 oktober – 10u tot 17u 
Prijs: € 205/ € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

Op onze website vind je: 

• meer informatie over deze trainingen 

• inschrijvingsformulieren 

• uitleg over KMO-portefeuille, opleidingscheques,  
Vlaams Opleidingsverlof  en Betaald Educatief Verlof

www.educatieve-academie.be 

NIEUW
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          KORTE TRAININGEN   NAJAAR 2021
LICHAAMSGERICHT BEGELEIDEN IN DE 
INDIVIDUELE PRAKTIJK

Onderzoek toont aan dat therapieën waarin gebruik wordt ge-
maakt van de ‘felt sense’ effectiever zijn dan therapieën waar 
dat niet gebeurt. In deze tweedaagse reiken wij jou tools aan 
om via eenvoudige lichaamsgerichte interventies de gevoelde 
ervaring (felt sense) te verkennen en te benutten als thera-
peutisch middel. We onderzoeken hoe die lichamelijk gevoel-
de ervaringen een gids kunnen worden in het therapeutisch 
proces en ons naar diepere hulpbronnen kunnen leiden. We 
staan stil bij de cyclus van waarneming/gewaar zijn,  energie 
vrijmaken en laten stromen, expressie en integratie. We doen 
dit d.m.v. beweging, adem, geluid, zowel individueel als in 
contact. We onderzoeken nuances binnen het lichaamswerk: 
zowel expliciet en stevig als zacht en subtiel.

Begeleider: Johanna Descamps & Ida Jonniaux
Data: 6 & 7 oktober – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

KENNISMAKING MET ACT

De belangrijkste boodschap van ACT is: accepteer wat je zelf 
niet kunt controleren en verbind je ertoe die acties te onder-
nemen die je leven verbeteren. Het doel is een rijk en zinvol 
leven te creëren en tegelijk effectief om te gaan met de pijn 
en de stress die erbij horen. ACT is gebaseerd op het idee dat 
psychologische starheid de voornaamste oorzaak is van de-
pressie, angst en vele andere vormen van psychisch lijden. De 
training biedt verschillende tools om als hulpverlener mee aan 
de slag te gaan en zal zeker ook dienen als inspiratie voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling.

Begeleider: Annelies Harvent & Moniek van Oss
Data: 11 & 18 oktober - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

HET CONTEXTUELE VERHAAL IN DE TAAL
VAN DE POPPEN (MODULE 1) 

De poppentaal is een werkmethode om het verhaal van de 
cliënt ànders te vertellen. Een taal leer je door te oefenen. 
Deze training wil je inspireren om met de magische poppen-
taal het verhaal van de cliënt mét de cliënt op te bouwen. 
Inleven, invoelen, complexe situaties helder krijgen, proble-
men stap voor stap aanpakken, het tempo bewaken,... het is 
allemaal deel van het werken met de poppentaal. 
Leren door te kijken, te doen en te ervaren: in deze twee 
dagen krijg je naast theoretische duiding en een demonstratie 
voor de groep ruimte voor interactie en vragen over eigen 
casussen, die we voor de groep in beeld zetten. In de namid-
dag kan je actief oefenen in kleine groepjes of per twee in de 
aangeleerde taal, met je eigen verhaal of een casus.

Begeleider: Freya Van den Bossche
Data: 26 oktober & 9 november – 10u tot 17u
Prijs: € 410 / € 340 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

SPROOKJES EN VERHALEN 
IN THERAPIE 

Iedereen kent wel sprookjes, verhalen en metaforen die de 
ziel bewegen. Herinneringen uit de kindertijd, momenten van 
ontspanning, leermetaforen,... Hun inzetbaarheid is groot en 
veelzijdig. Ook binnen de schatkist van therapeuten en hulp-
verleners zijn ze een interessant en veelbelovend asset.
Net als Alice duiken we tijdens deze tweedaagse het wonder-
land van de sprookjes en hun therapeutische toepassing in. 
We staan stil bij onderzoeksresultaten rond de therapeutische 
inzetbaarheid van sprookjes en hun effect op het helingspro-
ces, mogelijkheden en grenzen van deze werkmethodieken, 
e.v.a. 

Begeleider: Gitte Beaupain 
Data: 18 & 29 oktober – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

NIEUW

NIEUW
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WORKSHOP
FAMILIEOPSTELLINGEN 

Thema’s waar iemand mee worstelt zijn ingebed in de 
context van de persoon. Er is een wisselwerking tussen 
het systeem waarin iemand leeft en werkt, de familie van 
herkomst en de persoon zelf. Uitgangspunt in het werk 
met familieopstellingen is dat families een systeem vormen 
waarin zaken als binding, ordening, evenwicht in geven en 
nemen van groot belang zijn.
Een verstoord familiesysteem kan generaties lang door-
werken en voor problemen zorgen, zelfs al is er geen con-
tact. Ieder familielid heeft recht om erbij te horen. Wordt ie-
mand buitengesloten, geminacht of vergeten, dan zal een 

DE SCHADUW VAN DE HULPVERLENER

Als hulpverlener, leerkracht, leidinggevende of coach ken 
je maar beter je eigen schaduw. Die zet je namelijk tijdens 
je werk niet zo maar opzij. Schaduwwerk biedt fascine-
rende inzichten in je eigen Zijn, maar ook in dat van je 
cliënten, leerlingen, teamleden, patiënten of coachees.
Het is een spannend en avontuurlijk onderdeel van per-
soonlijke ontwikkeling want we gaan graven in de sche-
merzone waar zich allergieën, valkuilen, blinde vlekken en 
kleine kantjes ophouden. Hoe beïnvloeden die aspecten 
je dagelijks werk en hoe kan je er toch constructief mee 
aan de slag? Dit onderzoeken we tijdens deze tweedaagse 
rond schaduwwerk, opgebouwd rond voldoende theoreti-
sche kaders maar vooral met veel praktische tools, zodat 
je meteen in de praktijk aan de slag kan.

Begeleider: Lynn Jespers
Data: 9 & 23 november – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

ander familielid, soms zelfs generaties later, het evenwicht 
onbewust willen ‘herstellen’ door deze persoon en diens lot 
te gedenken en te herhalen.
De workshop duurt één dag en wordt op 2 data gegeven. 

Begeleider: Kris Jonckheere
Datum: op 8 oktober 2021 
en ook op 17 december 2021 – 10 tot 17u   
Prijs: € 110 eigen opstelling – € 60 representant

          KORTE TRAININGEN   NAJAAR 2021 (VERVOLG)

DE MOGELIJKHEDEN V/H DOEN: ACTIE- 
GERICHTE INTERVENTIES

Al te vaak praten we een hele sessie vol. Cliënten krijgen 
inzichten en leren zichzelf en hun patronen kennen. Maar 
praten alleen is niet altijd voldoende en ook niet voor elke 
cliënt weggelegd. Wanneer je gaat doen help je jouw cliënt 
om ook te ervaren. Het gericht handelen maakt een thema 
voelbaarder, concreter en echter. 
Je krijgt een overzicht van het rijke gamma waaronder 
vormgeven, lichaamswerk, symbolisering met voorwerpen, 
duplo’s, Voice Dialogue, visualisering en vele andere mo-
gelijkheden. De focus ligt hierbij niet op het aanleren van 
de concrete methodes zelf, maar wel op het maken van de 
brug tussen woorden en acties.

Begeleider: Tinne Matheussen
Data: 29 & 30 november – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

NIEUW
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          KORTE TRAININGEN   NAJAAR 2021 (VERVOLG)

MET MIDDELENMISBRUIK OMGAAN 
IN HULPVERLENING 

Deze tweedaagse opleiding biedt een praktische handlei-
ding hoe je als hulpverlener met verslaving (zowel bij de 
gebruiker als bij zijn/haar omgeving) aan de slag kan. Hoe 
evolueert een gelegenheidsgebruiker naar afhankelijkheid 
en waarom is het zo moeilijk om deze progressie te stop-
pen. 

Via verschillende modellen gaan we zien hoe het met de 
motivatie van de verslaafde zit en hoe de integratie van 
Interactionele Vormgeving en de Twaalf Stappen een ant-
woord kan bieden in de hulpverlening.

Begeleider: Myriam Bruyninckx
Data: 7 & 14 december – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

TEKENEND IN BEWEGING

Vanuit mindful bewegen ontstaan archetypische vormen 
op groot papier. Beide handen vormen samen met krijt, 
houtskool of zand een verbinding tussen binnen en bui-
ten en maken de beweging zichtbaar. Door die neerslag 
krijgen we de kans om te reflecteren op het proces dat 
ontstond of via een vorm uitgenodigd werd. De tien arche-
typische vormen die we gebruiken zetten iedere unieke 
persoonlijke ervaring ook in een universelere bedding 
waardoor ze heel geschikt zijn in een therapeutisch kader. 
We werken op het kruispunt van mindfulness, lichaams-
gerichte, zijnsgeoriënteerde en jungiaanse wegen en 
onderzoeken tijdens deze korte training ervaringsgericht 
de mogelijkheden van deze werkvorm én de wijze van 
begeleiden van dit soort oefeningen.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 16 & 23 december – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

NIEUW
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BRAINSPOTTING - FASE 2
Door Marie-José Boon & Bénédicte Leys - 24, 25 & 31/01

HET CONTEXTUELE VERHAAL I/D TAAL
V/D POPPEN (MODULE 2) 

Door Freya Van den Bossche – 24 & 31/01 

CREATIEVE WERKVORMEN 
IN INDIVIDUELE THERAPIE

Door Katrien Cassiers – 28/01 & 04/02

WIE IS DE SCHRIJVER VAN MIJN SCRIPT?
 OVER THERAPEUTISCH SCHRIJVEN 
EN/IN I.V?

Door Annemie Willemse – 7 & 14/02

THERAPEUTISCH WERKEN 
MET HOOGSENSITIEVE KINDEREN 

Door Enya Hooyberghs – 7 & 21/03

INTRAFAMILIAAL GEWELD
Door Maleen Van Laere – 11 & 18/03 

TRAUMA EN KINDEREN
Door Katrien Cassiers – 17, 18 & 24/03

VEILIGHEID IN DE THERAPEUTISCHE
BEGELEIDINGSRELATIE

Door Ludwina Degryse – 28/04 & 05/05 

HET CONTEXTUELE VERHAAL I/D TAAL
V/D POPPEN (MASTERCLASS)

Door Freya Van den Bossche – 03 & 16/05

KORTE TRAININGEN
VOORJAAR 2022

NIEUW

WORKSHOP ADEMEN
Door Vanessa Kersemans – 06 & 13/05

HET INNERLIJKE KIND
Door Elle Steensels – 09 & 16/05

ZANDSPELTHERAPIE 
Door Katrien Cassiers – 12 & 19/05

HARTBEGAAFD 
Door Eva-Katrien Schröder – 30/05 & 13/06 

VERBINDEND WERKEN MET KOPPELS
IN CONFLICTSITUATIES 

Door Marco Alibertis – 07 & 21/06 

COMPASSION FOCUSED THERAPY 
Door Marco Alibertis – 20 & 27/06 

WORKSHOP FAMILIEOPSTELLINGEN
Door Kris Jonckheere – Datum volgt nog

MENTALISEREN 
Door Inge Wouters – Data volgen nog

ROUW & VERLIES
Door Ann Bilsen – Data volgen nog 

VERWERKING VAN MISBRUIK 
EN MISHANDELING  

Door Anne Vandenrboucke – Data volgen nog 

SUÏCIDEPREVENTIE
Door Nike Baeten – Data volgen nog

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Net voor de zomer heb ik de coördinatie van Touw op 
me genomen. Elke woensdag ga ik naar de Patriot-
tenstraat om samen met andere bevlogen therapeuten 
de missie van Touw neer te zetten.  (Met dank aan de 
EA voor alle steun en het ter beschikking stellen van de 
ruimtes!). Elke woensdag ga ik moe maar opgewekt naar 
huis. We voelen met z’n allen dat 
we met iets heel waardevols be-
zig zijn. Dankbaar voor de voor-
bije 6 jaar, voelen we dat we nu 
in een ‘reset’ zitten. 

We hebben een nieuw logo la-
ten maken (zie hieronder!). Alles 
wordt in vraag gesteld, we reflecteren over onze missie, 
onze werkwijze, onze organisatie, onze principes. Zijn 
we wel laagdrempelig, zijn we cliëntvriendelijk, zijn we 
voldoende I.V.? Hoe kunnen we ons nog beter orga-
niseren? 

We maken het zelfs concreet door op te ruimen in de 
kelder, oude dossiers te versnipperen, nieuwe dossiers 
op te maken, enz. Ondertussen delen we ervaringen, 

NIEUWS van TOUW vzw 

lachen we hartelijk en denken niet aan ‘werken’. Het zijn 
‘tetraëdermomenten’, en die moeten we koesteren in 
deze toch moeilijke tijden. 

Psychotherapie is geen luxeproduct. Natuurlijk wordt het 
wel als dusdanig gepercipieerd wanneer mensen 60, 

75 euro of zelfs meer moeten 
betalen voor een sessie. (The-
rapeuten kunnen niet anders 
als het hun inkomen is.) Het is 
niet alleen welzijnsbevorderend, 
maar bij tijden essentieel voor 
het verkrijgen van stabiliteit in het 
leven. We zijn blij dat de overheid 

stappen neemt om meer mensen toegang te verlenen 
tot geestelijke gezondheidszorg. 

Toch blijven heel veel mensen in de kou staan. Een be-
zoek aan een psycholoog zou nu maar 11 kosten, maar 
dat blijft nog zeer veel als je maar een 40 euro per week 
hebt om je gezin basiszorg te geven. Het aparte vak dat 
psychotherapie toch is, wordt hierbij dan op de koop 
toe over het hoofd gezien. De kloof tussen financieel 

Over geven en ontvangen voor cliënt en therapeut 
Nieuwe Touw-coördinator Marleen Van Laere schreef een blogpost die we heel graag in 
Interactief overnemen. Over noodzaak, essentie en balans, over attractaat, engagement en 
persoonlijke groei. Touw reflecteert en gaat vooruit!   

De kloof tussen financieel 
krachtige en kansrijke mensen 
en kans-arme mensen dreigt 

nog groter te worden. 

Het gloednieuwe frisse en erg zen ogende logo van TOUW vzw!  
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krachtige en kansrijke mensen enerzijds en kans-arme 
mensen anderzijds dreigt nog groter te worden nu de 
pandemie nog steeds woedt. 

Ik werk zelf in de reguliere welzijnszorg en we werken 
hard om ons job te kunnen doen. Ook wij zijn kans-
arm. Te weinig middelen, te wei-
nig mensen, te veel administratie 
met moeilijke richtlijnen, enz.  De 
lange wachtlijsten doen ook ons 
onmachtsgevoel stijgen. Wan-
neer je (soms eindelijk) beseft 
dat je extra ondersteuning nodig 
hebt, is dat niet eenvoudig te ver-
krijgen. Er zijn attesten van huisartsen nodig, of andere 
doorverwijzers (bijvoorbeeld voor voedselpakketten), de 
cliënt moet een duidelijke hulpvraag kunnen formuleren 
(niet enkel hebben), de hulpverlening is een labyrint, …  
Eigenlijk moeten mensen al kunnen wat ze net niet kun-
nen. Het maakt dat zelfs eerstelijnszorg hoogdrempelig 
is geworden.  

Daarom zijn Touw en Touw+ (lees meer hierover verder 
in dit artikel) nodig.  Niet enkel de regering moet en kan 
instaan voor maatschappelijke zorg en ethiek, het zou 
vlotter gaan als we dat met z’n allen deden. Ieder zet 

zich in op zijn eigen manier en als psychotherapeut zijn 
Touw en Touw+ een mooie manier. En echt, mijn col-
lega’s uit de reguliere organisaties zijn best dankbaar dat 
we ondersteunend werken.   

De kosteloosheid van de sessies is ook een vraag die 
we ons stellen. Zijn mensen 
wel gemotiveerd als het niets 
kost? Weet je, het is waar. 
Dingen moeten enerzijds iets 
kosten om waarde te krijgen en 
anderzijds moet inzet iets ople-
veren. Zo zit het nu eenmaal in 
elkaar. Moet dat echter in geld 

uitgedrukt worden? Kunnen de cliënten iets ‘terugbeta-
len’ zonder dat het geld moet kosten? Bruno Van den 
Bosch, nog steeds onze inspirator, zegt: “Touw is koste-
loos, maar niet vrijblijvend.” De cliënten krijgen iets van 
Touw en de vraag die we hen moeten stellen is: wat kan 
jij op jouw buurt teruggeven aan jouw omgeving? 

De balans van geven en nemen kan heus in evenwicht 
komen zonder dat er geld aan te pas komt. Misschien 
moeten we daar wat meer aandacht aanbesteden. We 
werken niet enkel voor die individuele cliënt, maar via 
hem bereiken we zijn omgeving. We helpen hem uit het 

Bruno Van den Bosch, nog 
steeds onze inspirator, zegt: 

“Touw is kosteloos, 
maar niet vrijblijvend.” 

NIEUW!: TOUW vzw onderzoekt TOUW+

Het Touw-team onderzoekt de mogelijkheid om naast 
Touw in de gebouwen van EA, ook Touw+ te organi-
seren. Het principe is 10 gratis therapiesessies in jouw 
privépraktijk aan te bieden. 

Dit verloopt dan volgens de ‘Touw-principes’ voor cliën-
ten met uitgesproken financiële moeilijkheden, maar op 
basis van je eigen agenda. TOUW dus, maar dan bij jou. 

Interesse om toch op die manier betrokken te zijn? 
Meld je dan aan bij TOUW: touwea@gmail.com

TOUW vzw zoekt 
administratieve medewerker(s)…

TOUW vzw kan bijkomende ondersteuning gebruiken 
opdat de organisatie nog beter en fijner kan verlopen. 

We zijn dus dringend op zoek naar mensen die een 
administratieve taak willen opnemen zoals het inplannen 
van therapeutische sessies, het contacteren van cliënten 
die niet komen opdagen en het op punt stellen van de 
TOUW-organisatie 

in samenspraak met de coördinator en/of de verbin-
dingstherapeut, altijd op woensdag op de Educatieve 
Academie, 2 keer een halve dag per maand en dat ge-
durende een jaar. Uiteraard kan je ook administratieve 
taken van thuis uit opnemen.

NIEUWS van TOUW vzw 
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isolement te komen dat we vaak vaststellen bij onze 
cliënten en helpen hem opnieuw verbinding te creëren 
met ons, met zichzelf, met de ander en zelfs met zijn 
mogelijkheden.

Een andere vraag die me ontzettend bezig houdt is: wat 
hebben wij nodig als vrijwilliger, als Touwtrekker?  Wat 
motiveert ons om toch een deeltje van onze tijd kos-
teloos te geven? Waarom gaan 
mensen een extra engagement 
aan? Het is niet eenvoudig om 
voldoende therapeuten te vin-
den die zich willen en/of kunnen 
inzetten. Dat ondervinden ook 
andere organisaties zoals Tejo. 
Het leven is veeleisend, ook 
voor ons. En zoals ik al verwees 
naar de balans tussen geven en 
ontvangen, hebben ook hulpverleners iets nodig dat 
‘terugvloeit’. 

In de individuele gesprekken die ik de laatste weken 
met Touwtrekkers had, kwam die balans toch mooi 
naar voor. Zingeving, maatschappelijke betrokkenheid, 
vooruitgang zien bij anderen, dankbaarheid ondervin-
den, creëren, blijven meetellen... Het raakte me telkens 
opnieuw. Het is een van de redenen waarom ik de 
coördinatie op me wou nemen: wat een mooie warme 
mensen werken bij Touw! Toch is het ook aan de organi-
satie zelf om over die balans te waken. Interessante vor-
mingen, een toffe werkomgeving waarin je ruimte krijgt 
voor je eigen attractaat en wensen, de mogelijkheid om 
kwaliteit en eigen ontwikkeling te bieden…  
Organisatorisch zijn we er allemaal mee bezig. 

Touw krijgt nog een extra dimensie als stagecentrum 
voor onze studenten van de vierjarige opleiding tot 
therapeut in de Interactionele Vormgeving. De meer-
waarde voor zowel de student, als voor Touw, als voor 
de cliënt, als voor de Educatieve Academie is helder.   
Op woensdag biedt Touw ze niet alleen ervaring, 
maar ook een warme en inspirerende werkplek, gratis 
supervisie en vorming. De studenten geven ons hun 
expertises (niet te onderschatten) en hun gretigheid om 
het vak te leren.
 
Creatief werken met de balans van geven en ontvan-
gen maakt dat zo telkens aanbod en vraag samen 

komen. Een aantal Touwtrekkers en I.V.’ers gaven 
bijvoorbeeld al aan dat ze graag een groepsaanbod 
wilden uitwerken, of kunst wilden inzetten, of…  

Welnu, nieuwe initiatieven die een meerwaarde zijn voor 
onze doelgroep en de therapeut ook enthousiasme-
ren, gaan we aanpakken. We beginnen er al dadelijk 
mee want vanaf november 2021 biedt TOUW vzw de 

groepstraining Mindfulness aan 
voor Touwcliënteel, kosteloos 
dus maar niet vrijblijvend! Wil je 
meer info of wil je iemand aan-
melden: touw.bertipersoons@
gmail.com.

Als we één ding hebben 
geleerd van het voorbije jaar is 
het dat wel: we hebben vooral 

verbinding nodig. Verbinding met onszelf, onze missie, 
met elkaar, met de Ander. Toch zin om te zoeken hoe 
je op je eigen manier, met je eigen vaardigheden kan 
betrokken worden?  
Je bent altijd welkom voor een verkennend gesprek. 
Of interesse in onze nieuwslijn? touw.marleenvanlaere@
gmail.com.

Warme groet,
Marleen Van Laere

Ook dat is TOUW: 
interessante vormingen, een 

toffe werkomgeving waarin je 
ruimte krijgt voor je eigen 
attractaat en wensen, ...
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Bert 
Bruno Van den Bosch is geraakt

In de marge van onze reeks diepte-interviews met als thema ‘AAN-RAKEN’, 
rakelt mede-oprichter van EA en mede-grondlegger van I.V. Bruno Van d
en Bosch herinneringen op die het thema in hem wakker maken. 
Lees hier de tekst die hij ons deze zomer bezorgde. 
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Aanraken is ook loslaten.
Hij zit daar maar. Mij aankijkend met zijn goudgele ogen. Wat wil je, denk ik. Hij zwijgt en kijkt in het ijle. 
De liefde heeft hem bevrijd uit de rommelkamer.
 
Bert kwam in mijn leven toen ik drie was. Hij was door het lot gezonden. Hij was de hoofdprijs op een 
benefietavond. Mijn vader had dit groot lot gewonnen.
Als je ouders je graag zien en ze je raken in je hart, wordt loslaten voor een kleine jongen een hele 
klus. Bert kwam dus als geroepen. De kleuterschool kondigde zich aan en moeder verwachtte van mij 
heldendaden. Laat maar los jongen, zei ze, het komt goed. Ik weet nog altijd niet of het goed kwam, 
maar ik weet wel dat Bert mijn kracht was om het warme nest te verlaten.

Hij mocht niet mee naar school, maar hij wachtte geduldig iedere dag aan het raam om de terugkomst 
van mijn heldendaad te vieren.
Hij was mijn klankbord. Hij was mijn speelmaat en kende al mijn geheimen. Hij kreeg als eerste, toen ik 
ziek was, de injectie van de dokter. 
Bert de Beer weende niet!
 
Ik kon mij toen niet voorstellen dat onze band zou verzwakken, maar het gebeurde wel. Vriendschap-
pen en liefdes namen zijn plek in en hij werd een object, zoals een nietszeggende vaas op de kast. 
Toen ik werkelijk het nest verliet, kwam hij in een verhuisdoos terecht. Hij heeft op zolders en in kelders 
gelegen en het is een wonder dat hij niet bij al die verhuizingen in de vuilbak of de kringloopwinkel is 
terecht gekomen. 
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Nu zit hij daar terug. Aangeraakt door de motten. Zijn pels gescheurd, zijn truitje bevuild en vol gaatjes. 
Ook hij is oud geworden. Alleen zijn ogen zijn nog niets veranderd. Het zijn ogen die vertrouwen uitstra-
len. Met een onvoorwaardelijke blik kijken ze je aan. 
 
Ik ben blij dat hij terug is. Niet omdat ik zijn koestering en veiligheid nodig heb, maar omdat hij bij mij 
als kleine jongen de held heeft wakker gemaakt. Door hem werd de wereld buiten het veilige nest 
aanraakbaar. 
Hij verdient een ereplek. 
 
Als in de toekomst de grote reis zich aankondigt en mijn angst mijn laatste adem beneemt,  hoop ik 
dat Bert zijn plekje verlaat, mij aanraakt en zegt: 
‘Ga maar, het komt goed!’

Bruno Van den Bosch
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Ooit studeerde ik psychologie met de droom kinder-
psychologe te worden. Maar uiteindelijk koos ik voor 
arbeidspsychologie, deels uit angst dat de verhalen van 
patiënten mij te zeer zouden raken. Maar doorheen de 
jaren bleef ‘écht mensenwerk’ me aantrekken en na een 
persoonlijke en professionele twijfelperiode, besloot ik 
me op mijn 40ste ‘om te scholen’. Via via kwam ik bij 
EA terecht en heb ik Pol Van Helsen kunnen overhalen 
om me nog toe te voegen aan een al vrij volle deelne-
mersgroep. 

Ik koos eerder toevallig voor I.V. en eerlijkgezegd ook 
een beetje uit opportunisme: het was de enige therapie-
opleiding die niet vroeg dat je bij aanvang al effectief als 
therapeut met cliënten aan de slag was. Maar wat ben ik 

AAN-RAKEN 
“Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.” Een zin van schrijver Jeroen Brouwers, tevens een 
bewering die ongetwijfeld heel wat therapeuten en hulpverleners beroert. Interactief legt de zin 
voor aan enkele van onze docenten. In dit nummer aan gastdocent Hilde Geuens.   

blij dat ik er terecht ben gekomen, want het eclectische 
en integratieve aspect past helemaal bij mij. Ik hou niet 
van kiezen en dus ook niet van gaan voor één stroming 
binnen therapie, één invalshoek om een probleem te be-
naderen en een oplossing te zoeken. Ik dook toen en 
nu nog met veel passie en enthousiasme in de veelheid 
aan perspectieven die I.V. biedt. Bovendien interageren 
die perspectieven met elkaar, met de cliënt en met de 
therapeut. Ze vullen elkaar aan, raken elkaar en maken 
elkaar rijker. 

Voor mij als therapeut betekent dat dat ik heel dicht bij de 
cliënt, bij zijn vraag en zijn tempo kan blijven. En dan heb 
ik een heel scala aan mogelijke interpretaties en inter-
venties ter beschikking. Daar dan uit kunnen kiezen wat 

Op gesprek met I.V.-therapeut en gastdocent Hilde Geuens
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Lichaamswerk kan zonder 
dat de therapeut de cliënt 

aanraakt. Echt aanraken zou 
echter krachtig kunnen zijn.

op dit moment voor deze cliënt in deze context zou kun-
nen werken, da’s pure luxe. Of net samen met de cliënt 
op zoek gaan naar dat stapje verder: de vraag achter de 
vraag, het lijden of verlangen achter deze symptomen en 
zo misschien nieuwe perspectieven openen. 

Lesgeven daagt me uit bij te 
blijven. Door te zoeken naar 
manieren om iets over te bren-
gen en in te oefenen met de 
deelnemers, worden de thema’s 
mij ook steeds meer eigen. Van 
de verhalen en vragen van de 
deelnemers leer ik zelf telkens weer bij. Bovendien geeft 
lesgeven op EA me de kans om terug te keren naar het 
‘veilige nest’ dat die oude brouwerij ondertussen gewor-
den is. 

Ik doceer het thema ‘Ontrouw’ in de jaaropleiding kop-
peltherapie. Ik maakte mijn eindwerk hierover tijdens mijn 
4-jarige therapeutenopleiding. Daarin bekijk ik ontrouw 
vanuit de 4 kwadranten van Wilber en beschrijf ik een 
model om met ontrouw om te gaan in koppeltherapie 
dat is gebaseerd op de I.V.-driehoek. Na een paar cava’s 
op een I.V.-gewijs-receptie, had ik voldoende moed om 
mezelf aan Marco aan te bieden als docent in de jaar-
opleiding. 
 
Veel cliënten die ik over de vloer 
krijg, worstelen met ontrouw. Het 
intrigeert me hoe dit een thema 
is dat enorm veel voorkomt bin-
nen relaties en waar toch zo’n 
groot taboe en verbod op ligt. Ik 
bekijk graag het thema ontrouw 
op een heel open manier (zonder het te willen promoten) 
en vanuit verschillende perspectieven. Ik erken uiteraard 
de kwetsuren die gemaakt worden door ontrouw, maar 
ik wil ook bewust kijken waar de groeikansen liggen, 
voor alle betrokkenen en voor de relatie. 

Aan-raken heeft voor mij verschillende betekenissen. Ik 
kan emotioneel geraakt worden door een verhaal van 
een cliënt. Soms raakt een thema een deel van mij, een 
subpersoonlijkheid, bijv. bij verhalen over een moeilijke 
kindertijd wordt de mama in mij wakker en voelt die be-

schermende strijdlust. De vrouw in mij kan geraakt wor-
den bij verhalen van misbruik, die voelt zich dan verdrie-
tig of bang, soms ook boos, of soms komt er walging. 
De mens in mij is vaak mee verdrietig, soms word ik echt 
geëmotioneerd door een verhaal van een cliënt. Bang 

om te zeer geraakt te worden 
door hun zware verhalen, zoals 
ik was als student, ben ik niet 
meer. Ik laat het geraakt-worden 
net bewust meer en meer toe, 
omdat ik ervaar dat ik diepere 
connectie kan maken met cliën-
ten en met mijn eigen intuïtie als 

ik geraakt wordt.

Aan-raken kan je ook letterlijk interpreteren: fysiek aan-
raken. Ik hou van aanraken, knuffelen, genegenheid 
fysiek uiten. Hoe ouder ik word, hoe minder gene en 
remming ik daarbij ook voel: als ik vrienden tegenkom 
of collega’s graag heb, dan geef ik die graag een dikke 
knuffel (als zij dat OK vinden, uiteraard, en toen het coro-
na-gewijs nog mocht).  

Aan-raken zegt ook iets over de band tussen mensen. 
Gebrek aan of weigeren van aanraken kan wijzen op een 
gebrek aan connectie. Wél aanraken kan die verbinding 
terug herstellen. Bij koppels is dit een veelvoorkomend 

thema en het wordt spannend 
als de ene partner dat gevoel 
van verbinding nodig heeft voor-
aleer aanraking mogelijk is, en 
de andere het aanraken nodig 
heeft om de verbinding te voe-
len en verstevigen. 

In principe zou letterlijk en lijfelijk aanraken zeker een 
plek kunnen hebben binnen therapie. Lichaamsgericht 
werken is één van de pijlers binnen psychotherapie. 
Meer en meer wordt ook wetenschappelijk onderbouwd 
wat we intuïtief al lang aanvoelden: dat emotionele trau-
ma’s zich vastzetten in ons lichaam en dat lichaamswerk 
een onderdeel van de oplossing is. Lichaamswerk kan 
zonder dat de therapeut de cliënt aanraakt, maar ik denk 
dat echt aanraken krachtig zou kunnen zijn. Ik schrijf ‘zou 
kunnen’ omdat ikzelf dat nog best spannend vind, cli-
enten aanraken.         (lees verder op volgende pagina)

Aanraken weigeren kan wijzen 
op een gebrek aan connectie. 
Wél aanraken kan die 
verbinding terug herstellen. 
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In mijn praktijk voel en voed ik voornamelijk het emotio-
nele (aan)geraakt worden. Het helpt mij om weg te gaan 
uit mijn hoofd en op dieper niveau connectie te maken. 
De voorbije maanden stond er een groot plexi-scherm 
tussen cliënten en mijzelf, omdat ik zoveel mogelijk ga-
ranties wilde inbouwen om te kunnen blijven werken 
tijdens de corona-epidemie. Vi-
sueel was dat OK: het scherm 
en de doorkijk was zo groot dat 
je snel vergat dat het er stond. 
Maar wat een verschil in gevoel 
was het toen het weg kon: een 
verademing, meer nabijheid. Alsof het niet alleen letterlijk, 
maar ook figuurlijk een scherm vormde dat aan-raking en 
geraakt worden in de weg stond. 

Als ik cliënten letterlijk en lijfelijk aanraak, zal ik daar 
steeds expliciet toestemming voor vragen en aankondi-
gen wat ik ga aanraken en waarom. Dat kan een be-
moedigende hand op een schouder zijn bij een opstelling, 
of druk op de borstkas bij een ademhalingsoefening. Ik 
gebruik fysieke aanraking niet vaak, maar wanneer ik het 
inzet, blijkt het steeds veel los te maken. 
Dat doet me denken aan een spreuk die op de ramen 
van de school van mijn kinderen stond geschilderd, in 
deze corona tijd: “We mogen elkaar niet aanraken, maar 
we gaan elkaar niet loslaten.” Is dat niet wat we in therapie 
doen? We raken onze cliënten niet (vaak) aan, maar we 
worden wel geraakt en we gaan niet loslaten. 

Ik werk voornamelijk met vol-
wassenen en koppels. Fysiek 
aan-raken heeft in relaties veel 
betekenissen: het kan de kana-
rie in de koolmijn zijn voor de re-
latie: “Eigenlijk raken we elkaar al 
maanden, jaren niet meer aan” 
of “Ik kan haar armen om mijn 
middel niet meer verdragen.” 
Het kan ook een middel zijn om 
in te zetten in machtsstrijd: “Zo lang hij niet meer verant-
woordelijkheid opneemt voor de kinderen, kan ik hem 
ook geen knuffels geven.” 

Ik merk dat er veel misverstanden zijn in relaties over aan-
raken en over seksualiteit. Dat knuffels spontaan moeten 
komen, dat er iets mis is met de relatie als er een on-
evenwicht is in goesting in aanraking en seks, dat aanra-

Fysiek aan-raken heeft in rela-
ties veel betekenissen: het kan 
de kanarie in de koolmijn zijn.

king altijd moet leiden tot meer. Ik help cliënten zaken te 
benoemen, op hun tempo, in hun woorden. Ik moedig 
koppels soms aan elkaar aan te raken in therapie (‘je 
mag elkaar hier een knuffel geven, hoor’), of benoem 
het als het wel of niet gebeurt (‘wat betekent jouw hand 
op zijn knie?’). 

Bij koppels speelt meestal ook 
het emotionele of mentale aan-
raken: raken onze leefwerelden 
nog aan elkaar? Raken mijn 
emoties nog aan de jouwe? 

Word jij nog aan-geraakt door mijn belevingswereld en 
vice-versa? Aan-raken heeft dan alles te maken met alle 
mogelijke connecties die al dan niet ontbreken, in de 
eerste plaats de emotionele connectie. 

Corona heeft soms pijnlijk duidelijk gemaakt wat een 
belangrijke basisbehoefte aanraking is. En hoe eenzaam 
het kan zijn als blijkt dat alle aanraking wegvalt zodra die 
buiten jouw relatie wegvalt, als blijkt dat er binnen je rela-
tie geen aan-raken of ge-raakt worden meer overblijft... 

Impliciet gaat mijn hele lesthema op EA – ontrouw in 
koppeltherapie – over aan-raking. Ontrouw is het ul-
tieme geraakt en aangeraakt worden door een derde 
en dat op zo’n aan-trekkelijke manier dat je er je eigen 
partner voor gaat opzij schuiven en kwetsen. Ontrouw 
kan ook zijn: aangeraakt en geraakt worden in stukken 

van jezelf die door je partner niet 
meer of nog niet (aan)geraakt 
worden. 

Wanneer koppels met ontrouw 
geconfronteerd worden, gebruik 
ik een aantal tips als een soort 
van overlevingspakket om de 
eerste shock te boven te komen. 
Aanraking kan je niet forceren, 
zeg ik daarin, maar je kan ze 

wel toelaten. Laat toe en verwelkom wat er komt. En 
aanvaard en blijf dapper staan in wat er (nog) niet komt.  
Want echt aan-raken kan je niet forceren. Authentieke 
aan-raking komt er vaak pas wanneer de mogelijkheid 
oprecht opengelaten wordt, dat er ook nee mag gezegd 
worden tegen aan-raking.
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Ontrouw is het ultieme geraakt 
en aangeraakt worden door 

een derde en dat op zo’n aan-
trekkelijke manier dat je er je 
eigen partner voor gaat opzij 

schuiven en kwetsen. 



• Je kan het online congres natuurlijk gewoon bijwonen. Ben je student? Dan geniet je zelfs van een verlaagde prijs.  
 Klik op de website op ‘registration’ en vind er alle prijzen en inschrijvingsmogelijkheden. 

• Ook de Educatieve Academie zal aanwezig zijn: Hilde Vleugels geeft een lezing en professor Vesna Petrovic zorgt 
 voor een van de keynotes. Via de Union University in Servië werkt EA sinds 2016 samen met Vesna Petrovic die 
 trouwens ook al aan ons congres in Antwerpen in 2017 deelnam. Je bent van harte welkom!  

Alle informatie: https://eaipathens.eu/en/

Op 8 en 9 oktober organiseert de European Association for Integrative 
Psychotherapy (EAIP) zijn 10de Europese congres in Athene. Een boeiende 
tweedaagse die dit jaar online zal doorgaan, met een relevant thema: “Creativity and 
Social Responsibility”.  
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PRIKBORD

EXPO JEANNETTE VAN 
HOEK OOK DIT NAJAAR
 
Zoals aangekondigd is de kleur-
rijke expo ‘de natuur als vertrek-
punt’ op EA van onze gastdocente 
Jeannette van Hoek naar dit najaar 
verhuisd: van 15/11/2021 tot 
15/01/2022. 
Meer info mbt bezoekmomenten 
volgt nog op onze website! 

ECP-certificaat 

Ben jij I.V-therapeut en wens je 
bij EA het ECP-certificaat aan 
te vragen? Voortaan loopt alle 
correspondentie hieromtrent 
via een speciaal mailadres, nl. 
ECP@educatieve-academie.be  
 
Meer info hierover vind je oa op 
p11 van deze Interactief. 

16/09    EXPO DE CHAOSFLUISTERAAR 
             Boekvoorstelling & vernissage - zie p4 

Kom de boekvoorstelling van DE CHAOSFLUISTERAAR en 
de vernissage van de gelijknamige EXPO live bijwonen! Maak 
je klaar voor een gevarieerd programma inclusief een expo van 
meer dan 10 kunstenaars. 
Meer info op onze website en op Facebook! 

25/09    I.V.-AFSTUDEERDAG 
             Presentaties eindwerken & slotritueel - zie p18

Net als wij benieuwd naar de eindwerken van de laatstejaars van 
onze vierjarige opleiding? En klaar om mee te applaudiseren bij 
het slotritueel? Wees welkom in Malle.    
Meer info op onze website en op Facebook!

8-9/10  EUROPEAN EAIP CONGRESS (online)   
             10de congres over integratieve psychotherapie

Volg op 8 en 9/10 het 10de Europese congres van de European 
Association for Integrative Psychotherapy (EAIP).  
Meer info op blz. 37. 

31/10    EXPO DE CHAOSFLUISTERAAR   
07/11    Twee toonmomenten in de herfstvakantie 

Kan je de vernissage van de expo op 16/9 niet bijwonen? Kom 
dan op een van de twee zondagen van de herfstvakantie langs 
om de kunstwerken van meer dan 10 kunstenaars te bezichti-
gen. Je vindt op onze website en Facebook het inschrijvingsfor-
mulier. Wees welkom! 

15 november 2021 - 15 januari 2022

Adres: Educatieve Academie vzw, Patriottenstraat 35, 2600 Berchem



VOLG ONZE ACTIVITEITEN

  www.facebook.com/educatieveacademieberchem

  www.linkedin.com/company/educatieve-academie-vzw

  www.tinyurl.com/youtubeEA

INSCHRIJVINGEN
WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE

Na inschrijving ontvang je een inschrijvingsbevestiging.
In de algemene voorwaarden op onze website kan je per type opleiding 
de betalingstermijnen en -voorwaarden terugvinden.

KMO-PORTEFEUILLE EN OPLEIDINGSCHEQUES

Ben je zelfstandige (ook in bijberoep)? 
Educatieve Academie is erkend voor het systeem van kmo-portefeuille. Deze overheidssubsidie bedraagt 30% van 
het inschrijvingsgeld. Meer info vind je op www.kmo-portefeuille.be of via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse 
overheid.

Ben je werknemer? 
Onder bepaalde voorwaarden kan je voor de langlopende cursussen (therapeutenopleiding en jaaropleidingen) bij 
Educatieve Academie vzw beroep doen op het systeem van opleidingscheques. 

Meer info vind je op www.vdab.be

WIJ ZIJN ERKEND DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ALS OPLEIDINGSVERSTREKKER BINNEN BEIDE SYSTEMEN.
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LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN, 
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE


