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Beste lezer, 
Maar eerst… beste Marco, 

Je bent de eerste baas die een ‘welzijnsgesprek’ en geen 
evaluatiegesprek met mij en de collega’s inplande. Een detail, 
maar bijzonder en alleszeggend over je visie op leidinggeven. 
Dankjewel voor je warme, enthousiasmerende en inspirerende 
leiding gedurende drie ontzettend veeleisende directeursjaren. 
En wat zijn wij blij dat je compassievol voor jezelf kiest en fijn 
dat je nog een jaar blijft lesgeven op EA! 

Je leest het goed, beste lezer: op 1 september geeft Marco 
Alibertis de directeurspet aan ief De Roover. We richten alvast 
een warm welkom aan ief en zullen in de volgende Interactief 
nader met hem kennismaken. Lees ook p6 en 7.

Deze Interactief biedt je nog verhalen over verandering. Zo 
getuigen vrijwilligers Elke, Ann en Kristel over de impact van 
TOUW (p36) en Eva-Katrien over die van I.V. op hun/haar 
dagelijkse leven (p8). Annemie vertelt hoe haar training helpt 
om het verraderlijke impostersyndroom af te werpen (p20) en 
Anne licht toe hoe je jezelf en je cliënten hartcoherentie kan 
aanleren om o.a. stress, angsten of een burn-out om te buigen 
(p22). Marleen onderstreept het belang van spelen, weliswaar 
met ernst en kunde, voor de integratieve therapeut om de cli-
ent in beweging te brengen (p32). 

Wil je de beweging in jezelf gaande houden? Kijk dan zeker 
naar ons aanbod Korte en Jaaropleidingen (p16 en p24). Hier 
en daar zijn er nog enkele plekken vrij. Wat je ook volgt, weet 
dat ze allemaal in aanmerking komen voor accreditatiepunten 
(p14). En heb je je agenda dan toch in de hand? Er staat een 
vernissage (p4) en een congres (p15) ingepland. Kom je ook?  

Heel veel leesplezier! 
Christophe 
Hoofdredacteur
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INTERACTIEFOntvang jij graag

INTERACTIEF 
elk trimester gratis in je bus? 

Je ontvangt deze Interactief op basis van je gegevens in ons adressenbestand. 
Als je dit tijdschrift niet langer wil ontvangen of je adres wil wijzigen, stuur dan 
een e-mail naar communicatie@educatieve-academie.be of schrijf je uit via 
‘nieuwsbrief’ op de homepage van www.educatieve-academie.be

Schrijf je dan in op https://educatieve-academie.be/over-ons/interactief
en je krijgt voortaan je exemplaar in september, december, maart en juni 
gratis opgestuurd. Fysiek of elektronisch, volgens je eigen voorkeur. 
Uitschrijven kan op elk moment. 

Ja?
Ga naar www.educatieve-academie.be/over-ons/interactief
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Lieve mensen,

Panta Rhei... Heraclitus en Boeddha leerden ons lang geleden al dat alles constant in beweging en aan verandering on-
derhevig is. Deze ijzersterke wet geldt voor alles in de natuur, inclusief onszelf, en natuurlijk ook voor levendige organisaties 
zoals EA en VVTIV.

Met dit in gedachten wilde ik jullie graag persoonlijk vertellen dat na een boeiende en uitdagende drie jaren van leiding geven 
aan de Educatieve Academie de tijd is gekomen om het directeursstokje door te geven. Verder heb ik ook de keuze gemaakt 
om na heel wat jaren afscheid te nemen als bestuurslid van het VVTIV.

Het was zeker geen evidente, maar wel een positieve keuze, vanuit de wetenschap dat een tijdige wissel van de wacht ervoor 
zorgt dat er genoeg zuurstof vrijkomt voor nieuwe uitdagingen en avonturen, zowel voor de academie en onze beroepsver-
eniging, als voor mezelf.

Deze wissel is in volle gang. Zoals jullie hiernaast kunnen lezen, is voor de Educatieve Academie al een nieuwe directeur 
gevonden: ief De Roover, een bekwame en ervaren kapitein die de veranderingen kan verderzetten die enkele jaren geleden 
zijn ingezet. Het VVTIV laat ik met een heel gerust hart achter in de bekwame handen van Jan, Tessa, Sabien, Ruth, Vanessa 
en Ilse, mijn fijne medebestuurders van de afgelopen jaren.

Voor mijzelf breekt er vanaf september een nieuw hoofdstuk 
in mijn leven aan, één met wat minder hard werken, en met 
wat meer aandacht voor alle mooie dingen in het leven (en 
wat meer zelfzorg, waar wij therapeuten zo fantastisch goed 
in zijn, ha! ;-) ).

Eén van die mooie dingen blijft wel het getuige en deelgenoot 
mogen zijn van de persoonlijke processen en groeitrajecten 
die mensen aangaan in onze opleidingen. Ik blijf m.a.w. met 
veel goesting en enthousiasme nog een jaar op post als do-
cent in de korte en langere opleidingen die ik geef.

Rest mij enkel nog jullie allen heel erg te bedanken om mee te 
wandelen op de weg, voor de fijne samenwerkingen, de lach 
(vaak) en de traan (soms), de ontmoetingen, en het samen 
vorm geven in interactie.

Dank! En tot in den draai...
Vele warme groeten,

Marco

Directeurswissel op EA 
Na drie intense jaren van leidinggeven aan de Educatieve 
Academie geeft Marco Alibertis het directeursstokje door. 

Dank je, Marco! Welkom, ief! 
Het bestuur van de Educatieve Academie dankt een directeur 
en heet een directeur welkom. 

Beste nauwe betrokkene bij de Educatieve Academie, 

Na drie bijzonder intense jaren van leiding geven aan de Educatieve Academie heeft Marco Alibertis beslist om de directeurs-
fakkel terug te geven. Het is een persoonlijke en positieve keuze: een voor minder hard werken en meer tijd voor zichzelf. 

We danken Marco van ganser harte voor zijn niet-aflatende gedrevenheid als directeur en zijn zin voor vernieuwing in zeer 
uitdagende omstandigheden. Zo was o.a. Marco’s capaciteit om oplossingsgericht te denken en digitaal te handelen bijvoor-
beeld cruciaal in de voortzetting van de lessen tijdens de coronacrisis. 

Vanaf 1 september neemt ief De Roover als kersvers algemeen directeur de fakkel op. ief is vertrouwd met leidinggeven en 
integratieve psychotherapie. Hij studeerde af als I.V.-therapeut (2014) en combineert ervaringen in het domein van bedrijfs-
voering en systemisch werk met het intra-psychische en het meditatieve.

We verwelkomen ief zeer graag (terug) en wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe functie. In het nieuwe academiejaar 
krijgen wij én jullie de kans om uitgebreider kennis te maken. 

Pol Van Helsen, Hilde Vleugels en Bruno Van Den Bosch 
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1. Wat heeft je tot I.V. gebracht?  

Noem het toeval, noem het synchroniciteit. Na een ken-
nismakingsmiddag voor een nieuwe opleiding waar ik 
uiteindelijk besloot niet aan deel te nemen, was ik nogal 
ontgoocheld. Ik wist echt even niet meer wat ik nu moest 
gaan doen. Ik wilde heel erg graag weer gaan studeren, 
maar vond maar niet dat juiste dat ik nu precies zocht. 

De dag dat ik onverrichter 
zake van die kennismakings-
dag vertrok, bracht ik een 
van mijn kinderen naar een 
feestje. Daar vertelde ik over 
mijn zoektocht naar een op-
leiding waarmee ik gericht en 
vanuit een gevoel van authen-
tiek aanwezig zijn, met mensen kon werken. De moeder 
van de jarige duwde mij de Interactief in de handen. Ik las 
over de vierjarige I.V.-opleiding en was meteen verkocht. 

Diezelfde avond heb ik mij ingeschreven. Eigenlijk wist 
ik toen nog maar half waar ik aan zou starten, maar ik 
voelde wel met mijn hele wezen dat deze keuze de juiste 
was..

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

Jeetje, dit is wel een hele lastige vraag. Tijdens de vier 
jaren heb ik op zoveel verschillende lagen inzichten op-
gedaan. In het eerste jaar was ik vooral nog heel erg 
bezig met mijn eigen stukken, soms overlevend, soms 
helend. Vanaf dat eerste jaar voelde ik mijzelf groeien als 
therapeut. Had ik ruimte om mijzelf ook meer en meer 

als therapeut te zien. In het derde 
en het vierde jaar werd dat nog 
meer bestendigd.

Wat misschien voor mij het be-
langrijkste inzicht is geweest, als ik 
bovenstaande lees, is dat ik eerst 
mijn eigen demonen onder ogen 

moest zien, cliënt, en misschien soms zelfs wel slachtof-
fer te zijn alvorens ik redder kon worden. En dat, toen ik 
dacht redder te gaan worden, ik juist niet moest gaan 
redden, maar mocht laten zijn wat er was, er naast mocht 
gaan zitten en het erkennen.  

Met ongeveer 50 nieuwe I.V.-therapeuten 
per academiejaar blijft de I.V.-familie ge-
staag groeien. De vierjarige opleiding is 
voor velen een mijlpaal geweest in hun 
ontwikkeling als therapeut. We geven 
daarom in Interactief graag het woord aan 
een alumnus. In I.V. & JIJ vragen we wat 
Interactionele Vormgeving voor hem/hen/
haar betekent en/of heeft teweeg gebracht.  
 

De I.V.-therapeut die in dit nummer onze 
vijf vragen beantwoordt, is Eva-Katrien 
Schröder. 

& jij

5 vragen     I.V.-therapeutaan

En dat, toen ik dacht redder 
te gaan worden, ik juist niet 
moest gaan redden, maar 

mocht laten zijn wat er was.

een

3. Wat is er persoonlijk/professioneel met je 
gebeurd sinds je in 2019 afgestudeerd bent?  

Ik heb een roerige tijd achter de rug. Tijdens mijn afstu-
deerjaar overleed mijn middelste zoon Julian plotseling 
op 12-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Dat heeft 
mijn hele wereld op zijn kop gezet. Hoewel ik aanvanke-
lijk de I.V.-opleiding stop wilde zetten, heb ik doorgezet. 
Twee weken na zijn overlijden volgde ik mijn eerste les 
weer. Mede dankzij het lieve 
docententeam en mijn fijne 
groep medestudenten lukte 
mij dit.

Mijn eindwerk behelsde een 
training die ik ontwikkeld heb 
voor hoogbegaafde kinderen. 
Dit deed ik vanuit mijn eigen ervaring als hoogbegaafde, 
als moeder van drie hoogbegaafde kinderen en met 
de ervaring die ik in mijn praktijk had opgedaan met 
het werken met deze groep kinderen. Vrij snel na het 
schrijven van het eindwerk ben ik daadwerkelijk begon-
nen de training te geven. Daarnaast ben ik, op vraag 
van Witsand Uitgevers, begonnen mijn eindwerk om te 
schrijven naar een boek. Dat boek, ‘Mijn kind heeft een 

Ferraribrein, van hoogbegaafd naar hartbegaafd’, komt 
half september uit. Daar ben ik erg trots op. De titel 
van het boek, maar ook het logo van mijn praktijk, 
is uitgevoerd in een speciaal lettertype. Vlak voor zijn 
dood ontwierp mijn zoon Julian dit lettertype speciaal 
voor mij. Dat dit nu gebruikt wordt op de kaft van mijn 
boek is van onschatbare waarde. 

In september geef ik ook een korte training aan de 
Educatieve Academie over mijn 
Hartbegaafd-methode. Tijdens 
deze training geef ik verdieping 
over wat hoogbegaafdheid is, 
over hoogsensitiviteit en over de 
methode die ik ontwikkeld heb. Er 
is in de training veel ruimte voor 
de praktijk, juist omdat ik het be-

langrijk vind dat dat wat geleerd wordt ook makkelijk 
toegepast kan worden. 

Ik geloof er heel sterk in dat er een wereld gewon-
nen kan worden wanneer er bij therapeuten meer en 
diepere kennis komt over het werken met hoogbe-
gaafden. Hoogbegaafdheid brengt naar mijn idee een 
extra dimensie in het werk als therapeut. Het daagt uit, 

Wie is Eva-Katrien Schröder? 

I.V.-afstudeerjaar: 2019

Titel eindwerk: “Hartbegaafd, een methode 
voor betere hoofd-hartcoherentie bij hoogbegaafde 
kinderen.”

Beroep: Eigen praktijk ‘Praktijk Eva-Katrien’ 

www.evakatrien.nl

Ik zou het fantastisch vinden 
mochten hoogbegaafden 

op de juiste manier geholpen 
worden. Dat is mijn missie.
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maar het vraagt ook een net iets andere aanpak. Ik zou 
het fantastisch vinden om andere therapeuten te helpen 
hun weg te vinden in die aanpak zodat hoogbegaafden, 
net als anderen, op de juiste manier geholpen kunnen 
worden. Dat is mijn missie.

Intussen heb ik ook de jaaropleiding Familieopstellingen 
gevolgd. Met deze opleiding 
ben ik ook opstellingen gaan 
faciliteren en ben ik tafelopstel-
lingen gaan aanbieden in mijn 
praktijk. Afgelopen jaar heb ik 
de trainingen Brainspotting 1 
en 2 gedaan en ook dat heb ik 
toegevoegd aan mijn praktijk.

Waar ik aanvankelijk startte als een praktijk voor kind 
en gezin werk ik nu met mensen van alle leeftijden. 
Van jong tot oud. Ik had nooit verwacht dat me dat zo 
veel plezier zou brengen. Ik merk dat ik het werken met 
volwassenen, waar ik mij nooit primair op gericht heb, 
heel erg fijn vind. Het geeft enorm veel voldoening om 
met mensen met diep trauma een stukje mee te lopen 
op hun levenspad en ze daarbij steun te bieden.
.

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 mijn eindwerk, training en ook in mijn boek gebruik 
ik de driehoek als uitgangspunt. Het blijkt voor hoog-
begaafden heel lastig om alle drie de zijden van de 

driehoek te bewandelen. Met hun fantastische cogni-
tieve vaardigheden stranden zij nog vaak in gepieker en 
getob. Veel hoogbegaafden zijn hoogsensitief. Wanneer 
zij niet in gepieker vastlopen, lijken ze vaak overspoeld 
te geraken door alles wat ze voelen en waarnemen. Het 
gericht handelen blijft dan achter. Dit wordt dan door de 
hoogbegaafde als falen ervaren en daarop volgt dan 

weer gepieker of overspoeling. 
Door te werken met de driehoek 
geef ik hierin inzicht en kan ge-
zocht worden naar hoe de andere 
zijden kunnen ondersteunen.

Maar ik gebruik de driehoek ook 
op een andere wijze. In het derde 

jaar hebben we bij Marleen Van Laere een soort opstel-
ling in de uitgeklapte driehoek gedaan. Voor mij gaf 
dat heel veel inzicht. Ik merk dat het dat ook doet voor 
mijn cliënten. Al moet ik zeggen dat dit wel iets is dat ik 
alleen met volwassen cliënten doe.

Ik vind het heel erg fijn om in mijn praktijk, zeker met 
kinderen beeldend te werken. Dat wil zeggen dat er 
veel geschilderd wordt, met klei gewerkt, maar dat 
ik kinderen ook vaak een sprookje laat schrijven. Het 
beeldende biedt zo’n fijne ondersteuning. Al is het maar 
doordat kinderen veel makkelijker iets vertellen wan-
neer ze bezig zijn.

Ook de bus van Voice Dialogue heeft een plek in mijn 
praktijkruimte. Door daadwerkelijk met een bus en pop-
petjes te werken, krijgen mensen op eenvoudige wijze 
inzicht in hun verschillende ikken.

Wat ik heel erg leuk vind, merk ik, is om met de 
verschillende methoden die mij aangeleerd zijn, zelf 
aan de slag te gaan. Zo werk ik met kinderen met 
houten poppetjes om hun gezin op te stellen, maar 
heb ik daar stenen aan toegevoegd waar termen op 
staan als ‘zachtaardig’, ‘boos’, ‘klein’, enz. Dit geeft 
kinderen de ruimte om nóg beter aan te geven welk 
gevoel ze hebben bij de andere 
gezinsleden. 

Het ‘spelen’ met de tools die 
ik aangeleerd heb, stimuleert 
mijn creativiteit en biedt me de 
ruimte om nog meer toegepast 
te werken met mijn cliënten. Ik 
zal daarbij uiteraard de basis van de methode nooit in 
wezen veranderen. 

De I.V.-opleiding heeft me ook geleerd open te blijven 
staan voor nieuwe methoden die ontwikkeld worden. 
Zo verdiep ik mij op dit moment in de polyvagaal-
theorie en in IFS, Internal Family Systems. Nieuwere 
methodes die een hele waardevolle aanvulling kun-
nen zijn op ons werk als therapeut. Ik verheug mij er 

We hebben een soort 
opstelling in de uitgeklapte 
driehoek gedaan. Voor mij 
gaf dat heel veel inzicht.
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ook op om komend schooljaar deel te gaan nemen aan 
de korte training ‘lichaamsgericht werken met kinderen’ 
aan de Educatieve Academie. Ik denk dat dat een hele 
fijne toevoeging gaat zijn aan mijn werk in de praktijk.

5. Welke raad of aanmoediging geef je aan 
een beginnende I.V.-stu-
dent?

De opleiding is een cadeautje 
dat zich heel langzaam laat uit-
pakken, soms zit je verstrikt in 
het lint en soms zie je een glimp 
van wat er kan gaan ontstaan. 

Hou vol, heb geduld en mededogen met jezelf, met de 
groep en met de Educatieve Academie. 

Geniet, wees trots, durf er in te duiken maar ook soms 
nee te zeggen. Geniet van het hele uitpakproces, want 
eenmaal door de poort mag je voelen dat je jezelf het 
beste en mooiste cadeau ooit hebt gegeven. 

De opleiding is 
een cadeautje dat 

zich heel langzaam 
laat uitpakken. 
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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
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POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE 
      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 pijlers: 
• 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. 

IN DE
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Alle opleidingen aan de EA erkend 
voor ECP-accreditatie-punten

Heb jij als psychotherapeut een ECP of Europees Certi-
ficaat voor Psychotherapeuten? Dan weet je dat de EAP 
of European Association for Psychotherapy in het kader 
van de Permanente Vorming en Levenslang / Levens-
breed Leren aan elke ECP-houder vraagt om zich te 
blijven bijscholen. 

Bij de EAP heet dit CPD of Continuing Professional De-
velopment. Per jaar dient een ECP-houder aan een vor-
ming van 50 accreditatiepunten of 50 accreditatie-uren 
te voldoen. Dit hoeft niet letterlijk 50 uren per jaar te zijn. 

Doel is om 250 uren vorming te spreiden over 5 jaar. 
Volg je bijvoorbeeld een jaaropleiding, dan kan je deze 
uren meteen voor meer dan één jaar inzetten. 

Het goede nieuws is dat de Educatieve Academie als 
vormingsinstelling erkend is door de EAP*, de EAIP* en 
de ABP-BVP*. Dit betekent dat je alle korte en langere 
opleidingen die je als ECP-houder op de EA volgt als 
accreditatie-uren kan inzetten. Op het einde van je op-
leiding ontvang je van EA een getuigschrift dat als bewijs 
dient voor de uren die je hebt gevolgd. Laat dit een extra 
uitnodiging zijn om ons overzicht aan Korte en Jaaroplei-
dingen te raadplegen (p 16 en 24) ;-) 

(*) Wat betekenen al die afkortingen weer? 
EAP: European Association for Psychotherapy 
EAIP: European Association for Integrative 
         Psychotherapy 
ABP-BVP: Belgische Vereniging voor Psychotherapie

Ben jij een ECP-houder? Dan zal dit bericht je ongetwijfeld interesseren. Je kan namelijk in het 
kader van je permanente vorming alle korte en lange opleidingen bij de Educatieve Academie 
laten meetellen voor je accreditatie-uren.

Levenslang / levensbreed leren aan de Educatieve Academie
Psychotherapie op het kruispunt 
van wetenschap, kunst & ethiek

Met keynotes van Prof. Dr. Erik Thys, 
Dr. Binu Singh,  lezingen en workshops 

CONGRESS

Congrescentrum TPC, Antwerpen
16-17 maart 2023

Meer info mbt 

programma, prijs, 

inschrijvingen en 

meer volgt nog dit 

najaar! 
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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 maandagen per jaar
Prijs: € 1980 / € 2180 (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, Katrien Cassiers, 
Pat Van Lantschoot en Luc Van Nyvelseel - 18 dinsdagen 
Prijs: € 2097 / € 2297 (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: € 1165 / € 1365 (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: € 1165 / € 1365 (met basismodule) 

JAAROPLEIDINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
(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 be-
steden we aandacht aan diverse theoretische achtergron-
den, maar gaan we het ook aan de lijve ondervinden. We 
oefenen en nemen daarbij de verschillende basisposities 
in als regisseur, acteur, publiek. 
De werkvormen richten zich zowel op werken met 
groepen als op individueel werk. 
 
Begeleider: Suzanne Kempeneers - 6 dinsdagen
Prijs: € 699 

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: € 699 / € 799 (met basismodule)

TRAUMAVERWERKING

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrijpen-
de 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 therapeu-
tisch relatie, maar hoe bouw je een vertrouwensrelatie op 
met iemand die zo diep geschonden is in vertrouwen? Als 
begeleider leren we meer inzicht te krijgen in het proces dat 
zich afspeelt in de cliënt, in onszelf en in de interactie tussen 
ons beiden. We leren overdracht en tegenoverdracht begrij-
pen, kijken naar macht en onmacht, en dissociatie als over-
levingsmechanisme. Vanuit een theoretische achtergrond 
gaan we praktijkgericht vanuit eigen ervaring aan de slag. 

Begeleider: Anne Vandenbroucke - 10 dinsdagen
Prijs: € 1165 / € 1365 (met basismodule)

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: € 932 

WACHT-
LIJST

WACHT-
LIJST

NOG 2
plekken

WACHT-
LIJST

WACHT-
LIJST

NOG 4
plekken
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WACHT-
LIJST

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: Marco Alibertis - 10 dinsdagen 
Prijs: € 1165 / € 1365 (met basismodule)

INTEGRATIEF LICHAAMS-
GERICHT WERKEN 

In deze jaartraining worden verschillende lichaamsgerichte 
benaderingen en methodes verkend aan de hand van een 
aantal integratieve kaders, waaronder de I.V.-driehoek en 
het 4 kwadrantenmodel, met als doel lichaamsgericht 
werk logisch en gepast te integreren in het therapeutisch 
proces.
Lesdagen zijn actief en ervaringsgericht opgebouwd rond 
relevante theoretische kaders.

Er wordt ook ruimte gemaakt voor casusbespreking en re-
flectie op het eigen therapeutisch en/of begeleidingswerk.

Begeleider: Ludwina Degryse  - 8 donderdagen 
Prijs: € 932 / € 1132 (met basismodule)

WACHT-
LIJST

WACHT-
LIJST

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: € 699

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 vertrekken 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 acceptatie 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: € 932 / € 1132 (met basismodule)

JAAROPLEIDINGEN     (VERVOLG) 
DE METAPOSITIE 
VAN DE SUPERVISOR

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede ervaring 
en diepgaand inzicht in de mechanismes van de hulp-
verlening. Bijkomend moet de supervisor de vaardigheid 
beheersen om de “cliënt”, een collega met name, te coa-
chen in zijn interacties en interventies ten overstaan van zijn 
cliëntsysteem en het hulpverleningsproces. De supervisor 
moet dan ook rapport krijgen met enerzijds de supervisant 
en zijn proces, maar anderzijds ook met het cliëntsysteem 
dat besproken wordt. Belangrijk hierin is dat hij de stijl, de 
persoonlijkheid, de keuzes, het proces van de supervisant 
diepgaand respecteert en zodoende activeert.

Begeleiders: Bruno Van den Bosch & Marleen Van Laere 
- 8 zaterdagen 
Prijs: € 932 / € 1132 (met basismodule)

Je vindt alle Jaaropleidingen 
met uitgebreide informatie en 
lesdagen op onze website. 

Je kan je er ook inschrijven of 
je op de wachtlijst laten zetten. 

NOG 2
plekken

NOG 2
plekken
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Je hebt er een heel boek over geschreven, 
maar kan je in twee woorden vertellen wat het 
imposter-syndroom is, Annemie? 

Dat is de moeilijkste vraag die je me kunt stellen :-). 
Het komt erop neer dat mensen met het impostersyn-
droom elk moment verwachten dat ze ‘ontmaskerd’ zul-
len worden en dat iedereen dan eindelijk zal zien wat zij 
zelf al heel lang zeker weten, namelijk dat ze helemaal 
niet zo geweldig zijn als iedereen schijnt te denken. Het 
is dus een heel specifieke vorm van onzekerheid. Je 
denkt bijvoorbeeld dat je vooral 
veel geluk hebt gehad toen je je 
baan kreeg of toen je slaagde 
voor een examen. Je kunt jezelf 
geen succes toe-eigenen omdat 
je ervan overtuigd bent dat je 
echt niet zo speciaal bent en dat 
je dus elk moment door de mand kunt vallen.

Kan het iedereen overkomen? Of is een bepaald 
profiel er vatbaarder voor dan een ander? 

Een verbazend grote groep mensen heeft er last van, 
vaak zonder dat ze zelf beseffen dat dit imposterfeno-
meen bestaat en een naam heeft. Ruim 3/4 van de 
beroepsactieve bevolking zou op zijn minst dergelijke 
gevoelens herkennen en een groot deel van hen -iets 
meer vrouwen dan mannen- heeft er veel tot zelfs ex-
treem veel last van. In principe kan het iedereen overko-
men maar wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels 
wel uitgewezen dat bepaalde mensen er vatbaarder voor 
zijn dan anderen. Het treft vooral erg gevoelige men-
sen of mensen met eerder opvallende talenten en veel 
potentieel. Maar het komt zeker niet uitsluitend voor bij 
artiesten, acteurs en kunstenaars zoals soms wordt ge-
dacht. Of je impostergevoelens ontwikkelt of niet, heeft 
vooral ook veel te maken met ‘ons script’ om het maar 
even in I.V.-termen uit te drukken. De opvoeding die we 
meekregen maar zeker ook de cultuur waarin we leven 
heeft een grote invloed.

Is het situatie-gebonden: thuis het gevoel een 
held te zijn, op kantoor een nietsnut? 
Je zou inderdaad kunnen zeggen dat het een situatie-
gebonden materie is want thuis is er voor de meeste 
imposters geen probleem. Hoewel het toch ook wel 
voorkomt dat mensen heel bang zijn ‘ontmaskerd’ te 
worden door hun partner, vooral in het begin van een 
relatie. De typische angst om door de mand te vallen 
manifesteert zich echter vooral op het vlak van werk of 
hobby, kortom, binnen het domein waar prestaties wor-
den geleverd. Mensen met het impostersyndroom gaan 

veelal een van beide richtingen 
uit: ofwel gaan ze steeds harder 
hun best doen om hun onzeker-
heid te slim af te zijn, worden ze 
erg perfectionistisch en lopen ze 
vroeg of laat vast in een burn-

out, ofwel haken ze voortijdig af omdat ze geen enkele 
kans durven grijpen, in feite onderpresteren en zichzelf 
als het ware saboteren omdat ze ervan overtuigd zijn 
een nietsnut te zijn. Beide scenario’s zijn problematisch 
natuurlijk.

Jan Leyers zei ooit dat hij in al zijn rollen op 
een bepaald moment verwacht ontmaskerd te 
worden. Hij is nochtans wat je een succesrijk 
zanger, muzikant, liedjesschrijver, tv-presenta-
tor, reportagemaker, auteur, enz. kan noemen. 
Zijn opgebouwde ervaring of (publieke) erken-
ning dan geen voldoende antidotum?  

Dat is net het venijn van het impostersyndroom... Je 
mag succes boeken zoveel je wilt, je gelooft gewoon 
zelf niet dat je dat echt verdient en je vindt voortdurend 
dat er vanalles niet klopt. Het zou logisch zijn als succes 
ons meer zelfzeker zou maken maar bij mensen met het 
impostersyndroom gebeurt meestal het omgekeerde: 
hoe meer succes ze hebben, hoe meer ze zichzelf, hun 
prestaties en hun handelen in vraag stellen. Naarmate 
het succes groter wordt, stijgt ook de druk van de ver-
wachtingen natuurlijk. Hoe kan mijn volgende prestatie 

nog indrukwekkender worden, of op zijn minst even in-
drukwekkend zijn? En wat als dat niet lukt?

Niet alleen Jan Leyers, ook veel andere succesvolle, vaak 
intelligente en meestal heel integere mensen hebben al 
getuigd over hun strijd tegen hun impostersyndroom. 
Vaak zijn het toch niet de minste figuren en juist mensen 
die lijken te blaken van zelfvertrouwen. Wetenschappelijk 
onderzoek bevestigt die tegenstrijdigheid trouwens: je 
kunt een verlammende last hebben van het imposter-
syndroom, en je dus diep vanbinnen heel onzeker voelen 
over je prestaties en functioneren en tegelijkertijd toch 
een heel gezond zelfbeeld hebben en over het algemeen 
stevig in de wereld staan. Tussen haakjes: het imposter-
syndroom komt niet alleen voor bij bekende, succesvolle 
mensen! Ook totaal onbekende mensen kunnen er last 
van hebben, al herkennen ze het vaak niet meteen, juist 
omdat ze er zelf absoluut van overtuigd zijn ‘niet suc-
cesvol’ te zijn. Ingewikkeld he? :-)

Hoe heb je deze korte training opgebouwd?

Interactionele Vormgeving is de ideale insteek om eerst 
en vooral duidelijk te maken wat het impostersyndroom 
wel en niet is, dus dat komt aan bod maar de training 
zal vooral ook bestaan uit bewustzijnsoefeningen omdat 
die het meest effectief zijn om het impostersyndroom te 
lijf te gaan.

Wie mag zich aangesproken voelen?

Iedereen die er last van heeft of denkt te hebben, is ui-
teraard heel welkom. Inmiddels heb ik gemerkt dat ook 
heel veel psychotherapeuten het bij zichzelf herkennen 
dus zij kunnen deelnemen met een dubbel doel: zichzelf 
verlossen van hun impostersyndroom maar ook hun cli-
enten bewust maken en helpen. Als ik mijn cliënten uitleg 
wat het impostersyndroom precies is, reageren ze vaak 
verbaasd en opgelucht: “Dat herken ik! Dat heb ik ook! 
Maar ik wist niet dat dit echt bestond!”

Het geeft me heel veel voldoening om daarmee aan de 
slag te gaan en dat gevoel gun ik de deelnemers aan de 
korte training van harte. Jezelf of je cliënten volledig ver-
lossen van het impostersyndroom lukt meestal niet maar 
anders en beter met je eigen professioneel functioneren 
omgaan, kan wel en heeft altijd een positief gevolg.

Praktische info:  

Deze tweedaagse training vindt plaats op 21 november 
en 5 december 2022 van 10u tot 17u. 

Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV–
leden)

Meer info op p 26. 

Wie is Annemie Willemse?  

Annemie is psychotherapeut in de Interactionele Vorm-
geving, supervisor en auteur. Ze werkt met cliënten 
vooral rond existentiële thema’s, relatie- en gezinsvra-
gen en motivatieproblemen, onaangepast perfectio-
nisme en burn-out. 

Daarnaast is ze ook auteur van verschillende boeken – 
in 2021 verscheen ‘Imposter!’ over het zogenoemde 
bedriegerssyndroom – en werkt ze als redacteur. 

Ze heeft een privépraktijk in Kapellen en is verbonden 
aan groepspraktijk Coherent in Antwerpen Centrum.

Ontmaskerd worden als nietsnut?
Annemie Willemse leert je in een tweedaagse training als hulpver-
lener het impostersyndroom herkennen en hoe het te lijf te gaan.   
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Je mag succes boeken zoveel 
je wilt, je gelooft gewoon zelf 
niet dat je dat echt verdient.
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Wat houdt hartcoherentie precies in, Anne? 

Hartcoherentie is een doeltreffende techniek die je helpt 
omgaan met stress en alle bijhorende negatieve symp-
tomen. De basis is een ritmische ademhalingsoefening. 
Het is meestal al voldoende om tweemaal per dag tien 
minuten te oefenen. Daarnaast zijn er nog extra oefe-
ningen die je kan toepassen om specifieke doelen te 
bereiken. Zo kan je problemen aanpakken zoals exa-
menstress, hyperventilatie, onzekerheid, zenuwachtig-
heid, lichtgeraaktheid, angsten zoals vliegangst, angst 
voor de toekomst, pijnlijke/traumatische herinneringen 
die je belemmeren, enz. 

We merken het aan de snelheid waarmee de 
inschrijvingen nu binnen-
komen: hartcoherentie is in 
therapeutische en coaching 
middens, maar ook binnen 
ziekenhuizen, aan een op-
mars bezig. Is het een nieu-
we techniek en wat maakt 
het bijzonder? 

Het is een techniek die al langer gebruikt wordt in onze 
buurlanden in ziekenhuizen, in scholen, bij politie en het 
leger. Gelukkig geraakt hartcoherentie nu ook stilaan bij 
ons ingeburgerd. Het is bijzonder omdat het eenvoudig 
is, gebaseerd op bewezen fysiologische principes, dus 
wetenschappelijk verklaarbaar en bovendien meetbaar. 
Dit laatste is voor veel mensen belangrijk omdat het re-
sultaat van de oefening niet alleen voelbaar is maar ook 
zichtbaar kan gemaakt worden door middel van biofeed-
backmeting. 

De echte kracht van hartcoherentie werd pas recentelijk 
duidelijk door de ontwikkeling van de polyvagaaltheorie 
(Stephen Porges). Hartcoherentie brengt niet alleen rust 
en balans door het activeren van de ventrale vagus maar 
het zet ons ook aan om op zoek te gaan naar verbinding. 

Rust en verbinding via ademhaling

In andere trainingen en artikels (nvdr: in Interactief) werd 
al meer verteld over de polyvagaaltheorie. In een inter-
view met ‘stressdokter’ Luc Swinnen in het tijdschrift 
Metafoor (uitgegeven door VVTIV, de vereniging van I.V.-
therapeuten) werd me duidelijk hoe belangrijk dit kan zijn 
voor onze samenleving en de verdere ontwikkeling van 
de mens; the survival of the friendliest. Hartcoherentie 
is een van de doeltreffende manieren om deze zenuw 
te activeren en daardoor terug balans te brengen zodat 
men vanuit deze rust terug naar verbinding kan gaan.

Als therapeut zet je het ongetwijfeld zelf in 
voor je cliënten. In welke situaties is hartco-
herentie nuttig?

Tot twee jaar geleden gaf ik het 
vooral mee aan cliënten met 
stressklachten, hyperventilatie, 
angst, onzekerheid, trauma, 
burn-out en depressie. Sinds 
de corona-periode ervaren veel 
mensen meer onrust en/of angst 
en dan is hartcoherentie een 
eenvoudig maar effectief anker 

om terug balans te vinden. Het zorgt voor meer innerlijke 
rust en meer verbinding tussen denken en voelen waar-
door men in het dagelijkse leven meer draagkracht en 
energie ervaart. Maar daarnaast verloopt ook het thera-
peutisch werken beter, effectiever, diepgaander. 

Kan een cliënt hartcoherentie, na begeleiding 
door een therapeut of coach, op zichzelf toe-
passen? 

Absoluut! Het is de bedoeling om deze oefening mee te 
nemen in je dagdagelijkse routine zoals tandenpoetsen 
en aankleden. Zoals elke fysieke training is het belangrijk 
om het te blijven doen en niet los te laten; dan verliest 
hartcoherentie of HCH haar positieve effect. De moeilijk-
heid van HCH ligt dan ook bij de discipline om het vol 
te houden en niet zozeer in de juiste uitvoering van de 

oefening. Vandaar dat het een training wordt genoemd. 

Wat mogen deelnemers van je tweedaagse 
verwachten? 

Na deze tweedaagse training 
- weten de deelnemers wat HCH is;  
- weten ze wat stress doet met onze hersenen, 
     autonoom zenuwstelsel, hormonen; 
- zijn ze gestart met een eigen persoonlijke training 
     en hebben ze al kunnen ervaren wat het voor 
     hen kan betekenen; 
- kennen ze de effecten op lichaam, denken en voelen; 
- kunnen ze dit doorgeven aan hun cliënten in hun 
     eigen praktijk; 
- hebben ze kennis genomen van de polyvagaaltheorie
     en hoe belangrijk dit kan zijn voor jezelf en je cliënten;  
- is het duidelijk dat het niet alleen gaat over rust en
     balans maar dat er een belangrijk bijkomend gegeven
     is nl. verbinding. De kers op de taart.

Wie wil je graag met deze korte training be-
reiken? 

Ik wil deze training graag delen met iedereen die op zoek 
is naar innerlijke rust, groei en verbinding in plaats van 
onrust en angst. Dit kunnen collega’s zijn, mensen bin-
nen en buiten de zorgsector, kortom iedereen die (terug) 
rust en verbinding zoekt in deze bijzondere periode in 
onze samenleving. 

Praktische info:  

Deze tweedaagse training vindt plaats op 6 & 13 
december 2022 van 10u tot 17u. 

Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV–
leden)

Meer info op p 27. 

Wie is Anne van Sluijs? 

Anne is I.V.-therapeut, supervisor en mede-oprichter 
van Coherent, Centrum voor psychotherapie en coa-
ching in Antwerpen. Daarnaast is ze Hartcoherentie-
coach binnen het Nerva-team en supervisor bij TOUW. 

Na lange ervaring in het bedrijfsleven, o.a. als HR Co-
ordinator T&O, ruilde ze zekerheid in voor een eigen 
praktijk waar ze koppels, (jong-)volwassenen en oude-
ren begeleidt. Ze is geboeid door tegenstellingen en 
houdt van “pro” ipv “contra”. 

Naast de I.V.-opleiding volgde ze o.a. Voice Dialogue, 
Inner Child, basis Hypnotherapie, Supervisor 1. Ze 
werd als I.V.-therapeut erkend door de EAIP (Euro-
pean Association for Integrative Psychotherapy).
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Anne Van Sluijs zet hartcoherentie o.a. in voor cliënten met 
stress, angsten of een burn-out en geeft er nu een opleiding over.   

Het is de bedoeling om deze 
oefening mee te nemen in je 
dagdagelijkse routine zoals 

tandenpoetsen en aankleden. 
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          KORTE TRAININGEN   NAJAAR 2022
HARTBEGAAFD 

Er is steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid en de 
begeleiding van hoogbegaafde kinderen die vaak is gericht 
op de cognitieve ontwikkeling. Hoogbegaafdheid behelst 
echter veel meer dan een snel werkend brein. Elke hoog-
begaafde is hoogsensitief en wordt bijgevolg door zijn om-
geving ervaren als intens en complex. 
Hartbegaafd is een interactieve manier van werken met 
hoogbegaafden met als uitgangspunt dat wanneer de bo-
vengemiddeld sterke denkkracht en het rijke gevoelsleven 
van hoogbegaafden een goede verbinding leggen, het 
praktisch handelen veel vloeiender verloopt.
Tijdens deze training wordt meer inzicht gegeven in de so-
ciaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen 
en wordt inzicht gegeven in hoe de methode Hartbegaafd 
werkt. Er worden handvaten gegeven voor de dagelijkse 
praktijk van ouders van, begeleiders, therapeuten, coaches 
en leraren die werken met hoogbegaafde kinderen.

Begeleider: Eva-Katrien Schröder 
Data: 12 & 16 september 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

DGT OF DIALECTISCHE 
GEDRAGSTHERAPIE

Werken met mensen met een emotieregulatieproblematiek 
of (kenmerken van) een borderlinepersoonlijkheidsstoornis 
is vaak een hele uitdaging. Het vraagt enige behendigheid 
van de therapeut om in deze intensieve begeleidingen te 
blijven staan. Een duidelijk kader met aandacht voor zowel 
cliënt als therapeut kan hierbij een hulpmiddel zijn.  
Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een derde generatie 
gedragstherapie waar de nadruk ligt op het aanvaarden van 
wat er is in het hier en nu. De therapie werd ontwikkeld voor 
mensen met ernstig suïcidaal gedrag maar wordt ondertus-
sen veel ruimer ingezet owv het gestructureerde en duide-
lijke behandelkader. Er komen elementen terug uit de ge-
dragstherapie maar ook uit mindfulness en zelfcompassie.  

Begeleider: Evelien De Meyer  
Data: 4 & 18 oktober 2022 – 10u tot 17u 
Prijs: € 215/ € 180 (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 
depressie, 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: 10 & 24 oktober 2022 - 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)
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LICHAAMSGERICHT WERKEN 
MET KINDEREN EN JONGEREN

Vaak worden kinderen bij ons aangemeld met lastig gedrag 
en moeite met emotieregulatie. Meer en meer zien we dat 
hieronder vooral een hulpvraag naar spanningsregulatie zit. 
In deze tweedaagse komen methodieken aan bod om weer 
terug een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen, spanning te 
herkennen en te releasen. Er is aandacht voor traumasensitief 
werk en beweging als hulpbron voor het wijze wetende lijf. We 
staan stil bij de rol van ouders en begeleiders. We doen oe-
feningen uit Polyvagaal, Somatic experience en psychofysiek 
werk die we aanvullen met creatieve speelse werkvormen. 
Voor iedereen die met kinderen en/of ouders werkt. Veel van 
de inzichten en oefeningen zijn ook buiten een strikt thera-
peutisch kader inzetbaar. 

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 10 & 11 oktober 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

SAMENGESTELDE GEZINNEN

Voor hulpverleners is het soms tasten in het duister hoe je 
de leden van een samengesteld gezin best begeleidt. Het 
helpt om het als een unieke relatievorm te zien en niet als 
een slecht functionerend traditioneel gezin. Kennis van de 
uitdagingen, het typische relatie- en gezinsvormingsproces 
en van de verschillende niveaus, waartussen wij als hulpver-
leners kunnen laveren, helpt ons om het bos door de bomen 
te blijven zien én om onze interventies op aan te passen. 
Dit staat er oa op het programma: kenmerken en structuur 
van het samengesteld gezin, het gezinsvormingsproces en 
aandachtspunten per fase, veel voorkomende dynamieken 
en valkuilen, aanmeldvragen en posities beter begrijpen, ...  
Na deze dag heb je een beter zicht op hoe het samengesteld 
gezin werkt en kan je ermee aan de slag.. 

Begeleider: Cindy Schepers
Data: 10 oktober 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 120 

EETSTOORNISSEN 

Het vervullen van één van onze meest basale levensbehoef-
ten is de laatste 50-60 jaar aardig ingewikkeld geworden. 
Een verstoorde relatie met eten komt steeds meer voor en 
kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Als hulpverlener en therapeut 
kom je eten als coping gedrag regelmatig tegen. Het aanpak-
ken van het ongewenste gewicht, over- of ondergewicht, is 
vaak de hoofdvraag van de cliënt ipv de wens naar de oor-
sprong van deze destructieve coping te willen kijken. 
We kijken zowel regulier als integratief. We gaan oa in op het 
verschil tussen ongewenste eetpatronen, conditioneringen, 
eetverslaving, emotie-eten en het herkennen van eetstoornis-
sen en hoe hier in de praktijk veilig mee te kunnen werken. 
Verder gaan we bijv ook uitgebreid in op het ontstaan van het 
eetgedrag vanuit mogelijk trauma en vroeg referentiekader.

Begeleider: Jacqueline Vogelaar
Data: 18 & 25 oktober 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

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 fascinerende 
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 persoon-
lijke ontwikkeling want we gaan graven in de schemerzone 
waar zich allergieën, valkuilen, blinde vlekken en kleine kant-
jes 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 schaduw-
werk, opgebouwd rond voldoende theoretische kaders maar 
vooral met veel praktische tools, zodat je meteen in de prak-
tijk aan de slag kan.

Begeleider: Lynn Jespers
Data: 14 & 28 november 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

NIEUW
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Vind al onze opleidingen op 
www.educatieve-academie.be 

Ben jij ECP-houder? 

Weet dan dat al onze korte en lange opleidingen 
in aanmerking komen voor accreditatie-uren in het 
kader van je permanente vorming. De Educatieve 
Academie is als vormingsinstelling immers door de 
EAP, de EAIP en de ABP-BVP erkend.

NIEUWNOG 1
plek WACHT-

LIJST

NIEUW

NIEUW

NOG 3
plekken
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          KORTE TRAININGEN   NAJAAR 2022 (VERVOLG)
ALS HET IMPOSTERSYNDROOM
JE IN DE WEG STAAT...  

Als je (soms) last hebt van het impostersyndroom (= er 
(soms opeens) van overtuigd bent dat je vals speelt), heb 
je het moeilijk om jezelf en je potentieel echt in te zetten 
of te laten zien.
Niemand die het aan je merkt, maar van pure onzekerheid 
ga je dan veel te veel of erg perfectionistisch werken of 
haak je juist te snel af en mis je kansen. Heel geniepig 
eist het impostersyndroom veel te veel van je autonoom 
zenuwstelsel en veroorzaakt het te veel stress. 
Wat het impostersyndroom precies is en vooral hoe je op 
een gezondere manier met je onzekerheid kunt omgaan 
en er misschien zelfs van kunt afkomen, leer je in deze 
tweedaagse training.

Begeleider: Annemie Willemse 
Data: 21 november & 5 december 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

DE MOGELIJKHEDEN V/H DOEN: 
ACTIEGERICHTE 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: 28 & 29 november 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

NIEUW 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 
Data: 5 & 6 december 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (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, houts-
kool of zand een verbinding tussen binnen en buiten 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 archetypische 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, lichaamsgerichte, zijnsgeoriënteerde en jun-
giaanse 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: 1 & 13 december 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

HARTCOHERENTIE

Volgens wetenschappers is het basisdoel van de mens ‘over-
leven’: gevaar detecteren en veiligheid en verbinding zoeken. 
Hartcoherentie is een zeer effectieve manier om om te gaan 
met ‘gevaar’ in de vorm van onrust, angst, onzekerheid, hy-
perventilatie. Het brengt evenwicht in je systeem: de symp-
tomen zwakken af of verdwijnen en je ontwikkelt ook meer 
flexibiliteit om stress, drukte en angst het hoofd te bieden. Het 
opent bovendien de weg naar (beter) sociaal contact. Hartco-
herentie stimuleert immers je nervus vagus, een hersenzenuw 
die een belangrijke rol speelt in de polyvagaaltheorie. 
Tijdens deze tweedaagse maak je kennis met hartcoherentie 
en ontdek je de impact op je hartslag, brein, hormonen en 
zenuwstelsel.Je krijgt praktische oefeningen en start je eigen 
hartcoherentie-training. Je kan het toepassen als persoonlijke 
training of gebruiken om je cliënten naar meer innerlijke rust 
en evenwicht te brengen ihkv angst, burnout, trauma. 

Begeleider: Anne Van Sluijs
Data: 6 & 13 december 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

SYSTEMISCH WERK BINNEN DE 
INDIVIDUELE SETTING 

“Uit het verborgene komt de waarheid naar boven.” Sinds 
Bert Hellinger het werken met opstellingen lanceerde, heeft 
deze techniek meer dan voldoende zijn diensten bewezen. Dit 
ook bij individuele begeleidingen. Een eenvoudige constellatie 
met figuurtjes of sjablonen geeft een ruimer inzicht waardoor 
de verborgen dynamiek van het systeem vrijkomt en er be-
weging kan komen.

Begeleider: Marco Alibertis
Data: 12 & 19 december 2022 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

NIEUW

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 

WORKSHOP
ander familielid, soms zelfs generaties later, het evenwicht 
onbewust willen ‘herstellen’ door deze persoon en diens lot 
te gedenken en te herhalen.

Begeleider: Marco Alibertis
Datum: 1 december 2022 – 10 tot 17u 
Prijs: € 120 eigen opstelling – € 70 representant

WACHT-
LIJST
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> DATA ZIJN AL GEKEND: 

WERKEN MET DUPLO-POPPEN
IN CONTEXTUELE VERHALEN 

Door Freya Van den Bossche – 10, 24, 31/01 & 07/02 

BRAINSPOTTING - FASE 1
Door Marie-José Boon & An van Hassel - 17, 18 & 24/01

BRAINSPOTTING - FASE 2
Door Marie-José Boon & An van Hassel - 15/01, 14/02  
& 27/02

INTERVISIE
Door Marleen Van Laere – 03 & 10/03

KORTE TRAININGEN
VOORJAAR 2023

> DATA VOLGEN NOG: 

TRAUMA EN KINDEREN
Door Katrien Cassiers – Data volgen nog

TEKENEND IN BEWEGING
Door Katrien Cassiers – Data volgen nog

HARTBEGAAFD 
Door Eva-Katrien Schröder – Data volgen nog

HET INNERLIJKE KIND
Door Elle Steensels – Data volgen nog

MENTALISEREN 
Door Inge Wouters – Data volgen nog

WORKSHOP ADEMEN
Door Vanessa Kersemans – Data volgen nog

WORKSHOP 
FAMILIEOPSTELLINGEN

Door Marco Alibertis – Datum volgt nog

ALLE DATA EN PRIJZEN 
STAAN VANAF 01/10 

ONLINE
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Zelfonthulling: een tweesnijdend zwaard

Zelfonthulling is het expliciet inbrengen van eigen 
belevingen en ervaringen door de therapeut, zo het 
Leerboek Psychotherapie (Colijn et al., 2009, p. 404). 
Ze kan bestaan in het delen van ervaringen en visies 
door de therapeut, of ze kan de relationele hier-en-nu-
beleving (wat de cliënt aan gevoelens en reacties bij de 
therapeut teweegbrengt) betreffen. 

Sommigen pleiten voor een onbegrensde zelfonthul-
ling, anderen wensen er veel omzichtiger mee om te 
gaan. Zelfonthullingen dienen steeds in dienst te staan 
van het herstelproces van de cliënt, zo ook de auteurs 
van het hierboven vermelde artikel. Een hier knelt soms 
het schoentje. Wanneer ze te vaak, te langdurig of zon-
der afstemming op het proces van de cliënt worden 
gebruikt, kan dit bij de cliënt tot gevoelens leiden van 
zelfkritiek of zelfs een nieuwe kwetsuur. 

Verder, wanneer therapeuten iets over zichzelf prijsge-
ven dat te maken heeft met eigen onverwerkte kwetsu-
ren, dan stellen ze zichzelf centraal in plaats van de cli-
ent en belasten ze mogelijk het therapeutische proces. 
Soms geven therapeuten te snel te veel van zichzelf 
bloot wat aangevoeld kan worden als grensoverschrij-
dend gedrag. Ook kan rolomkering plaatsvinden en 

Kan zelfonthulling door de therapeut een meerwaarde betekenen voor de integratieve psycho-
therapeutische praktijk of houdt ze net risico’s in? Wat doet zelfonthulling met de therapeut? 
Verhoogt het de kwetsbaarheid van de behandelaar of net de authenticiteit van het therapeu-
tische proces? Dit zijn de vragen die centraal staan in het artikel ‘Therapists’ lived experience 
of self-disclosure’ dat in 2021 verscheen in European Journal for Qualitative Research in 
Psychotherapy (Volume 11, pp. 72-86) en rapporteert over een onderzoek naar hoe ervaren 
psychotherapeuten die werken in de UK zelfonthulling percipiëren. 
Derdejaars I.V.-studente Lies Sercu las de publicatie voor Interactief. 

neemt de cliënt de rol van de zorgverlener op zich door 
voor de therapeut te gaan zorgen. 

Een onderzoek naar wat zelfonthulling bete-
kent voor de therapeut

Het onderzoek dat in het artikel wordt voorgesteld, be-
treft een kwalitatieve studie op basis van interviewdata 
verzameld bij vijf blanke, ervaren integratieve psycho-
therapeuten. De data werden geanalyseerd via de me-
thode van de iteratieve reflexieve thematische analyse, 
waarbij de onderzoeker de verbatim getranscribeerde 
transcripten van de interviews onbevangen leest en 
thema’s identificeert die uit de data naar voor komen. 
De resultaten betreffen drie hoofdthema’s waarvan we 
hieronder via een citaat uit het artikel een impressie ge-
ven. De citaten illustreren de rijkdom van de data en 
ook de nuance die de onderzoekers in hun narratief van 
de data hebben aangebracht.

Ambivalent begrip ‘zelfonthulling’.

The emphasis and repetition of the word ‘useful’ 
seems to quite powerfully capture a professional and 
ethical awareness that self-disclosure is to be admi-
nistered primarily for client benefit. (p. 77) (…) In try-
ing to come to sense of what is meant by the concept 
of therapist self-disclosure all the research partici-
pants offered several meanings including complexity, 
ambiguity, clinically useful, a duty of care when self-
disclosing, the personal content of disclosure material 
and, finally, a sense of risk in self-disclosing (p. 78).

Risico van verbreken van therapeutische relatie

One decision area of whether or not to self-disclose 
to a client seems to centre on the therapist’s assess-
ment of whether a client was psychologically ready or 
resilient enough to receive disclosure material. The 
notion of assessment was captured by Cristina [a par-
ticipant]: Factors of readiness, erm, readiness, erm, 
strength, are the person strong enough to see me as 
a human being, that I also share a vulnerability and not 
lose face, um in the therapy relationship, um, are they 
able to hold me as an object in their mind? (p. 79)

Impact van zelfonthulling op de therapeut: spijt, gevoel 

IS ZELFONTHULLING DOOR DE THERAPEUT EEN MEERWAARDE?

BEPREEK JIJ MEE?

We willen regelmatig in Interactief een artikel, fragment of 
thema uit de ‘European Journal for Qualitative Research in 
Psychotherapy’ (EJQRP) onder de aandacht brengen. De 
Journal is een wetenschappelijk tijdschrift voor kwalitatief 
onderzoek met als belangrijk doel de kloof tussen onderzoek 
en de psychotherapeutische praktijk te verkleinen.

PRAKTISCH: 

• De Journal verschijnt jaarlijks. 
    Je raadpleegt de interessante 
    Engelstalige artikels gratis op 
    de website http://ejqrp.org
    (gebruik de QR-code hiernaast)

• De EAIP, de Europese koepelorganisatie voor integra-
tieve psychotherapie waar de EA toe behoort, steunt 
de Journal. 

• Wil je zelf een onderzoek uit de Journal belichten in een 
van de volgende edities van Interactief? Mail dan naar 
Christophe: communicatie@educatieve-academie.be 

van kwetsbaarheid, beloning

Anna [participant]: When I was a very, very new the-
rapist, I disclosed something, I just said that kinda 
thing happens to all of us and it was, um, inappro-
priate. I regret it, um, but the client was very upset 
about it so I wanted to normalize it. I wouldn’t do it 
again. (p. 80)

Miles [participant]: I was quite anxious afterwards, 
because then I realized you’d given a part of yourself 
away, and she could do whatever she wants with it. 
(p. 81)

Het concept van therapeutische zelfonthulling krijgt 
dus verschillende betekenissen in de ogen van de 
therapeuten en wordt beschouwd als een complex 
en potentieel risicovol proces binnen de therapeuti-
sche relatie. Men is het erover eens dat zelfonthulling 
door therapeuten spaarzaam moet worden toegepast 
en uiteindelijk alleen om het welzijn van de cliënt te 
bevorderen, met de specifieke relationele context in 
het achterhoofd. De impact van zelfonthulling op de 
onthullende therapeut blijkt krachtig te zijn en een 
potentieel divers effect te hebben op psychologisch, 
emotioneel en lichamelijk niveau. 

Conclusie

Het artikel dat hier werd beschreven, is zonder meer 
lezenswaardig. Het biedt een interessante inkijk in het 
thema ‘zelfonthulling’ en in de overwegingen van thera-
peuten dienaangaande. Het bevat interessante citaten 
die de lezer tot nadenken kunnen stemmen en toelaten 
de eigen praktijk in een breder kader te plaatsen. 

De resultaten- en discussiesectie overtuigen; de li-
teratuurstudie doet dit minder. De methodologische 
toelichtingen blijven voor een niet-onderzoeker wat 
cryptisch; een replicatiestudie zou zich met andere 
woorden op basis van de verstrekte informatie niet 
zomaar laten uitvoeren. De bevindingen van de studie 
ondersteunen het argument dat therapeuten en oplei-
dingsinstituten afstand moeten nemen van de simpele 
tweedeling als zou zelfonthulling als ‘goed’ of ‘slecht’ 
kunnen worden gezien, en zou geen verdere nuance 
nodig zijn. 
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‘INTEGRATIEF WERKEN’ 
Werken? 
Spelen! 

Integratief betekent dat je verschillende elementen com-
bineert zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vor-
men.  Het is voor mij de kern en vooral het hart van de 
Interactionele Vormgeving. Elke stroming heeft zijn eigen 
perspectief met aannames en methodieken. Contextuele 
therapie, gedragscognitieve, 
transpersoonlijke,  systemische 
...  al deze stromingen heb-
ben een diepe waarde, maar 
ze belichten maar één ‘ingang’ 
van het menszijn. De mens laat 
zich echter niet vatten in één 
psychotherapeutische benaderingswijze. Ze zeggen wel 
eens dat de integratieve psychotherapie is ontstaan vanuit 
een onvrede met de beperkingen die je ondervindt als je 
met één stroming werkt. Al geven vele I.V.’ers  aan dat ze 
vanuit die ervaring hebben gekozen voor de Interactionele 
Vormgeving, ervaar ik niet zozeer de onvrede, maar vooral 
de passie die we hebben om de mens in zijn uniciteit met 

In 2022 zetten we de Interactionele Vormgeving in het licht, kortweg I.V., de psychothera-
peutische stroming die centraal staat in ons opleidingsaanbod, en waar het meer dan 30 
jaar geleden allemaal mee begonnen is. Integratief, Wetenschappelijk, Creatief en Transper-
soonlijk. Elke editie van Interactief belichten we één van deze vier zuilen die het fundament 
vormen van deze unieke therapeutische behandelmethode. In deze editie staat stafdocente 
Marleen Van Laere stil bij het belang van het integratieve in de psychotherapie.   

alle aspecten te kunnen benaderen en om al die aspec-
ten (terug) met elkaar in interactie te brengen. Het doel 
is om de mens terug zichzelf als geheel (vorm) te laten 
ervaren. “Ik ben…” Met respect voor de respectievelijke 
benaderingswijzen en eigen methodieken kunnen we ze 

in de therapiekamer combineren 
zodat ze elkaar aanvullen. Een 
klein voorbeeldje: het effect van 
de cognitieve gedragstherapie 
wordt nog sterker en werkelijk 
effectief als we het inzetten in 
combinatie met proceswerk. 

I.V.’ers willen maatwerk leveren en dus gaan we interac-
tief aan het werk: het is ons Attractaat, ons verlangen en 
onze missie. Als ik een volledige dag cliënten zie, is geen 
enkele sessie hetzelfde, ook wanneer twee mensen met 
hetzelfde thema komen.  

Interactionele Vormgeving. De naam van onze stroming 

Een gesprek met Marleen Van Laere, I.V.-therapeute, 
auteur en stafdocente  
over het belang van   

In mijn therapiekamer komt 
telkens dezelfde vraag, hoe 
kan ik deze cliënt bereiken?

INTEGRATIEVE.

De 4 ZUILEN 

Interactionele
Vormgeving

van 

maakt het al meteen duidelijk: dankzij (ontelbare) in-
teracties creëren we onze vorm, groeien we tot een 
dynamisch maar samenhangend ‘geheel’ (gestalt). 
Maar dat ervaren mensen soms niet meer. Cliënten 
komen aanvankelijk met innerlijke chaos. Ken je dat 
gevoel dat er innerlijk zoveel speelt dat je niet meer 
weet wat te denken, voelen, doen? Alle hulpvragen 
komen in feite hierop neer: er is fragmentatie en dus 
is er heling nodig voor innerlijke integriteit en om een 
gepaste plaats in de wereld te kunnen innemen.  

In mijn therapiekamer komt telkens dezelfde vraag, 
hoe kan ik deze cliënt bereiken? Wat heeft hij nodig? 
Welke ‘ingang’ krijg ik? Welke aangebrachte elemen-
ten kan ik met elkaar in interactie brengen? Zijn Script 
versus zijn verlangen? Zijn levensgeschiedenis versus 
zijn toekomstwens? Hoe werkt zijn entourage in op zijn 
zelfbeeld? Welke stromingen passen hierbij? Welke 
methodieken kan ik gebruiken? Welke processen zet 
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ik in gang en vullen elkaar aan in functie van de nodige 
groei van de cliënt? Ik observeer, denk, voel... en dan ga 
ik….  “spelen”! 

In alle ernst en met kunde, hoor. Waarom spelen kinderen, 
maar ook volwassenen? Omdat het de stress wegneemt 
en fun in het leven brengt..  je scherpt vaardigheden aan, 
je leert met regels omgaan en ze in je voordeel gebruiken. 
Spelen stimuleert creatieve bewegingen, geeft verrassende 
combinaties, stimuleert gezonde 
competitie met jezelf en anderen,…  
Wanneer je in de flow van het spel 
zit, vloeien denken, voelen en doen 
samen om je tot winst te brengen. 
Je hebt fun, je mag genieten van de 
winst, maar je leert ook verliezen… 

Je leert spelen om te spelen. Zie je de metafoor? Zie je 
de gelijklopende doelen? Er kan niets nieuws ontstaan (van 
handelswijze, betekenis, ervaring) zonder creativiteit, zonder 
spelen. Dankzij ‘spelende’ integrativiteit ontstaat er terug dy-
namiek, beweging, groei in het innerlijk van de cliënt, maar 
het vertaalt zich ook naar zijn omgeving. Innerlijke interacties 
hebben een terugslag op de interacties met de anderen. 

Aldus hangt de integrativiteit samen met de andere aspec-
ten van I.V.: om integratief te zijn hebben we creativiteit 
nodig, maar zeker ook kennis. Het is, ook voor gevestigde 
therapeuten, goed om steeds weer onze kennis van de 
verschillende componenten van onze stroming opfrissen en 
verdiepen. We mogen niet ‘zomaar’ combineren; we moe-
ten weten wat we doen wanneer waarom.  Daarom heeft 
elke therapeut een goede opleiding nodig en dat blijft een 
opdracht.    

Als een bijkomend voordeel voor de therapeut: de inte-
gratieve zuil in I.V. stimuleert dat elke I.V.’er zijn eigenheid 
ten volle kan benutten en kan uitbouwen. We hebben 
allemaal onze eigen werkwijze, onze eigen ingang, onze 
eigen missie…  maar iedere I.V.’er werkt met en voor 
het geheel. Doel: we doen dit om het zelfhelend vermo-
gen van elk individu als het ware ‘vernieuwend in gang 
te zwengelen’. De vierde zuil van I.V. dient zich aan: de 
beleving van het transpersoonlijke (zie volgende Interac-

tief in december).

Laat me nog wat meer op 
dat spelen ingaan. Alle stro-
mingen hebben hun speci-
fieke werkvormen meege-
bracht. Stoelenwerk vanuit 
het gestalt, opstellingen met 

popjes voornamelijk vanuit het contextuele, visualisaties 
en drama vanuit experiëntiële hoek, mandala’s en arche-
types vanuit onze Jungiaanse erfenis, lichaamswerk o.a. 
gegroeid vanuit bio-energetica, rollenspelen met subper-
soonlijkheden vanuit Voice Dialoque, .. maar ook dansen 
kan therapeutisch worden ingezet. Enzovoort.. een dag 
therapie is nooit saai. Ik ben nogal cognitief ingesteld 
en vind het dus belangrijk dat we de cliënt helpen her-
kaderen, andere perspectieven zien, krachtgericht leren 
denken ipv probleemgericht.  

Elke stroming heeft zijn eigen visie en bijgaande per-
spectieven en aannames. Ook die integreren we met 
elkaar. Om even een kort-door-de-bocht voorbeeld te 
geven: de contextuele therapie leert ons naar het ver-
leden te kijken, maar het oplossingsgerichte vooral naar 
de toekomst.  Met voice dialogue gaan we op zoek naar 
innerlijke processen, het systemische doet ons kijken 

naar de interacties buiten ons. We creëren in I.V. inte-
gratieve processen op verschillende lagen en tussen de 
verscheidene facetten van het menszijn. Dat we al die 
methodieken kunnen inzetten in één therapietraject is 
al integratief, maar we gaan soms nog een stap verder. 
Een ‘sub’ wat lichaamswerk laten doen. Een cliënt als in 
een opstelling in zijn eigen gecreëerde mandala laten 
staan. Het is nog een volgende laag van de integratieve 
mogelijkheden.  

Om hier psychotherapeutisch mee 
te werken heeft I.V. basiskaders 
die als visuele kompassen werken. 
De I.V.-driehoek maakt duidelijk 
dat de mens met zichzelf en zijn 
omgeving drie interactiewijzen 
heeft: willen en betekenisgeven, waarnemen en ervaren, 
handelen en aldus zich profileren in de buitenwereld. De 
kwadranten van Wilber geven duidelijk aan dat we een 
binnen- en buitenkant hebben met telkens objectieve en 
subjectieve, individuele en systemische zijnsaspecten.  
Het hypothesemodel is het instrument dat ons helpt de 
leefgebieden van de cliënt in kaart te brengen en ver-
bindt met doelgericht werken tijdens het therapeutisch 
traject. De lagen van diepte geven aan dat we gelaagde 
wezens zijn en dat al die lagen onderling afhankelijk zijn 
en zelfs elkaar bepalen. 
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De interacties tussen al deze aspecten creëren onze ‘vorm’ 
en laten ons ervaren, ‘wie we zijn als geheel’. Het is een 
complex gegeven en het is een kunde en een kunst om 
daarmee aan de slag te gaan. 

Interactie – integrativiteit – integratie – integriteit. Dat is in 
feite het proces.

Het is mooi als cliënten zeggen: “Ik ga met alles aan de 
slag, ik ga zelf nog wat spelen 
en experimenteren”. “Ik weet 
‘het’ weer, wat te doen, wat te 
denken, hoe ik voel. Ik kan nu 
verder. Dankjewel. Als ik nog 
eens wil terugkomen, mail ik je. 
Is dat goed?” Steeds welkom 

antwoord ik dan.  Wat een tof vak! 

Marleen, augustusi 2022

INTERACTIONELE VORMGEVING: 
HANDBOEK PSYCHOTHERAPIE

Auteur: Marleen Van Laere
Uitgeverij: Witsand Uitgevers

318 blz, Prijs: € 24,95
Het boek is verkrijgbaar bij de betere (online) boekhandel 

en op het secretariaat van Educatieve Academie.

Waarom spelen kinderen, 
maar ook volwassenen? 

Omdat het de stress wegneemt 
en fun in het leven brengt.

Interactie – integrativiteit – 
integratie – integriteit. 

Dat is in feite het proces. 
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Elke van Heuven was vroeger Touw-therapeut 
en werkt nu aan samenwerkingsverbanden.  

Tijdens mijn opleiding aan de Educatieve Academie was 
ik Touw-therapeut. Sinds ik schoolgaande kindjes heb, is 
woensdag mijn vaste moederkesdag en lukt het me niet 
meer om me als therapeut in te zetten voor Touw. Maar 
EA en Touw hebben mij zoveel gegeven de voorbije ja-
ren dat het bleef kriebelen om iets te blijven teruggeven.  
Ik reageerde op een oproep van Marleen om op een  
andere manier een steentje bij te dragen aan de Touw-
werking en we spraken in april af dat ik een sociale kaart 
zou maken voor de Touw-vrijwilligers.

Ik heb de voorbije tien jaar als maatschappelijk werker 
op een OCMW gewerkt met een doelgroep die erg ver-
gelijkbaar is aan de Touw-cliënten. Die ervaring is mooi 
meegenomen in het zoeken van samenwerkingen waar 
Touw-therapeuten hun cliënten naartoe kunnen leiden.
Een bevraging bij de therapeuten leert me dat er vraag is 
naar o.a. initiatieven die netwerkversterkend kunnen zijn 
voor de cliënt, naar doorverwijsadressen voor medische 
hulp en opvoedingsondersteuning, maar ook organisa-
ties waar cliënten in armoede terecht kunnen voor goed-
kopere voeding en kleding.
 

Wat ik voor Touw pro-
beer te realiseren is om 
heel gerichte samen-
werkingen op poten te 
zetten. Hiermee bedoel 
ik dat wanneer de cliënt 
informatie zoekt rond 
opvoedingsondersteu-
ning, de therapeut con-
tact kan leggen met een 

collega-hulpverlener bij een organisatie die Touw al kent 
en waarmee samenwerkingsafspraken gemaakt zijn. Na 
deze zomerperiode hopen we al enkele concrete door-
verwijspistes te pakken te hebben. Er is bijvoorbeeld 
contact met de Sociale Kruidenier, Kruispunt, Armen Te 
Kort en Dokters van de Wereld.

Waar ik momenteel op bots in ons hulpverleningsland-
schap is dat veel sociale diensten overbevraagd en te-
gelijk onderbemand zijn. Dit bemoeilijkt de contactname 
soms of remt de mogelijkheden af om samenwerkingen 
af te spreken. Gelukkig hoor ik bij veel collega’s ook 
nog steeds het onderliggend verlangen om – zodra er 
mankracht is – volop samen te werken voor de meest 
kwetsbare mensen in onze maatschappij.

Ann van Ouytsel had geen affiniteit met de 
therapiewereld, maar is nu onthaalmedewer-
ker. Ze ontvangt elke woensdagvoormiddag 
de telefonische oproepen en beheert mee de 
agenda van de therapeuten.

Touw-vrijwilliger: waarom? Na een loopbaan of beter 
gezegd levensloop van verpleegkundige, huisvrouw, 
winkelier, B&B-uitbater, maar vooral familiemens voor 
man, kinderen en grotere familie was ik op een punt ge-

komen dat ik vond dat 
ik veel gegeven, maar 
ook veel gekregen had 
in het leven. Dromen 
kunnen waarmaken, 
tegenslagen overwin-
nen …  De komst van 
twee kleinkinderen en 
Corona hebben mij 
doen beseffen hoe be-

langrijk verbinding hebben met mensen is. 

Ik heb altijd graag gezorgd voor mensen en geld is nooit 
mijn eerste drijfveer geweest. Marleen had mij gevraagd 
of ik als onthaalmedewerker aan de slag wilde bij Touw. 
Ik heb zelf nooit therapie gevolgd, maar het ontdekken 
van weer een nieuwe omgeving sprak mij wel aan.  Nu, 
zes maanden later, voel ik mij goed in die fantastische 
groep vrijwilligers die klaar staan om te luisteren naar 
mensen en hen de handvaten aan te reiken om verder 
te gaan in hun leven. Ik ben in een groep terechtgeko-
men die ook goed voor elkaar zorgt. De sfeer onderling 
is echt super aangenaam en iedereen wordt in zijn of 
haar waarde gelaten. Van roddels (wat op andere plaat-
sen al wel eens is …) is hier geen sprake.  Ikzelf ken 
ondertussen al wat beter het reilen en zeilen van Touw 
en ik wordt oprecht gelukkig als ik iemand aan de an-
dere kant van de lijn kan melden dat we een afspraak 
kunnen regelen. En hoewel de therapeuten vaak het ge-
voel hebben dat ze niet genoeg mensen kunnen helpen, 
weet ik dat we echt wel veel mensen verder helpen. 

Touw is een mooi initiatief dat toch weer aantoont dat 
we misschien allemaal wat milder moeten zijn voor onze 
medemens en dat je een paar uur per week vrijmaken 
voor sommige mensen een wereld van verschil kan ma-
ken.  Ik hoop dat ik op een positieve manier kan blijven 
meewerken aan Touw en Touw plus.

NIEUWS van TOUW vzw 

In deze Interactief geven we graag het woord aan drie Touw-medewerkers. Want wie kan de 
Touw-werking beter voorstellen dan de vrijwilligers zelf? Drie vrijwilligers voor drie verschillende 
invullingen van engagement.

Drie verschillende vormen 
van Touw-engagement

Kristel van der Schoepen bleef ook na haar 
stage trouw elke woensdag Touw-cliënten 
helpen.

Woensdagmiddag! Ik spring in mijn auto en trotseer 
de files op de ring om als vrijwillig I.V.-therapeut aan 
de slag te gaan bij Touw vzw. Onze ploeg van vrijwil-
ligers is niet heel groot, maar samenwerken aan een 
mooiere samenleving schept een bijzondere verbin-
ding. Het laatste Touw-cafe had ik zelfs een vrolijk 
en warm familiegevoel. 

De cliënten die bij Touw komen aankloppen zie ik 
als dappere, volwaardige mensen. Het leven is niet 
altijd rozengeur en maneschijn. Het kan soms ver-
domd heftig zijn. Op zulke momenten gaan mensen 
op zoek naar houvast, naar iemand die met hen 
verbindt, iemand die naast hen zit en getuige durft 
zijn van het donker. In de ongedwongen sfeer en 
rust creëer ik ruimte en veiligheid zodat ze hun ver-
haal kunnen vertellen. Ik hou ervan om een lichtje te 
schijnen op de krachtpunten in het verhaal. Helden 
zijn het wanneer ze de angst in de ogen durven 
kijken en met moed de tocht aanvatten om terug 
contact te maken met hun verlangens en doelen. 

Als ik na een 
Touw-dag thuis-
kom, blijf ik soms 
nog even in mijn 
auto zitten. Ik laat 
de dag van me 
afglijden en ontdek 
een grote warme 
glimlach in mijn 
hart.

TOUW MINDFUL… 

Ken je mensen in precaire situaties die ge-
motiveerd zijn voor een training Mindfulness, 
maar er geen financiële middelen voor heb-
ben?  Laat ze een mailtje sturen naar:
touw.bertipersoons@gmail.com. 

Uit verschillend onderzoek blijkt dat een training in mind-
fulness positieve effecten heeft bij mensen met chro-
nische pijn, hartklachten, maagdarmproblemen, angst-
stoornissen, depressies en slaapproblemen, en dat die 

effecten ook op de lange termijn aanhouden. Het 
aanbod is, zoals alle hulpverlening op Touw, laag-
drempelig en zet mensen opnieuw in hun kracht.

5 oktober 22 begint een nieuwe reeks 
olv Berti Persoons. Het is een engage-
ment van 8 weken, telkens op woensdag-
middag (2 uur) weliswaar mét huiswerk!  
Meer info over het aanbod kan je vinden op  
www.touwpsychotherapie.com.  

Ook zin om je 
steentje aan TOUW 
bij te dragen? 
Steeds welkom: 
touw.marleenvan
laere@gmail.com

?
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PRIKBORD

16-17/3/2023    CONGRES 

In maart 2023 organi-
seert EA weer een con-
gres!  Binnenkort meer 
nieuws. Houd onze web-
site en sociale media in 
de gaten of... kijk al even 
naar de voorlopige affiche 
op p15.

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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16/09    Hilde Vleugels spreker op het sym-  
              posium ‘VERBINDING (verbroken)

UPC Duffel organiseert op vrijdag 16/9 een symposium 
over kunst, verbinding en geestelijke gezondheid. Spre-
kers zijn o.a. Prof. Dr. Herman De Dijn, Ilke De Vries, Fran-
cis Smets en Hilde Vleugels. Het symposium kadert in de 
Triënnale voor Hedendaagse Kunst die van 14/9 tot 20/11 
in het Universitair Psychiatrisch Centrum van Duffel loopt.   

Meer info op: https://www.upcduffel.be/verbinding-verbroken 02/10    EXPO ‘Let’s talk about sex  
26/11    Kunnen we het erover hebben?  

Kruis alvast 6 oktober aan 
voor de vernissage van 
deze nieuwe expo over 
intimiteit en seksualiteit in 
de therapeutische ruimte.  

Bekijk de affiche op p4 
vind binnenkort meer 
info  op onze website en 
sociale media over de 
expo en de vernissage en 
finissage.



LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN, 
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE


