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Beste lezer, 

Elk (jaar)einde houdt de belofte van een nieuw begin in zich. 
Het is een loslaten om vol verwondering iets nieuws te zien 
ontstaan. Hebben we dat proces zelf in de hand of mogen we 
het gewoon ontvangen? Zijn we er ons van bewust? Of raakt 
dit aan het bovenbewuste? Ik laat het in het midden, je vindt er 
meer over in deze interactief. 

Lees er mijn kennismakingsgesprek bijvoorbeeld op na. Een 
innerlijke dialoog met … de directeursstoel ;-) Of lees wat Sa-
brina (p42) en Yves (p26) over het Transpersoonlijke zeggen 
en ook Freya (p22) wanneer ze de ontische dimensie aanhaalt. 

In deze Interactief komt de wisselwerking tussen therapeut en 
cliënt ook vaak aan bod, net als ieders groei erin en erna. 
Miekes (p10) ervaring als cliënt, student en therapeut is er-
van doordrongen, net als Marleens (p24) verfrissende kijk op 
de kracht van intervisie voor hulpverlener én cliënt en Uschi’s 
onderzoeksverslag over het belang van een ‘relational home’. 

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe agenda. Wij helpen je 
die graag waardevol vullen met een tweedaags congres (met 
oa Binu Singh!), een infodag, een expo. Kortom, we zien je 
heel graag terug in 2023! Maar eerst: een fijn eindejaar en veel 
leesplezier met deze rijkgevulde Interactief! 

Van harte,

ief  
algemeen directeur 
 

Editie 95 • december 2022, januari & februari 2023
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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ALGEMEEN DIRECTEUR 
IEF DE ROOVER OP WANDEL 

DOOR DE KWADRANTEN

I.V. & JIJ: 5 VRAGEN AAN  I.V.-
THERAPEUT MIEKE BEIRINCKX

POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE 
IN DE INTERACTIONELE VORMGEVING

EA-CONGRES 2023:
PSYCHOTHERAPIE OP HET KRUISPUNT 
VAN WETENSCHAP, KUNST EN ETHIEK 

JAAROPLEIDINGEN 2022 - 2023
I.V.-COACHING

INTEGRATIEVE CREATIEVE OPLEIDING 
TRAUMAVERWERKING 

TWEEJARIGE OPLEIDING INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE
INTEGRATIEVE ROUW- EN  VERLIESBEGELEIDING

CREATIEVE THERAPIE MET MEDIUM ZAND
(IMPROVISATIE-)THEATER EN THERAPIE

LEREN WERKEN MET FAMILIEOPSTELLINGEN
NUTRITIONAL PSYCHOLOGY 

THERAPEUTISCH WERKEN MET MINDFULNESS EN COMPASSIE
INTEGRATIEF LICHAAMSGERICHT WERKEN

- 3 NIEUWE KORTE TRAININGEN -

WERKEN MET DUPLO-POPPEN  
IN CONTEXTUELE  VERHALEN 

DOOR FREYA VAN DEN BOSSCHE

DE KRACHT VAN INTERVISIE
DOOR MARLEEN VAN LAERE

TRANSPEROONSLIJK 
MET DE VOETEN OP DE GROND
DOOR YVES VAN DER AUWERA

14
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KORTE TRAININGEN VOORJAAR 2023
WERKEN MET DUPLO POPPEN 
            IN CONTEXTUELE VERHALEN
BRAINSPOTTING FASE 1
THERAPEUTISCH WERKEN MET HOOGSENSITIEVE KINDEREN 
CREATIEVE WERKVORMEN
BRAINSPOTTING FASE 2
KRACHT VAN INTERVISIE
TRANSPERSOONLIJK MET DE VOETEN OP DE GROND   NIEUW
WIE IS DE SCHRIJVER VAN MIJN SCRIPT? 
ROUW - EN VERLIESVERWERKING
MUZIEK EN KLANK IN THERAPIE BIJ KINDEREN
MENTALISEREN
TRAUMA EN KINDEREN
WORKSHOP FAMILIEOPSTELLINGEN
MORPHEUS OP DE SOFA - SLAAPSTOORNISSEN
DE TOCHT VAN DE HELD IN DE ZANDBAK
INTEGRATIEF WERKEN MET HULPVRAGEN ROND SEKSUALITEIT
HARTBEGAAFD
ADEMEN

THE JOURNAL: DE TRANSFORMERENDE
ERVARING VAN EEN ‘RELATIONELE THUIS’
DOOR USCHI LICHTER

DE 4 ZUILEN VAN IV: SABRINA MARX
OVER HET TRANSPERSOONLIJKE

TOUW ALS STAGE-CENTRUM 
3 GETUIGENISSEN

EXPO FACING FEAR 
DOOR PURNA RENAULT 
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INSCHRIJVINGEN
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Ben je benieuwd naar het aanbod 
van de Educatieve Academie? 

Overweeg je om één van onze Jaaropleidingen 
of de vierjarige Therapeutenopleiding Interacti-
onele Vormgeving (I.V.) aan te vatten en heb je 
nog inhoudelijke of praktische vragen? 

Kom dan zeker langs op onze infodag! 

Zondag 26 februari 2023 staan het secretari-
aat, onze algemeen directeur ief De Roover en 
een aantal docenten van 13 uur tot 17 uur voor 
je klaar om alle vragen te beantwoorden. Ook 
kan je workshops over onze opleidingen volgen. 

Houd onze website,  Facebook- en Instagram-
pagina in het oog voor meer info.

www.educatieve-academie.be

INFODAG 

Zondag 26 februari 2023
13u - 17u  
Patriottenstraat 53
2600 Berchem 

51
50



6  EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 95 EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 95  7

i: Hallo Directeursstoel, ik ben ief. 
D: Hallo ief, waarom schrijf je je naam met een kleine 
letter?
i: De schrijfwijze van mijn naam is niet zo gebruikelijk. In 
veel gedrukte lettertypes is de hoofdletter “I” hetzelfde als 
de kleine letter “l”, en handgeschreven lijkt de hoofdletter 
“I” dan weer op de hoofdletter “J”. Met een kleine letter 
is het duidelijk dat de eerste letter een “i” is en ik vond 
het ook wel iets hebben om de vrijheid te nemen om 
mijn naam zelf te kiezen, het is dus “ief” geworden.
D: Ah ok, ik dacht even dat je nog moest leren spellen, 
blij dat we dat achter de rug hebben.

i: Ja inderdaad. Ze vragen om ons voor te stellen, hoe 
gaan we dat doen?
D: Geen idee ief, begin jij maar alvast, jij weet wel wat 
zeggen. Ik zoek nog een beetje naar mijn vorm en kleur, 
en samen zijn we op zoek naar de juiste plek om te 
gaan zitten. 
i: Ja inderdaad, dat snap ik, komt goed.  We komen er 
samen wel uit. We kunnen hier en daar eens gaan zitten 
en te proberen. Het zal niet elke dag hetzelfde zijn en 
een beetje lol en humor kunnen ook helpen ;-)

D: Hoe kom je hier eigenlijk bij mij terecht?
i: Tja... hoe gaat dat, als bij toeval lijkt het wel. Ik was op 
zoek naar andere wegen in mijn professioneel leven. Op 
mijn andere stoelen (consultant, auditor, opsteller) werk 
ik zelfstandig en meestal alleen. Ik had een verlangen 
om terug meer met anderen samen te werken, om in 

een team of in een organisatie te stappen. Ik had al hier 
en daar wat geprobeerd, maar uiteindelijk heb ik met 
mezelf afgesproken om mijn zoektocht los te laten en te 
zien wat het leven voor mijn voeten smijt. 
D: Wat dacht je van een stoel?
i: Ja, een stoel, twee weken later krijg ik een telefoontje 
van Birgit van het secreteriaat van EA: ‘Wij zoeken ie-
mand.’ Ik had er meteen zin in. 

D: Oh, fijn, je was dus blij om me te zien.
i: Ja inderdaad, ik word wel blij van jou.
D: Ah, ik word ook enthousiast, maar waarom ga je niet 
gewoon zitten en schrijven we dit gewoon samen?
i: Ja, dat zou kunnen, jij wordt steeds belangrijker in mijn 
leven maar ik ben niet jou en jij bent niet mij. Die meta-
foor gebruik ik soms om mezelf niet te verliezen. 
D: Waarom zou je jezelf verliezen dan?
i: Je hebt iets betoverends, iets moois, iets wat me aan-
trekt. Je staat voor een mooie organisatie met een mooi 
doel, voor daden, voor warmte en voor verbinding. Ik wil 
graag bij jou zijn en ik wil vanuit jou handelen en com-
municeren, maar ik wil niet versmelten met jou.
Er staan nog stoelen rondom me en deze beelden hel-
pen me om bewust te blijven en om de afstand-nabijheid 
te regelen met elke stoel. Ik zeg dat trouwens ook altijd 
tegen cliënten met een eigen zaak: je hebt een plan no-
dig voor je Zaken en je hebt een plan nodig voor jeZelf. 
Op die manier kan je het kruispunt tussen je Zaken en 
jeZelf beter regelen.
D: Okay, ik ben ik, en jij bent jij. Maar hoe gaan we ons 

nu voorstellen ... we mogen niets vergeten.
i: Relax, het moet allemaal niet zo perfect en serieus zijn. 
We maken gewoon een wandelingetje door de kwadran-
ten van Wilber, dan hebben we toch al wat perspectieven 
gezien. ief is trouwens integrat-ief ;-)  
D: Amai, flauw woordgrapje, ik zak bijna door mijn poten. 
i: Ik kon het niet laten.
D: Blijf maar met je voetjes op de grond jongen en begin 
er maar aan. 

Links boven – het innerlijke van het individu

i: Dit is het gebied van het innerlijk leven: het gevoel, de 
lichamelijke gewaarwordingen en de gedachten wonen 
in dit land. De taal die hier overheerst, is de ‘ik’-vorm. 
Eigenlijk waren we al in dit land, want onze innerlijke dia-
loog hoort hier ook thuis.
D: Hoe ziet dit gebied er voor jou uit? 
i: September 2005 was een mijlpaal voor mij in dit ge-
bied. Ik had een ‘succes’ behaald en mocht die bewuste 
avond in een volle aula een fles champagne met bijho-
rend applaus in ontvangst nemen. Je kent dat wel, lekker 
eten en drinken voor het Ego. 
D: Neen, ik ken dat eigenlijk niet. 
i: Ja inderdaad, laat maar, een stoel met een Ego heb 
ik ook nog niet gezien. Wat ik wilde zeggen is dat die 
gebeurtenis er naar de buitenwereld toe uitzag als een 
groot succes, maar ik werd daar niet gelukkig van. Ik 
herinner me nog goed een wezenloos leeg gevoel tij-

ief op wandel door de kwadranten
In september van dit jaar nam ief De Roover de directeursfakkel 
van de Educatieve Academie (EA) over van Marco Alibertis. ief is 
nieuw als algemeen directeur, maar geen onbekende voor EA. Voor 
jou als lezer echter wel. Tijd dus voor een bijzonder gesprek.   

dens de rit naar huis. Ik vroeg me af waar ik mezelf 
op dat moment gebracht had. Wat heb ik nu bereikt? 
Wat hoop ik hier te vinden? 

D: Niet de juiste stoel, dus een andere stoel nodig?
i: Inderdaad, op dat moment begon de zoektocht 
naar een andere stoel.
D: Maar hoe vind je die?
i: Ik ben eerst beginnen zoeken in mezelf. Vanaf dat 
keerpunt 2005 ben ik in de cursussen gevlogen: 
groeicursussen (PRH), mindfulness trainer (5 fasen 
David Dewulf) en in 2014 studeerde ik op EA af als 
therapeut in de Interactionele Vormgeving. 
D: Wat trok je daar naar die cursussen toe?
i: Vooral mijn bewondering voor de mens en fas-
cinatie voor de mens in zijn/haar systemen. Ik ben 
als ingenieur via kwaliteitsmanagement en bedrijfs-
organisatie bij ‘de mens’ terechtgekomen. De ver-
wondering en nieuwsgierigheid deden me inzoomen 
naar de binnenwereld. Ik vind de mens gewoon een 
wonderlijk wezen. Die verwondering en nieuwsgie-
righeid zijn er altijd al geweest: wat drijft mensen, 
wie is gelukkig en hoe komt dat, wie is een goede 
leider, waar stroomt het en waar hapert het en wat is 
er nodig in deze situatie voor mens en organisatie?  

D: Klinkt heel ‘beschouwend’ allemaal, alsof je van 
op afstand naar kijkt. Hoe ben je destijds bij EA te-
rechtgekomen?
i: Die zoektocht was ook een innerlijke zoektocht. 

In 2014, het jaar dat we ons 25-jarig jubileum vierden, studeerde ief aan EA af als I.V.-thera-
peut en volgde nadien nog enkele jaaropleidingen. Nu keert hij terug als algemeen directeur. 
Voor Interactief gaat hij in gesprek met de ... directeursstoel. Samen wandelen ze door de 
Kwadranten van Wilber. Volg even mee!  

We maken gewoon 
een wandelingetje 

door de kwadranten 
van Wilber, dan hebben 

we toch al wat 
perspectieven gezien.

Het innerlijke 
van het 
individu
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Een belangrijke gids was toen mijn I.V.-therapeute, nl. 
wijlen Sigrid Dirckx. Ik heb eerst als cliënt van binnenuit 
de kwaliteiten van I.V.-therapie mogen ervaren.
D: Waar staan die kwaliteiten dan voor jou?
i: Wat mij vooral aanspreekt zijn de warmte, de verbin-
ding en de bundeling van verschillende stromingen: 
het integratieve. Voor mij is dat vanzelfsprekend: er 
zijn meerdere waarheden, er is niet één stroming die 
de waarheid in pacht heeft. Het zijn ergens allemaal 
modellen en in die zin zijn alle stromingen vereenvou-
diging van de realiteit. Veel hangt af vanuit welk per-
spectief je naar de dingen kijkt. Behalve met de liefde 
… ‘met de liefde onderhandel je niet’.
D: Goe bezig, den Tourist zal blij zijn ;-)  Is dat integra-
tieve ook waar EA voor staat volgens jou?
i: Dat integratieve vind je overal terug, zeker in de 4-ja-
rige I.V.- opleiding. EA is echter meer dan alleen I.V.. Er 
zijn meerdere waardevolle korte en lange opleidingen. 
We zullen daar wat verder over praten als we bij de 
onderste, collectieve kwadranten op bezoek gaan.

D: Kijk, hier staat een bordje:

‘Geluk is bewustzijn van groei’

Lowen, Alexander, 1998. Bio-Energetica. 
Utrecht, Servire bv  (Nederlandse vertaling) 

i: Leuk dat we dit bordje hier tegenkomen, het typeert 
wel een beetje hoe ik in dit domein sta.
D: Toeval zeker?
i: Deze zin is me ‘toe-gevallen’ toen ik het boek van 
Alexander Lowen over Bio-Energetica las. Het is wat 
Alexander Lowen voorstelde als definitie voor ‘geluk’ 
en die resoneert wel voor mij.
D: Hoezo? 
i: Ik heb mogen ervaren dat er in de mens een stu-
wende groeikracht werkzaam is. We kunnen die waar-
nemen, alsof ons Zelf signalen geeft. Een groeiproces 
op zich is niet altijd gemakkelijk en soms zelfs rauw en 
pijnlijk. Maar het bewustzijn dat we gegroeid zijn, voegt 
een dimensie toe die iets van tevredenheid of voldoe-
ning brengt. Ik heb in mijn leven al mogen genieten 
van groeien en ik kan me intens gelukkig voelen als ik 

getuige mag zijn van mensen die groeien en daardoor 
dichter bij zichzelf komen. Ik geloof dat wij daar al-
lemaal gelukkiger van worden. 
Groei en bewustzijn horen ook ergens samen. Zonder 
bewustzijn geen groei en zonder groei geen bewustzijn 
(zie ook citaat Wilber). In die zin wil ik graag alles wat 
bewustzijn verhoogt verwelkomen. Bewustzijn is een 
geschenk voor onsZelf en voor de wereld. Zo hoop 
ik door innerlijk werk en door mijn werk voor EA bij te 
dragen aan het verhogen van bewustzijn. Daar is het 
mij allemaal om te doen.

D: hier, nog een bordje
I: ja, het lijkt wel alsof iemand hier deze nacht net die 
bordjes heeft neergepoot die ik vandaag wilde tegen-
komen.

‘Groei vindt plaats door steeds wijdere per-
spectieven aan te nemen. Daar waar wij 
voorheen vastzaten in een beperkt perspec-
tief, zijn wij nu in staat een meer omvattende 
kijk te hebben die verder gaat dan de gelimi-
teerde waarheid van onze vroegere wijze van 
zien. Uiteindelijk leren we perspectieven aan 
te nemen over onze eigen wijze van perspec-
tieven aannemen! En zo schrijdt de ontwik-
keling van bewustzijn voort. …’

‘… Als beoefenaar, wees je bewust dat elk 
perspectief zowel waar als eenzijdig is, in-
clusief dat van jou. Probeer aldus minder 
defensief te zijn over jouw gezichtspunt en 
nieuwsgieriger en opener voor nieuwe ma-
nieren om dingen te zien. ‘

Ken Wilber

Vrij vertaald naar
Wilber, Ken, 2008. Integral Life Practice. 

Boston &London, Integral Books

D: Hoe zie je dat in relatie met de Educatieve Aca-
demie?

i: Wat we in EA eigenlijk doen is bewustzijn verhogen. 
Studenten hebben al kennis en ervaring als ze hierbin-
nen stappen en wij trachten daaraan toe te voegen. We 
brengen mensen naar hun binnenwereld en we plan-
ten daar zaadjes. We gebruiken de intimiteit van een 
therapeutisch proces, de rijkdom van de vakken en 
de zegen van de zelfreflectie om bewuster te worden. 
D: Klinkt bijna lyrisch.
i: ja, ik word daar gewoon blij van. Op die manier heb-
ben we een hefboomeffect naar de wereld toe. We 
planten zaadjes en het bewustzijn dat we oogsten mag 
uitstralen naar alles en iedereen. 

D: En nu ga je terug in een systeem zitten? Weet je 
wel dat er bij deze stoel heel veel systemisch is en 
van buitenaf komt? Vergaderingen en teamwerk, wet-

gevingen en vereisten, financiële planning, faciliteiten 
onderhouden. Hoe ga je dat allemaal doen?
i: Wonderlijk toch hoe je hiermee naadloos de over-
gang inzet naar het volgende kwadrant. Alsof je het 
voelde aankomen. 
D: Het was me ergens ingefluisterd.
i: Dacht ik al ;-)  Laat ons vertrekken naar rechtsboven, 
en dan praten we in volgende Interactief verder als we 
daar aangekomen zijn. 

IN VOLGENDE INTERACTIEF...  
wandelen ief en zijn directeursstoel door 

de andere kwadranten van Wilber.

GEBOEID DOOR WILBER? 
Lees dan zeker ook het gesprek met Yves Van der 
Auwera over zijn gloednieuwe Korte Training ‘Trans-
persoonlijk met de voeten op de grond’ op p.26 tem 
28.  Yves steekt er zijn bewondering voor Wilber niet 
onder... nu ja ... stoelen of banken ;-) 

WEET OOK DAT...   ief en zijn directeursstoel de ko-
mende maanden regelmatig in gesprek zullen gaan 
met studenten om te polsen hoe zij EA, de opleidingen 
en andere gerelateerde thema’s ervaren.
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1. Wat heeft je tot I.V. gebracht?  

Door de werkdruk op oncologie raakte luisterende 
aandacht bedolven en ondergeschikt aan ‘meetbare’ 
administratie en technologie. Dat paste niet binnen mijn 
deontologische filosofie en ethisch denken rond waar 
verpleging voor staat. Zeker niet op een afdeling waar 
veel patiënten ‘to the point’ hun laatste maanden, weken, 
dagen en uren intens beleven. 

Toen ik geen tijd kon maken om aanwezig te zijn bij een 
jonge vrouw die net slecht nieuws had gekregen, waren 
er voor mij twee opties: of ik hang mijn schort aan de 
kapstok, of ik maximaliseer de minimlale tijd waarover 
ik beschik. 

Dat heeft me bij I.V. gebracht waardoor ik niet alleen 
mijn luistervaardigheden kon optimaliseren maar ook 
leerde begrijpen hoe onderliggende en intergenartionele 
factoren spelen binnen de interacties tussen mensen. 
De praktische aanleiding was het bijwonen van een af-
studeerdag (Jürgen Peeters) waar ik het warme gevoel 
kreeg: ‘Dit wil ik ook!’

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

Zonder oordeel en met mededogen bestaansrecht ge-
ven aan elk verhaal, ook aan het niet vertellen ervan… 
Standaardplannen of trajecten doorlopen zijn geen optie 
binnen een authentieke en individuele benadering.  
We moeten cliënten niet redden wanneer ze dreigen te 
verdrinken. 
In die situaties empathisch ondersteunend aanwezig zijn 
kan de veiligheid en ruimte creëren voor de groei van 
nieuwe perspectieven. 

Aandacht voor het tempo van de zorgvrager en de traag-
heid van het proces. ‘Hun traagheid’ waarin niets ‘moet’ 
zoals iets pas geboren wordt als het voldragen is en ont-
kiemen ook zijn duisternis vraagt…

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 Mieke 
Beirinckx. 

& jij

5 vragen     I.V.-therapeutaan

‘Traagheid’ waarin niets ‘moet’ 
zoals iets pas geboren wordt 

als het voldragen is en ontkie-
men ook zijn duisternis vraagt.

een

Sámen kijken naar mogelijke suggesties en die aftoetsen 
op praktische en gevoelsmatige haalbaarheid. 

3. Wat is er persoonlijk/professioneel met je 
gebeurd sinds je in 2006 afgestudeerd bent?  

Toen in 2009 bij mij borstkanker werd vastgesteld, stond 
ik vooral te kijken van de taboesfeer waarin ik vaak on-
gewild werd opgenomen. In een latere periode van mijn 
leven haalt een  twee jaar durende ernstige depressie 
me genadeloos onderuit. Ook rond dit thema is taboe 
voelbaar aanwezig. 

Bovendien circuleren er heel wat misvattingen en fou-
tieve interpretaties waardoor zij die ermee te maken 

krijgen, vaak veroordeeld worden tot het ‘niets’ dat 
zich van hen meester heeft gemaakt. Psychisch ziek 
zijn raakt je tot in het diepste van je wezen en tast je 
zelfbeeld aan. Fysiek ziek zijn is algemeen aanvaard 
en kan op veel begrip rekenen. Als je een depressie 
doormaakt is dat óók zichtbaar, alleen moeten we  
met andere ogen leren kijken. 

Die depressie zorgt ook nu nog voor een vorm van 
psychische kwetsbaarheid waarbij ik gelukkig de 
signalen sneller herken als ik dreig af te glijden. Bo-
vendien merk ik hoe bevrijdend en rustgevend  het is 
om niet te blijven vechten tegen een onvermijdelijke 
realiteit. 

‘Aanvaarden dat je niet kan aanvaarden’ en ‘met me-
dedogen leren verblijven in wat is’ staan beide op de 
gradiënt naar herstel. Binnen dit verwerkingsproces 
situeren zich tussenfasen zonder rechtlijnigheid.  

Vanuit die ervaringen voel ik me beter verbonden en 
waarachtiger aanwezig bij iemand die worstelt met een 
crisissituatie. Op mijn levensweg leerde ik dat rouwen 
na verlies, een fase is die noodzakelijk vooraf gaat aan 

Wie is Mieke Beirinckx? 

I.V.-afstudeerjaar: 2006

Titel eindwerk: Vanuit de ervaring dat vaak een 
taboesfeer van egoïsme zweeft rond ‘zelfzorg’, studeert 
Mieke af met het eindwerk: ‘Zelfzorg in verbinding’ 
overstijgt de valkuil van egoïsme. 
Binnen deze context is het elementair een onderscheid 
te maken tussen ‘gezond’ en ‘ongezond’ egoïsme, 
waarbij de eerste vorm een noodzakelijke vereiste 
is om op een goede manier in verbinding te kunnen 
gaan, terwijl de tweede versie een verbinding in vrijheid 
in de weg staat, onmogelijk maakt.

Beroep: Oncologisch Verpleegkundige  
Praktijk: ‘Tussen lichaam en gedachten’ is op rust, 
maar dat is voor haar een werkwoord. Ze is actief als 
ambassadeur binnen Lost & Co: www.lostenco.be/
Een vrijwilligersorganisatie die verhalen over verlies in 
de brede zin van het woord zichtbaar en bespreekbaar 
maakt. 

Op mijn levensweg leerde ik 
dat rouwen na verlies, een fase 
is die noodzakelijk vooraf gaat 
aan het opnieuw vinden 
van kracht in jezelf.



12  EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 95 EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 95  13

het opnieuw vinden van kracht in jezelf. Iemand die echt 
begrijpend en zonder oordeel luistert naar jouw verhaal, 
kan daarbij het verschil maken.

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?

‘Ben ik de regisseur van mijn leven of heb ik de regie 
aan iets of iemand anders gegeven?’ 

Zonder expliciet te verwijzen naar de metafoor, inte-
greer ik de I.V.-driehoek in mijn gesprekken als hulp-
verlener. 
Na de opdracht bewust te reflecteren over alledaagse 
gebeurtenissen, volgt het kijken naar vastzittende pa-
tronen. Die kunnen zich zowel situeren op de lijn van 
gedrag, voelen als handelen.
Samen zoeken naar beweging vanuit de lijn waar het 
vastloopt is de volgende stap. 

In functie van de hulpvrager en zijn vraag ervaar ik het 
integratieve karakter van de I.V.-opleiding met zijn ruim 
aanbod aan inzichten en toepassingsmogelijkheden als 
een meerwaarde. 

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

Peter Rober (Rober, 2002), omschrijft het therapeuti-
sche werk prachtig als: ‘gedisciplineerd improviseren’, 
wat de samenhang tracht te verwoorden tussen kennis 
en ingevingen van het moment. Dankzij die onder-
huidse kennis, kan iets moois, waardevols, kwalitatief 
onderbouwd, gecreëerd worden.
Twijfel niet aan je mogelijkheden en gebruik jouw kwa-

liteiten zonder je blind te staren op anderen. Dan kan 
je pas echt goed functioneren. Je kan geen boterham 
met choco aanbieden als je enkel confituur in huis hebt. 

Twijfel niet aan je moge-
lijkheden en gebruik jouw 
kwaliteiten zonder je blind te 
staren op anderen. Dan kan je 
pas echt goed functioneren.
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de avond verdaagt
beangstigend beslist

de laatste
vertrouwde heldere flarden

van wat was

verwarring
onafwendbare onzekerheid

ik kijk alleen nog ‘noordenloos’
sta stil

gestorven nu

brengt alles 
in beweging

‘nu’ kan slechts worden 
in ‘zijn’

                                      M.
Foto’s in dit artikel zijn van Mieke Beirinck. 
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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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Dagindeling beide dagen:

09u00   Deuren open

09u30   Verwelkoming

10u00   1ste lezing: spreker weldra bekend (do 16/03) 
                         en Dr. Binu Singh (vr 17/03)
11u15   Pauze

11u45   2de lezing: Hilde Vleugels (do 16/03) 
                        en Bruno Van den Bosch (vr 17/03)

13u00   Lunch

14u00   1ste workshopronde (deelname aan 1 v/d workshops)

15u15   Pauze

15u45   2de workshopronde (deelname aan 1 v/d workshops)

17u00   Receptie (vr 17/03)

18u00   Einde

Welkom op het EA-congres 2023! 
Ontdek het programma van donderdag 16 en vrijdag 17 maart.     

Neem deel aan 4 van deze 10 Workshops

• De wortels vinden in jezelf: De zoektocht naar een 
identiteit tussen twee culturen (Melike Aydinli)

• Diversiteit in de praktijk: de dans van de ‘Nieuwe De-
moed’! (Gitte Beaupain)

• De ‘erotische verbeelding’: op weg naar een authen-
tieke seksuele zelf (Charlotte Benoot)

• De perfectionist en de Japanse keramiek (workshop 
door Ann Bilsen – enkel do 16/3)

• Wat maakt kunst zichtbaar in de toeschouwer?      
(Katrien Cassiers – deze workshop heeft de duur 
van 2 workshops)

• Een systemische verkenning (ief De Roover)  
• Verhalen die vertalen… (Suzanne Kempeneers)  
• Een gezonde geest in een gezond lichaam (Sabrina 

Marx)   
• ‘Imagination Activism’ – een nieuwe beweging uit 

London (Moïra Nauwens)   
• Het niet-weten (Marleen Van Laere)

Psychotherapie op het kruispunt 
van wetenschap, kunst en ethiek

Onze complexe en snel veranderende wereld 
vraagt op vele gebieden om een stevige creati-
viteit. Zij daagt ons als het ware uit om als een 
onderzoeker, kunstenaar en wijze de mogelijk-
heden en wrijvingen van deze tijd te verken-
nen. Hoe kunnen wij als mens en als zorgverle-
ner / psychotherapeut zinvol bijdragen aan het 
nieuwe dat zich aandient? Wat kan Interactio-
nele Vormgeving (I.V.) betekenen voor deze en 
voor de toekomstige generatie?

Deze tweedaagse wil een ontmoetingspunt zijn 
waarbij interactie en vormgeving mogelijk zijn. 
Hoe verhouden psychotherapie, kunst, weten-
schap en ethiek zich tot elkaar? Is integratie 
nodig en doenbaar?

Als gastspreker verwelkomen we kind- en jeugdpsychi-
ater en psychotherapeut Binu Singh. Omdat zorg voor 
de toekomst zorg voor onze kinderen betekent. ‘Baby’s 
tonen ons waar het scheef zit in de maatschappij’.

Op het kruispunt van wetenschap, kunst, ethiek en psy-
chotherapie ontmoeten we nog een andere spreker die 
we weldra bekend maken.

Bruno Van den Bosch en Hilde Vleugels, de 
grondleggers van Interactionele Vormgeving, staan stil 
bij wat I.V. en integratie in deze tijd kunnen betekenen. 
Verder zal er een zeer gevarieerd aanbod van een 10-tal 
workshops aangeboden worden.

Wees welkom!. 

 Dr. Binu Singh

Wil je het EA-congres op 16 & 17 maart 2023 met vroegboekkorting bijwonen? 

Kijk dan even op onze website: je vindt er meer informatie over de sprekers en workshopgevers, 
het adres van het Antwerpse congrescentrum en het inschrijvingsformulie. 
Nuttig om weten: je geniet tot 08/01/2023 van een vroegboekkorting.

Ga naar https://educatieve-academie.be/kalender/congres-2023/ of scan de QR-code!  
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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 & Moïra Nauwens - 17 
dinsdagen per jaar

INTEGRATIEVE 
CREATIEVE JAAROPLEIDING

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 

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 

(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 regisseur, 
acteur, publiek. 
De werkvormen richten zich zowel op werken met 
groepen als op individueel werk. 

Begeleider: Suzanne Kempeneers - 6 dinsdagen

JAAROPLEIDINGEN SCHOOLJAAR 2023-2024

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

CREATIEVE THERAPIE 
MET HET MEDIUM ZAND  

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, ont-
staat een afstand die overzicht, inzicht en bewegingsmo-
gelijkheden zichtbaar maakt. Er ontstaat letterlijk bewe-
gingsvrijheid die ruimte schept voor iets nieuws waardoor 
het individuatie proces vorm kan krijgen.

Begeleider: Katrien Cassiers - 8 maandagen

I.V.-COACHING

Coaching zit in de lift. De I.V.-visie met integratieve methodie-
ken 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, groepsleider, beleidsme-
dewerker... 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 coachingmethoden ontbreekt.

Begeleider: Marleen Van Laere - aantal lesdagen volgt

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 

WACHT-
LIJST

WACHT-
LIJST

CREA

NOG 4
plekken

Op 10 januari 2023 staan de jaaropleidingen met data 
en tarieven op onze website. Schrijf je in en geniet bovendien 

tot 30 april van een vroegboekkorting van 10%! 

Ga naar www.educatieve-academie.be: 
- om meer informatie te vinden over deze trainingen 
- om je in te schrijven 
- om uitleg te vinden over KMO-portefeuille, opleidingscheques en accreditatiepunten

CREA CREA
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NUTRITIONAL PSYCHOLOGY 
Chronische stress en een ongezond voedingspatroon 
kunnen het biochemisch evenwicht in ons lichaam ernstig 
verstoren. Ze beïnvloeden zowel onze fysieke als onze 
mentale gezondheid. Als we willen dat onze patiënten 
zich goed in hun vel voelen, dienen we ook aandacht 
te hebben voor dit fundamenteel biologisch aspect van 
mens-zijn. In deze training kom je meer te weten over hoe 
ons lichaam werkt en waarom dit relevant is voor onze 
mentale gezondheid. We leren welke voedingsstoffen no-
dig zijn om bepaalde stoffen (zoals neurotransmitters) aan 
te maken en hoe een tekort kan leiden tot problemen 
als depressie, chronische vermoeidheid, slapeloosheid... 
Hiernaast bekijken we welke andere factoren er bijdragen 
aan geestelijke gezondheid 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 

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: Vanessa Kersemans & Jan Jacobs - 8 
maandagen

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: ief De Roover & Katrien Cassiers - 10 maan-
dagen

JAAROPLEIDINGEN     (VERVOLG) 
DE METAPOSITIE 
VAN DE SUPERVISOR

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede er-
varing en diepgaand inzicht in de mechanismes van 
de hulpverlening. Bijkomend moet de supervisor de 
vaardigheid beheersen om de “cliënt”, een collega met 
name, te coachen in zijn interacties en interventies ten 
overstaan van zijn cliëntsysteem en het hulpverlenings-
proces. De supervisor moet dan ook rapport krijgen met 
enerzijds de supervisant en zijn proces, maar ander-
zijds 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 - 10 zaterdagen 

Geweldig nieuws 
mbt deze Jaaropleiding! 

Ongeveer 5 jaar geleden zijn Bruno Van den Bosch 
en Marleen Van Laere met de Jaaropleiding ‘De me-
tapositie van de Supervisor’ gestart. In november ont-
vingen zij het bericht van de supervisiecommissie van 
de European Association of Integrative Psychotherapy 
(EAIP) dat we -na het indienen van een lijvig dossier 
en het screenen van de opleiding- erkend zijn als een 
geacriditeerde supervisietraining. Hierdoor krijgt de 
opleiding de erkenning die het verdient en komen de 
supervisoren die aan de opleiding deelnemen voortaan 
in aanmerking voor een Europees certificaat.

Dank aan alle docenten die aan de opleiding hebben 
bijgedragen en veel dank ook aan Marleen Van Laere 
en Birgit Beutels (secretariaat) voor alle hulp bij het in-
dienen van het dossier!  

JAAROPLEIDING ROND ‘ZINGEVING’

In januari 2023 stellen we een gloednieuwe jaaroplei-
ding voor. 

Docenten Marleen Van Laere en Gitte Beaupain ontwik-
kelen een opleiding van 7 zondagen rond het thema 
van ‘zingeving’. 

Inhoudelijke toelichting, data en prijs volgen vanaf 10 
januari op onze website. 
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Freya, je hebt het over de poppentaal. Wat 
brengt deze taal in een therapeutisch traject 
voor cliënt en therapeut? 

De poppentaal maakt het contextuele gedachtengoed 
inzetbaar en hanteerbaar voor de therapeut en cliënt. 
Moeilijke begrippen als roulerende rekening, onrecht, 
verdienste, enz worden heel vertaalbaar naar het dage-
lijkse leven en zichtbaar in wat op tafel staat. 
Ik was altijd al fan van de contextuele benadering maar 
als therapeut was het vooral een kader om de proble-
men van cliënten te bekijken en hen af toe iets aan te 
reiken dat tot een verbreding zou kunnen leiden. Maar 
pas toen ik de taal van de poppen ontdekte, zag ik hoe 
bruikbaar het is in therapie.

Je hebt het over Duplo- of Playmobil-poppe-
tjes. Doet de aard van de poppen ertoe? 

Ik heb geen voorkeur voor Duplo of Playmobil, ik gebruik 
ze door elkaar. De volwassen popjes hebben dezelfde 
grootte als de grote gevoelspopjes in hout en de kleine 
popjes zijn even groot als de kleine gevoelsfiguren. 
Overspoelende gevoelens zijn bijvoorbeeld groter dan 
het kindfiguurtje en dat beeld maakt wel indruk als de 
cliënt dat zo ziet staan. Andere figuren, zoals fantasy fi-
guren worden ook gebruikt, maar dikwijls als hulpbron of 
als symbolisatie van een begrip.

Je werkt in deze training met de vijf dimensies 
van het contextuele gedachtegoed. Vertel! 
 

We verkennen deze extra taal per dimensie omdat de 
deelnemers zouden nadenken over waarom en wat ze 
precies in beeld willen brengen met hun cliënt. Als je 
bijvoorbeeld een overzicht wil in ingewikkelde familiesi-
tuaties, is het handig enkel de eerste dimensie op tafel 

te zetten: de feiten. Wie woont waar met wie? Wie is 
gestorven, wie is ziek?

De tweede dimensie is de dimensie van de psychologie: 
hoe voelt de cliënt zich, hoe denkt hij dat de ander zich 
voelt? Zijn er verlangens, sterktes, hulpbronnen, ….Ook 
daar hebben we allerlei materiaal voor.

De derde dimensie gaat over het functioneren van het 
systeem: hoe de omgangsvormen zijn en wie op wie 
betrokken is, hoe sterk de onderlinge banden zijn enz….

In de vierde dimensie kijken we naar de balans van 
geven en ontvangen tussen de generaties, dat is een 
bijzondere opstelling met gele en zwarte schijven, zodat 
we precies kunnen zien wie wat geeft aan wie en welk 
onrecht er is gepleegd. 

De ontische dimensie is een speciale, want dit gaat over 
zingeving en existentiële vragen. Ik noem dit een speci-
ale omdat deze dimensie belangrijk is voor de therapeut: 
hoe ga ik om met mijn onmacht als ik bij de cliënt heel 
zwaar onrecht zie? Hoe kan ik voor mezelf de zin hiervan 
blijven zien?

Komen de vijf dimensies aan bod in elk thera-
peutisch traject? 

Neen, het is net heel belangrijk om goed te weten op 
welke dimensie de cliënt zijn hulpvraag zich afspeelt  en 
welke dimensie je in beeld brengt om bij de cliënt de 
zaken wat open te trekken.

Wat is (ooit) de aanleiding geweest om deze 
opleiding vorm te geven? 

Oorspronkelijk ben ik de opleiding gaan volgen bij Marie-
Roos Vermeersch, contextueel opgeleid klinisch psycho-
loog, bij Ipsoc Kortrijk, ondertussen Vives Kortrijk. 

Zij heeft mij opgeleid als trainer, toen ze stopte. 
Marie-Roos werkte met mensen met een beperking, 
hun hulpverleners en hun familie met deze methodiek. 
Ze heeft de oorspronkelijke duplo-taal van Marleen 
Diekmann (Een taal er bij) uitgebreid naar de taal in het 
contextuele gedachtegoed en zij ontwikkelde het mate-
riaal dat we nu nog gebruiken: houten gevoelspopjes in 
verschillende kleuren en schijven in verschillende diktes. 

Tot wie richt deze opleiding? 

Iedere zorgjuf/meester, hulpverlener, coach en therapeut 
die enige voorkennis heeft van het contextuele gedach-
tengoed kan deze taal aanleren. 

Wat mag een deelnemer precies verwachten 
van deze vierdaagse?  

We gaan interactief leren en vooral veel oefenen. 
De deelnemers leren hoe ze de begrippen van elke di-
mensie in beeld brengen, krijgen een demonstratie en 
oefenen ’s middags het geleerde in groepjes met eigen 
casussen. 
Zo leer je het snel in de vingers krijgen en meteen toe-
passen bij je cliënten met. Daarom maak ik ook tijd voor 
de supervisievragen die daar uit voortvloeien.

Praktische info:  

Deze vierdaagse training vindt plaats op 10, 24, 31 
januari en 7 februari 2023 van 10u tot 17u. 

Prijs: € 430 / € 360 (voor I.V.-studenten en VVTIV–
leden)

Meer info op p 30. 

Wie is Freya Van den Bossche?  

Freya is Master in de communicatiewetenschappen en 
therapeut in de Interactionele Vormgeving. Communica-
tie met de verschillende delen in onszelf is haar passie. 
Zowel als supervisor, op EA als in het Voice Dialogue 
instituut geeft ze deze passie graag door.

De poppentaal: een praktische tool 
om contextueel aan de slag te gaan
Freya Van den Bossche leert therapeuten en hulpverleners in vier 
dagen een extra ‘therapeutische taal’ aan.   
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Als je bijv. een overzicht wil in 
ingewikkelde familiesituaties, 
is het handig enkel de eerste 

dimensie op tafel te zetten: 
de feiten. Wie woont waar 

met wie? Wie is gestorven, 
wie is ziek?
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Marleen, je pleit ervoor om intervisie niet enkel 
als een reddingsboei te zien voor de therapeut 
of hulpverlener die vast zit. Wat is de functie 
van intervisie volgens jou? 

Wanneer de therapeut het gevoel heeft geen vooruitgang 
meer te zien bij de cliënt, noemen we dat gemakkelijk 
‘vastzitten’. Natuurlijk is intervisie dan een constructieve 
stap. Samen nadenken over mogelijke volgende stappen 
of een andere strategie is nuttig en kan de hulpverlener 
weer op weg helpen. Vaak wordt er echter over de casus 
gesproken, maar minder over overdracht en parallelle 
processen terwijl daar de sleutel ligt. Andere ogen kun-
nen de hulpverlener helpen om een metapositie in te 
nemen. Maar ook als een casus héél goed lijkt te gaan, 
kunnen we er veel van leren, of … kan dat een teken 
zijn van overdracht?

Psychotherapie kan een eenzame job zijn en ook con-
fronterend door al de verhalen die cliënten meebrengen. 
Het kan je levens- en mensbeeld beïnvloeden, een as-
pect dat wel eens onderschat wordt. Intervisie kan de 
individuele casussen overstijgen door samen de fijne 
momenten en de successen te delen. Noem het  een 
medicijn tegen de onmacht die we geregeld voelen. Of 
door samen in te gaan op de existentiële vragen die ie-
der zich stelt en die de hulpverlener dus ook niet kan 

oplossen voor de cliënt. De intervisiegroep creëert zo 
de diepgang en verbinding die therapeuten en andere 
hulpverleners zélf ook nodig hebben.   

Er is een veilige leeromgeving nodig opdat iemand met 
zijn échte vragen komt. In de opleiding spreken we over 
de “VVA” (Bruno Van den Bosch): eerst veiligheid con-
strueren, dan ontstaat er vertrouwen en dan pas volgt 
het avontuur. 

Wat vormt de basis en de kracht van goede 
intervisie?

Zelfs wanneer we werken met een methode, wordt het 
vaak als ‘opgelegd’ ervaren door de deelnemers. Dan 
beginnen mensen toch spontaan te praten over hoe zij 
het zien en ontstaat er wat chaos of blijft men bij metho-
dieken opnoemen of blijft men bij het uitwerken van één 
idee. Dat is omdat de principes en de premissen van 
intervisie niet duidelijk zijn. Ik wil naar de essentie. Creë-
ren van veiligheid, respect voor de mens die de cliënt is,  
eigenaarschap van de therapeut, de interacties met de 
cliënten, de ethische keuzes, het staan in het niet-weten.  
Dat vormt de basis en de kracht van goede intervisie.

Deze tweedaagse training is nieuw. Wat was 
de aanleiding om de training te organiseren? 

De hulpverlener heeft een bijzondere uitdaging: het sa-
mengaan van het professionele en het menselijke. Onze 
eigen persoonlijkheid is bij uitstek ons instrument. Dat is 
niet zo evident, al laten we dat niet zien... Tegelijkertijd 
hebben we veel expertise nodig.  

Wat zien we? Het in elkaar verweven zijn van die twee 

aspecten krijgt niet zoveel ruimte, of men vraagt er niet 
zoveel ruimte voor. Zoals gezegd: daar is veiligheid voor 
nodig. Als we de kwaliteit en efficiëntie van de intervisie 
kunnen verhogen, kan dat voor zowel de hulpverlener, 
de professionele organisatie én de cliënt veel betekenen. 
Ik werk op verschillende plaatsen, in verschillende op-
drachten en ik zie veel. Ik heb een verhaal te vertellen in 
het voordeel van de hulpverlener én de cliënt. 

Wie mag zich aangesproken voelen door je 
training? 

Iedereen die zich aangesproken voelt: welkom!

Praktische info:  

Deze tweedaagse training vindt plaats op 3 en 10 
maart 2023 van 10u tot 17u

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

Meer info op p 31. 

Wie is Marleen Van Laere? 

Marleen is stafdocente binnen de Vierjarige Thera-
pieopleiding Interactionele Vormgeving waar ze zelf 
afstudeerde in 2000. Ze is medeoprichtster van Co-
herent, een groepspraktijk waar ze psychotherapie, 
vorming, groeigroepen, coaching en supervisie aan 
hulpverleners en teams geeft. Ze is ook werkzaam in 
CAW Antwerpen waar ze gezinnen rond IFG contex-
tueel heeft begeleid en waar ze nu werkzaam is in 
de daderhulpverlening. Ze is een vaste supervisor bij 
Tejo Antwerpen en geeft op de Educatieve Academie 
de jaartraining tot supervisor. Ze studeerde gezinswe-
tenschappen en gaf daar enkele jaren gesprekstech-
nieken. Ze volgende veel bijscholingen en trainingen, 
oa systemisch werken met IFG, Goldstein, Creatieve 
therapie, Trauma en Gedragscognitief werken.
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In de opleiding spreken 
we over de ‘VVA’ 
(Bruno Van den Bosch): 
eerst veiligheid construeren, 
dan ontstaat er vertrouwen en 
dan pas volgt het avontuur.  

De onderliggende, verbindende 
kracht van intervisie
Marleen Van Laere heeft een meerlagig verhaal over intervisie te 
delen in het voordeel van de hulpverlener én de cliënt.    

De hulpverlener heeft een bijzon-
dere uitdaging: het samengaan 

van het professionele en het 
menselijke. Onze eigen 

persoonlijkheid is 
bij uitstek ons 

instrument. 
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Yves, de titel van je driedaagse roept een te-
genstelling op tussen het transpersoonlijke en 
de voeten op de grond hebben. Lezen we dat 
goed? 

Wel, het feit dat je die vraag stelt betekent op zich al 
best veel. Hij roept die tegenstelling ook wat op. Dat is 
uiteraard de bedoeling. Het is een thema dat me al best 
lang bezig houdt. Dit is nog versterkt tijdens mijn I.V.-
opleiding. Het leek wel of de ratio en transpersoonlijke 
thema’s moeilijk te verzoenen zijn. Je ziet dit ook vaak 
bij voor- en tegenstanders van alles wat met spiritualiteit 
te maken heeft. De rationele mensen haken vaak nogal 
snel af als het over die thema’s gaat. Maar omgekeerd 
evenzeer. Sommige mensen die met spiritualiteit bezig 
zijn, lijken dan weer te botsen met rationaliteit. Wat ik 
o.a. met de driedaagse wil aantonen, is dat die tegen-
stelling er helemaal niet hoeft te zijn. De rede wordt het 
werkmiddel om op wetenschappelijke basis aan de slag 
te gaan met het transpersoonlijke. Zonder die insteek is 
er het risico dat we speelbal worden van ongefundeerd 
magisch en mythisch denken. Met mogelijks ernstige 
gevolgen. Denk aan sektes, goeroes enz… . 

Is er in ons dagelijkse leven nood aan of vraag 
naar het transpersoonlijke?                                               

Wat mij betreft kan ik alleen maar volmondig JA zeg-

gen! Hier zijn tal van redenen voor. Een van de belang-
rijkste vinden we in de evolutie van de laatste eeuwen. 
Het transpersoonlijke en bijhorende zingeving werden 
ingevuld door allerlei religies. Met onze moderne blik 
onderschatten we dat misschien wel. Toen de moderne 
wetenschap zich (terecht) begon te verzetten tegen de 
dogma’s van de kerk, heeft ze belangrijk werk verricht. Ik 
vrees alleen dat ze toen het kind met het badwater heb-
ben weggegooid. Dat is zeer jammer te noemen! Het lijkt 
wel of de wetenschap de kerk van weleer is geworden. 
Nu lijkt zij op dogma’s te steunen. Dit heeft de poort 
opengezet naar losgeslagen spirituele paden. Met een 
risico op een soort van algemene regressie op vlak van 
spirituele ervaringen. Door vanuit wetenschap de religie 
helemaal te verwerpen, hebben we potentieel de trans-
persoonlijke dimensies ook weggegooid. Gelukkig is er 
stilaan toch weer toenadering tussen beide werelden! Ik 
sluit me graag aan bij Wilber, die spreekt over ‘spirituele 
wetenschap’. Beide gaan hand in hand dus! Ik zou hier 
nog heel wat andere redenen kunnen aanhalen, maar 
dan heb ik alle pagina’s van het magazine nodig ;-) 

Is er binnen een psychotherapeutisch traject 
ruimte voor het transpersoonlijke?

Hier zou ik wat genuanceerd ‘ja’ willen op antwoorden. 
Uiteraard bepalen de hulpvraag en het verhaal van de 
cliënt mee het traject. Ik denk niet dat we altijd met de 
transpersoonlijke vlag moeten gaan zwaaien. Maar dat 
wil niet zeggen dat de spirituele laag niet altijd aanwe-
zig kan zijn. Het pad waarover ik in deze cursus spreek, 
brengt psychologie, filosofie en mystiek samen. Het 
transpersoonlijke is een deel van het leven. Zelfs voor de 
grootste atheïst is dit zo! Want ook zijn visie is een over-
tuiging i.f.v. zingeving. Het is er al, dus laten we er dan 
ook mee aan de slag gaan. De methodieken die velen 
onder ons dagelijks gebruiken, zijn soms meer trans-
persoonlijk dan wat we op eerste zicht zouden denken! 
We doen het onbewust misschien al meer dan we den-

ken!? Mijn hart slaat alvast wat sneller van enthousiasme 
als ik dit aan het schrijven ben. Dus absoluut JA wat mij 
betreft. De ruimte is er al…en is er altijd al geweest.

Wat is de aanleiding geweest om deze korte 
training vorm te geven?

Op z’n I.V.’s gezegd, in de eerste plaats mijn Attractaat 
dat in overdrive gaat. Als je zo’n passie voelt voor deze 
thema’s wil je dat ook graag delen. Omdat ik in mijn 
eigen proces ervaren heb wat dit alles kan betekenen. 
Op z’n zachtst gezegd heb ik best wel wat meegemaakt 
in mijn leven. Als er zich dan een weg voor je neus ont-
vouwt die je enorm geholpen heeft en doet groeien, 
hoop je daarmee ook anderen te kunnen helpen. 

Toen ik mijn eindwerk schreef (met dezelfde titel als deze 
cursus) waren de reacties zeer positief. Door omstandig-
heden kwam Bruno Van den Bosch tijdens de presen-
tatie i.p.v. mijn mentor de inleiding geven. Je kan je wel 
voorstellen hoe zenuwachtig ik was! Hij heeft me na de 
presentatie sterk gemotiveerd om er iets meer mee te 
doen. Daar voeg ik nog graag Sabrina Marx, stafdocent 
Transpersoonlijke Psychologie aan toe. Zonder haar les-
sen was dit er niet geweest. Ook zij was een motivatie-
bron! Het is mijn overtuiging dat het transpersoonlijke 
een stevige plaats in de wereld van de psychotherapie 
verdient. Ben dan ook heel blij en dankbaar dat ik mijn 
steentje hieraan mag bijdragen.

Praktische info:  

Deze driedaagse training vindt plaats op 13, 20 en 21 
maart 2023 van 10u tot 17u. 
Prijs: € 323 / € 270 (voor I.V.-studenten en VVTIV–
leden)  
Meer info op p 32.

Ratio en spiritualiteit gaan samen
De transpersoonlijke dimensie met de voeten op de grond erva-
ren, dat is wat Yves Van der Auwera in deze gloednieuwe drie-
daagse interactieve training verkent.  

EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 95  27

Het lijkt wel of de ratio en 
transpersoonlijke thema’s 
moeilijk te verzoenen zijn. 
Je ziet dit ook vaak bij 
voor- en tegenstanders van 
alles wat met spiritualiteit 
te maken heeft.  

Wie is Yves Van der Auwera?  

Yves is naast I.V.-therapeut met een eigen praktijk een 
zoeker. wat zijn atypische parcours verklaart. Na zijn ba-
sisopleiding Orthopedagogie ging hij  aan de slag in ver-
schillende instellingen binnen de Bijzondere Jeugdzorg 
en zocht daarna andere werelden op: eigen zaak, be-
drijfsleven, (inter)nationaal. Steeds op zoek naar meer, 
dieper, zingeving... tot hij de, voor hem, juiste weg vond 
in de vierjarige therapeutenopleiding. 
De diepere laag van zingeving in het lijden van mensen 
is een fascinatie. Yves heeft een liefde voor oosterse 
én westerse filosofie en mystiek en is rvan overtuigd 
dat we als hulpverleners moderne transpersoonlijke ka-
ders kunnen gebruiken om mensen te helpen in hun 
zoektocht, zonder te verzanden in magisch en mythisch 
denken. Dat er tegengewicht moet zijn aan de heden-
daagse dogma’s van het “evidence based denken”. Het 
zijn die ontdekkingen, inzichten en passies die hij graag 
wil delen.

Het transpersoonlijke is 
een deel van het leven. 

Zelfs voor de grootste atheïst 
is dit zo! Want ook zijn visie is 

een overtuiging i.f.v. zingeving.  
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Wie mag zich aangesproken voelen om deze 
te volgen? Heb je voorkennis nodig? 

Het is misschien cliché om te zeggen, maar ik meen 
het van harte: iedere hulpverlener mag zich hierdoor 
aangesproken voelen. Zoals ik in de eerste vraag al 
heb aangehaald, tracht deze cursus een brug te bou-
wen tussen ratio en spiritualiteit. Dus zowel de uiterst 
rationele denker als de meest spirituele beoefenaar 
gaat hier zijn gading wel in vinden. Het is mijn  over-
tuiging dat we allemaal op een of andere manier een 
zoeker in ons hebben. Het is die zoeker die hopelijk 
drie dagen lang zijn ding gaat vinden. Voorkennis is niet 
nodig, iedereen kan vanuit zijn eigen zijn hiermee aan 
de slag. Als ik mensen kan inspireren om hier zelf mee 
aan de slag te gaan, is mijn opdracht geslaagd. 

Wat komt er tijdens de drie dagen aan bod?   

Geen idee! …..met een grote smile op mijn gezicht 
geschreven. Jawel hoor, het kader is er. Aan de vorm 
ben ik nog aan het werken. Het is een hele uitdaging 
om het interactief en experiënteel te maken. Het is mijn 
doel om een soort van concreet pad van persoonlijke 
groei te tonen. Voor een stuk gebaseerd op theorieën 
van Ken Wilber, voor mij een van de grote denkers van 

Maak je geen illusies, 
het zal dan ook niet eenvoudig 
zijn om het hierover te hebben. 
Maar we gaan dat samen doen. 
Zo helder mogelijk en met 
de voeten op de grond.

deze tijd. Ik ben door hem gebeten omdat hij enorm 
veel inzichten van over de hele wereld gecombineerd 
heeft. Vanuit zijn kader ben ik verder gaan zoeken bij 
tal van andere schrijvers. Een wereld ging open! Geen 
tegenstrijdige meningen en theorieën, maar wel een 
zeer integratieve visie op het geheel. Oprecht zonder 
de pretentie dat dit de enige weg zou zijn! Vele wegen 
leiden naar Rome, maar toch altijd handig als je een 
goede kaart hebt. 

De eerste dag ligt de focus sterk op de theorie. We 
starten letterlijk bij het echte begin: het ontstaan 
van alles. We stellen de realiteit in vraag, passeren 
dualiteit, komen uit bij Het Atman Project, identiteit, 
bewustzijn en de groei daarvan. We gaan zoeken 
naar ons eigen bewustzijn, waar bevinden we ons of 
sterker: wie of wat zijn we eigenlijk in essentie? Na 
de theorie duiken we uiteraard in de praktijk. Om dan 
uiteindelijk aan te komen bij datgene waar moeilijk 
woorden voor te vinden zijn! Maak je geen illusies, 
het zal dan ook niet eenvoudig zijn om het hierover te 
hebben. Maar we gaan dat samen proberen te doen. 
Zo helder mogelijk en met de voeten op de grond.

LEES OOK!

Lees ook het artikel over het Transpersoon-
lijke dat Sabrina Marx schreef voor onze 
reeks ‘De vier Zuilen van Interactionele 
Vormgeving’. Van p42 tem 44.

Of op p6 de dialoog tussen onze nieuwe 
directeur ief De Roover en zijn directeurs-
stoel aan de hand van de kwadranten van 
Wilber.  
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          KORTE TRAININGEN   VOORJAAR 2023
WERKEN MET DUPLO-POPPEN 
IN CONTEXTUELE VERHALEN 

Met deze opleiding pop(p)entaal heb je een prachtig instru-
ment in handen om je cliënt te helpen zich vollediger uit te 
drukken en om hem invoelend te begrijpen. Samen een 
beeld opbouwen van het verhaal van de cliënt, focust zowel 
cliënt als therapeut op de essentie. Het uitkiezen, zetten en 
verplaatsen van de poppen helpt vertragen en voelen en 
brengt nieuwe perspectieven. Het helpt de cliënt letterlijk 
vat te krijgen op wat overweldigend of onbegrijpelijk is.
Je leert in deze vierdaagse hoe de cliënt uitgenodigd wordt 
een beeld op te bouwen en af te breken, en welke inter-
venties ondersteunend zijn om het beeld te laten spreken.
De vijf dimensies van het contextuele gedachtegoed ko-
men aan bod. Elke opleidingsdag biedt je de kans je con-
textuele begrippenkader op te frissen en de grammatica en 
woordenschat van de behandelde dimensie aan te leren. Er 
is ruimte voor supervisievragen. 

Begeleider: Freya Van den Bossche
Data: 10, 24, 31januari & 7 februari 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 430 / € 360 (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 & An Van Hassel
Data: 17, 18 & 24 januari 2022 – 9u tot 17u
Prijs: € 650

THERAPEUTISCH WERKEN MET 
HOOGSENSITIEVE KINDEREN

In deze tweedaagse leer je wat hoogsensitiviteit is en wat 
net niet en hoe je het kan leren herkennen. Rond hoogsen-
sitiviteit doen immers heel wat mythes en onwaarheden de 
ronde. Je ontdekt wat de meest voorkomende valkuilen zijn 
van de jonge HSP’ers, hoe je deze het best aan het licht 
brengt en hoe je hierover in interactie gaat met  kind en ou-
ders. We gaan ook praktisch aan de slag. Na het volgen van 
deze tweedaagse ga je naar huis met nieuwe (creatieve) 
technieken en methodieken waarmee je van start kan gaan 
in je praktijk of in je werkveld.

Begeleider: Enya Hooyberghs  
Data: 23 & 30 januari 2023 – 10u tot 17u 
Prijs: € 215/ € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)
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CREATIEVE WERKVORMEN 
IN DE INDIVIDUELE THERAPIE 

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden, maakt één 
enkele beweging een hele wereld los, soms leidt het hart de 
hand. 
In deze praktijk- en ervaringsgerichte tweedaagse komen de 
verschillende basisdisciplines van de kunstzinnige therapie aan 
bod. Met behulp van diverse technieken en werkvormen geven 
we vorm aan een twee oerthema’s: identiteit/autonomie, en 
verbinding en hun mogelijke afgeleiden. 
Er wordt zowel individueel gewerkt als in interactie met andere 
deelnemers. We maken gebruik van beeldende werkvormen, 
zowel twee- als driedimensionaal, stem, muziek en beweging.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 27 januari en 3 februari 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

BRAINSPOTTING - FASE 2

De Fase 2-training is voor gevorderde Brainspotting-thera-
peuten die reeds Fase 1 hebben gevolgd. 

Deze fase biedt verdieping zodat je na afloop in staat bent 
om Brainspotting toe te passen op specifieke vraagstukken.

Begeleiders: Marie-José Boon & An Van Hassel
Data: 14, 15 en 27 februari 2023 - 9u tot 17u
Prijs: € 650

DE KRACHT VAN INTERVISIE 

Het is al vaak gezegd: de hulpverlener is zelf zijn belangrijkste 
‘tool’, én hulpverlening kan een eenzame job zijn. Al werkt 
men als hulpverlener in een team of groepspraktijk, toch zijn 
de contacten met de cliënten meestal één op één. Zelfs bij 
werken in duo beleeft de hulpverlener zijn eigen innerlijke 
processen. 
In deze tweedaagse kijken we hoe we voor elkaar een veilig 
kader scheppen, met het nodige respect voor de cliënt én 
het eigenaarschap van de vraagsteller. Voor de intervisieme-
thodieken vertrekken we vanuit het integratief kader van de 
Interactionele Vormgeving waardoor er plaats is voor verschil-
lende visies en input uit verschillende stromingen. Intervisie is 
een gezamenlijk interactief en creatief denken van gelijken die 
samen tot inzichten groeien. En dat is precies wat we gaan 
doen en hoe we het gaan doen tijdens deze tweedaagse.

Begeleider: Marleen Van Laere
Data: 3 en 10 maart 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 215/ € 180 (voor I.V.-studenten & VVTIV–leden)

VERWERKING VAN MISHANDELING 
OF MISBRUIK

Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met iemand die juist 
zo diep geschonden is in vertrouwen? Hoe krijg je, op een 
begripvolle manier, beweging in hardnekkige patronen? Hoe 
krijgt de cliënt de regie over het eigen leven terug in handen 
en creëren we meer keuzevrijheid? 
In deze korte training leer je kijken naar de opbouwende be-
doeling van patronen en gaan we op zoek naar constructie-
vere manieren om hiermee aan te slag te gaan.

Begeleider: Anne Vandenbroucke
Data: 4 en 18 maart 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden) 
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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.

WACHT-
LIJST

WACHT-
LIJST
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          KORTE TRAININGEN   VOORJAAR 2023 (VERVOLG)
TRANSPERSOONLIJK 
MET DE VOETEN OP DE GROND

We leven in een tijd waarin de wetenschap bijna de kerk 
van weleer geworden is. Een tijd waarin ook in de hulpver-
lening alles ‘evidence based’ moet zijn. Hoe kunnen we als 
hulpverleners nog werken met transpersoonlijke thema’s? 
Staat spiritualiteit haaks op het wetenschappelijk dogma 
van deze moderne tijd? Indien we de transpersoonlijke 
thema’s links laten liggen, missen we dan niet iets wat on-
losmakend verbonden is met ons mens-zijn? 
Wat gbeurt er als we spiritualiteit vanuit cognitieve hoek 
benaderen? Deze opleiding tracht aan te tonen dat de ratio 
een essentiële partner is van het transpersoonlijke pad. Hoe 
spiritualiteit integreren in onze praktijk zonder de trappers 
te verliezen? Zonder te verzanden in magisch en mythisch 
denken? Bestaat er een dergelijk onderbouwd kader? En 
zo ja, hoe passen we het dan toe?

Begeleider: Yves Van der Auwera
Data: 13, 20 & 21 maart 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 323 / € 270 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

WIE IS DE SCHRIJVER 
VAN MIJN SCRIPT?

Veel mensen houden van schrijven, doen dat volop, op de 
meest uiteenlopende manieren en om verschillende rede-
nen. Je hoeft geen doorwinterde dagboekschrijver te zijn of 
een literatuurprijs te winnen om te profiteren van de positieve 
effecten die schrijven heeft op je welzijn!
In deze tweedaagse ontdekken we de kracht van schrijven. 
Hoe kan het ‘therapeutisch’ zijn en wanneer is het dat niet? 
Is schrijven per definitie ‘verwerken’? Schrijven we om los 
te laten? Om begrepen te worden? Om onze gedachten 
en gevoelens te ordenen? Om anderen te helpen met ons 
verhaal? Ook gaan we in op de meerwaarde van schrijven 
binnen I.V.. Bij onze geboorte kregen we een metaforisch 
script mee dat enigszins mee zal bepalen hoe we ons leven 
leiden. Kunnen we dat herschrijven? Hoe zetten we schrijven 
in, in onze therapeutische praktijk?

Begeleider: Annemie Willemse 
Data: 13 & 27 maart 2023 - 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

ROUW- EN VERLIESVERWERKING 

In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls geconfron-
teerd met rouw en verlies. De laatste jaren is er een nieuwe 
visie op rouwen ontwikkeld: het duale procesmodel. Het gaat 
niet om loslaten en verwerken, maar eerder om een andere 
verbinding vinden met wat men verloren is. Tijdens deze twee 
dagen krijg je meer inzicht in wat rouwen is. Je krijgt een 
antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces 
en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke re-
acties en emoties kan een rouwende uiten? We kijken ook 
naar een aantal werkvormen waarmee je het rouwproces kan 
begeleiden.

Begeleider: Ann Bilsen
Data: 14 en 28 maart 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

MUZIEK EN KLANK 
IN THERAPIE BIJ KINDEREN

‘Music is a world within itself, it’s a language we all understand’ 
zingt Stevie Wonder. Het nummer illustreert meteen ook de 
kracht die muziek in zich heeft. Ook in een therapeutisch ka-
der kan muziek een dankbaar medium zijn om verbinding 
te maken tussen therapeut en cliënt. Het kan, zonder enige 
muzikale voorkennis. We reflecteren over wat muziek in jezelf 
teweeg brengt,  naartoe je uitgenodigd wordt of waarheen 
je geleid wordt. We worden ons ook bewust van valkuilen.  
Een korte training die een non-verbaal, vaak  onontgonnen 
domein in de therapeutische setting aanboort.

Begeleider: Maia Van Landeghem 
Data: 17 & 24 april 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

MENTALISEREN

Mentaliseren is  het vermogen om gedrag van jezelf en van 
de ander te begrijpen in relatie met gedachten, gevoelens en 
verlangens. 
In therapie of hulpverlening doen we een poging om sa-
men met de cliënt vastgelopen processen terug in bewe-
ging te brengen. Daarbij merken we op dat dit bij sommi-
ge cliënten vlot gaat, en bij andere heel wat minder.   Uit 
onderzoek blijkt dat het vermogen van cliënten om te 
mentaliseren een sleutelrol speelt bij veranderingsproces-
sen, en evenzeer een gemeenschappelijke factor blijkt te 
zijn van de effectiviteit van verschillende therapievormen. 
Je krijgt naast een stukje theorie rond mentaliseren, ook  
handvaten en methodieken mee om de mentalisatievaardig-
heden van cliënten in te schatten en te bevorderen.

Begeleider: Inge Wouters
Data: 18 en 25 april 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

TRAUMA EN KINDEREN

Een driedaagse voor therapeuten die met kinderen en jonge-
ren werken en zich willen verdiepen in trauma.
De deelnemers maken kennis met een holistisch beeld op 
trauma en de werking van trauma op lichaam, emotie en cog-
nitie. Ze leren trauma en de effecten herkennen. Er worden 
diverse methodieken aangeboden om binnen het bescha-
digde gevoel van welzijn opnieuw veiligheid en verbinding te 
installeren of op zijn minst mogelijk te maken.
We putten voor de oefeningen vooral uit de somatic expe-
rience, creatieve therapie en mindfullness.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 20, 21 & 27 april 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 323 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

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 
doorwerken en voor problemen zorgen, zelfs al is er 
geen contact. Ieder familielid heeft recht om erbij te ho-

WORKSHOP
ren. Wordt iemand buitengesloten, geminacht of vergeten, 
dan zal een ander familielid, soms zelfs generaties later, het 
evenwicht onbewust willen ‘herstellen’ door deze persoon 
en diens lot te gedenken en te herhalen.

Begeleider: Katrien Cassiers
Datum: 22 april 2023 – 10 tot 17u 
Prijs: € 120 eigen opstelling – € 70 representant

NIEUW
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          KORTE TRAININGEN   VOORJAAR 2023 (VERVOLG)
MORPHEUS OP DE SOFA 
- SLAAPSTOORNISSEN

De aanpak van slaapproblemen bij cliënten is niet altijd 
eenvoudig. Er zijn immers veel factoren die de slaapkwali-
teit kunnen beïnvloeden, en soms hebben cliënten al een 
lange weg afgelegd zonder veel resultaat. In deze training 
bekijken we hoe we vanuit een integratieve visie naar slaap 
kunnen kijken en problemen adequaat kunnen aanpakken. 
We streven naar een integrale aanpak, waarbij verschillen-
de methodieken aangewend kunnen worden naargelang 
de factoren die bijdragen aan het slaapprobleem.

Begeleider: Vanessa Kersemans 
Data: 28 april en 5 mei 2023 - 10u tot 17u 
Prijs: € 215 / €180 (voor I.V.-studenten & VVTIV–leden)

DE TOCHT VAN DE HELD 
IN DE ZANDBAK

Zandspel spreekt op een oorspronkelijke manier een diepere 
laag aan en maakt deze dankzij de vorm (de opstelling van 
zand, water en eventuele figuren) net concreet en zichtbaar. 
Zo kunnen onbewuste processen vorm krijgen en zich op 
een speelse manier ontwikkelen.
Hoewel het neerzetten van een tafereel in zand en daar sa-
men naar kijken op zich al een ritueel vormt, zoomen we tij-
dens deze tweedaagse nog meer in op de weg van de held. 
Hoe krijgen de weg van de cliënt, het verlangen, het oude en 
het nog onbekende een vorm? Hoe kunnen we de zandbak 
en zijn figuren mee gebruiken op overgangsmomenten en 
om dingen te bekrachtigen of net in beweging te brengen? 
Een wonderlijke werkvorm met een warme uitnodiging in de 
wereld van het archetypische en universele.

Begeleider: Katrien Cassiers 
Data: 5 & 11 mei 2023 - 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

INTEGRATIEF WERKEN MET 
HULPVRAGEN ROND SEKSUALITEIT 

Seksualiteit is de belangrijkste bijzaak van de wereld: het 
is een essentieel onderdeel van onze zelf- en relationele 
ontwikkeling, het is verweven is met onze identiteit, onze 
behoeften en angsten. Als we onze cliënten in hun volledig-
heid willen zien en benaderen, dienen we dus ook met hun 
seksualiteit aan de slag te gaan.
Toch worstelen therapeuten , coaches of andere hulpverle-
ners met het aanbrengen van het thema. Deze korte oplei-
ding heeft tot doel die kennis, vaardigheden en zelfreflectie 
te vergroten, waardoor de hulpverlener met meer zelfver-
trouwen en vlotter over seksualiteit kan praten, én hier ook 
therapeutisch mee aan de slag kan.

Begeleider: Charlotte Benoot
Data: 9 en 23 mei 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

HARTBEGAAFD 

Er is steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid. Be-
geleiding is echter vaak gericht op cognitieve ontwikke-
ling terwijl hoogbegaafdheid veel meer behelst dan een 
snel werkend brein. Elke hoogbegaafde is hoogsensitief 
en wordt bijgevolg door zijn omgeving ervaren als intens 
en complex. ‘Hartbegaafd’ is een interactieve manier van 
werken met hoogbegaafden met als uitgangspunt dat wan-
neer de bovengemiddeld sterke denkkracht en het rijke 
gevoelsleven van hoogbegaafden een goede verbinding 
leggen, het praktisch handelen veel vloeiender verloopt.
Tijdens deze training krijg je meer inzicht in de sociaal-
emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en in 
hoe de methode Hartbegaafd werkt. Er worden handvaten 
gegeven voor de dagelijkse praktijk van ouders, begelei-
ders, therapeuten, coaches en leraren.

Begeleider: Eva-Katrien Schröder 
Data: 12 en 19 juni 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

ADEMEN

Tijdens deze tweedaagse training doorlopen we het mecha-
nisme van de ademhaling, ontdekken we wat een gezonde 
ademhaling is en oefenen we samen de verschillende stap-
pen om dit te bereiken.
We gaan ook ervaren hoe we ontspanning en balans in ons 
systeem kunnen brengen.

Verder leren we ook hoe we deze technieken kunnen toe-
passen tijdens sessies met cliënten en gaan we nog een 
stapje verder richting activeren en transformeren met ver-
schillende ademtechnieken.

Begeleider: Vanessa Kersemans 
Data: 15 en 22 juni 2023 – 10u tot 17u
Prijs: € 215 / € 180 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)
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Onderzoek

Voor dit onderzoek namen zes psychotherapeuten de 
positie van cliënt in. Ten eerste omdat zij het concept 
relationele thuis al kennen en ten tweede omwille van 
het feit dat zij hun therapeutische ervaring beter in 
woorden kunnen omschrijven.

Er werden vijf factoren nader onderzocht, namelijk erbij 
horen (belonging), veiligheid, het emotioneel beschik-
baar zijn (holding), bevestiging/erkenning (affirmation) 
en zijn met (being with). Tijdens het onderzoek doken 
bijkomende overbruggende concepten op die de the-
ma’s aan elkaar verbonden en voor verdieping zorg-
den. Deze concepten waren: een veilige haven, con-
taining frame (omgeving), veilige basis om te groeien 
(Secure base to grow), ondersteunende verbinding en 
een ruime verbintenis (spacious alliance).
 
Diverse invalshoeken/benaderingen 

Om het begrip ‘relationele thuis’ zo breed mogelijk te 
benaderen, werden de bevindingen uitgebreid onder-
zocht aan de hand van literatuur over het filosofisch 
begrip ‘thuis’, evenals uitgebreide therapeutische lite-
ratuur over het belang van relaties en de waarde van 

Psychotherapeuten Linda Finlay en Joanna Hewit Evans onderzochten in dit artikel de bele-
ving/ervaring van de cliënt bij het vinden van een ‘relationele thuis’ in psychotherapie. Dit aan 
hand van een Cliëntgerichte psychotherapie (relationeel-gecenterde, reflexieve benadering). 
Vragen zoals ‘Op welke manier heeft de therapie of therapeut een relationele thuis geboden en 
in welke mate kwam aan de relationele nood van de cliënt tegemoet?’ en ‘Waren er specifieke 
momenten van relationele diepte die van belang waren?’ kwamen er aan bod.
Het oorspronkelijke artikel kwam onder de titel ‘The transformative experience of finding a 
relational home with a psychotherapist’ aan bod in EJQRP (2022) Vol. 12, 29-46. 
Derdejaars I.V.-studente Uschi Lichter bespreekt de publicatie voor Interactief. 

relationeel werken, aandachtige aanwezigheid van de 
therapeut en relationele diepte. 
Om het met de woorden van Yalom te zeggen:
“It’s the relationship that heals, the relationship that he-
als, the relationship that heals.” (Yalom, 1989, p. 91)

Bevindingen van de vijf factoren

ERBIJ HOREN
Een warme welkom, een onvoorwaardelijke aanvaar-
ding en een wederzijds respect waren belangrijk voor 
de cliënten. Een plaats waar alle delen van het zelf er 
mogen zijn. 

Door zich welkom te voelen, werd de existentiële 
behoefte van gezien en gehoord te worden inge-
vuld. Zo kregen de cliënten het gevoel erbij te ho-
ren. Door deze welkom leerden ze dat het ok was 
om te zijn zoals ze zijn.

Omdat de verschillende delen met respect en vrij 
van oordeel verwelkomd werden, liet het de cliënt 
toe deze delen op zijn beurt te verwelkomen en te 
aanvaarden.

‘…And it was just like nobody had ever done any-

DE TRANSFORMERENDE ERVARING VAN HET VINDEN 
VAN EEN ‘RELATIONELE THUIS’ BIJ EEN PSYCHOTHERAPEUT

thing like that to me. … That was the first time in 
my life that I truly knew what it meant to be welco-
med. …“Oh, I’m important here, you know I have a 
place”. … She was delighted to see me.’

“I’ve still got that email ‘cos it’s like she was accep-
ting me for everything.”

De hele I.V.-driehoek is welkom, zowel de vastgelopen 
als de goed draaiende delen.

VEILIGHEID
Een ander aspect dat duidelijk naar voren kwam, was 
het belang van een ‘goed genoeg’ veilige plek, waar je 
jezelf kwetsbaar kan en mag opstellen en eveneens kan 
en mag ontvangen. Een plaats, waar verdedigingsme-
chanismen overbodig zijn. Met andere woorden, een 
veilige haven, waar je gewoon kan en mag ‘zijn’.

‘I felt safe enough, … safe enough to be me, to be 
real, … to have feelings, to own my feelings, to not 
pretend. … I just feel safe with her.’

Aspecten die voor extra veiligheid zorgden, waren een 
continuïteit van de therapie, voorspelbaarheid, een ge-
zellige en vertrouwde omgeving en het gevoel geap-

precieerd te worden en het ‘er samen doorheen gaan’. 
Een veilig gevoel gaat verder dan fysieke of emotionele 
dingen, het is zelfs eerder spiritueel of transpersoonlijk 
van aard.

BEVESTIGING/ERKENNING (affirmation)
Het gezien, gehoord en gevoeld worden door een 
compassievolle afgestemde andere, die erin gelooft 
dat je bestaan er werkelijk toe doet. 

Door de aanvaarding van de therapeut kan je leren 
wie je bent en jezelf beter aanvaarden. De erken-
ning van de therapeut vergroot de eigenwaarde en 
het gevoel dat je bestaan er werkelijk toe doet.

‘When I am with her, it’s like, I feel important. And 
through her eyes I can begin to see and accept 
myself better. … She’s amazing, an amazing the-
rapist who found a way to connect with me. I nee-
ded, well I needed someone to … understand me, 
attune and mirror that, to learn who I was.’

EMOTIONEEL BESCHIKBAAR ZIJN / 
(VAST)GEHOUDEN WORDEN (HOLDING)
Een gastvrije, relationele plaats waar de cliënt begrip 

In dit schema van Linda Finley 
en Joanna Hewit Evans vind 
je de 5 factoren terug van de 
‘Relational home’.  
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BESPREEK 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)

en aanvaarding kan vinden voor zijn traumatische, emo-
tionele pijn en ondraaglijke existentiële kwetsbaarheid.   

Door deze ervaring kan de cliënt het gevoel van een 
veilige basis/haven (secure base) internaliseren en 
kan hij gedissocieerde en afgestoten delen herinte-
greren. Door de ervaring van de therapeut ervaart de 
cliënt zichzelf. En de therapeut vindt de cliënt waarde-
vol, dat ontwikkelt bij de cliënt een gevoel van ertoe 
doen, erbij horen, veiligheid en rust.

“Because I mean it’s as simple as that he’s been my 
father and mother, he’s brought me up.”
“There’s just a sense of all’s okay in the world. [pau-
se] If he can just be him, I can just be me, then.”

Sommige cliënten vonden buiten het emotioneel 
beschikbaar zijn van de therapeut  lichamelijke aan-
raking eveneens belangrijk. Het zorgde bij hen voor 
een transformatie.  

They’re embodied … it feels like the strength of 
them is in me and the soothing, that whole soothing. 
… And it’s not even that I then can soothe myself. 
It’s not that. It’s that “I am okay” and “I can be okay.” 
And I am held in a very loving but firm way inside. … 
When its real, when you really are at home with the 
other person, you know it, it’s embodied, and I don’t 
even have to think about it. I just sort of know it.

(Holding) Vastgehouden worden, zowel emotioneel 
als/of lichamelijke aanraking, voelt als bemoederd 
worden. Het voelt, alsof alles in de wereld in orde 
is. De relatie is je thuis. Het is je veilige haven, zowel 
emotioneel, als ontwikkelingsgewijs. De cliënt kan 
vervolgens dit gevoel internaliseren. 

Relaties zijn moeilijk. Hier kunnen de cliënten terug 
leren zowel emotioneel als fysiek  contact toelaten.

‘…She just urged me to let go; that she was there 
with me; that she’d hold me. And, somehow, I’m 
not quite sure how, that is what happened … I 
started to get tearful and really connect with my 
feelings and she was there holding my hands with 
tears in her eyes.’

“the memory of a relaxed body, with the support 
[pause] of the back … really supported by what I 
sit on and grounded.”

She says of the moment her therapist hugged her: 
“It felt like ... there was nobody else in the world for 
her but me at that moment.”

MET ELKAAR ‘ZIJN’ (BEING WITH)
Een ervaring van authentiek intermenselijk contact, dat 
samenwerking mogelijk maakt. 
De cliënten gaven aan dat het voor hen belangrijk 
was, dat de therapeut volledig aanwezig was als mens. 
Niet als een therapeut die procedures volgt, maar een 
therapeut die voor hen verder gaat dan de traditionele 
grenzen van de therapie.

Angus’ therapist, for example, stopped the group to 
greet him. Grace valued the way her therapist would 
extend a session or respond to texts when she was 
in need. Tatijana appreciated how her therapist cal-
led her on her birthday/name day.

‘When I went in, she just hugged me. And I knew 
it was, like, way outside her normal way of working 
… she just gave me a big hug and … and I’ve 
never really ever needed another one off her … 
That was enough … that was enough. I know she’s 
right with me. … I know whenever anything hap-
pens … she’s right with me. And she really believes 
in me. I think, I know she really believes in me. It’s 
not just like she tells me that … I know she really 
believes in me.’

Het als therapeut volledig aanwezig zijn als mens, 
leidde op zijn beurt tot het volledig aanwezig zijn 
van de cliënt. 

“Yes, and, well it’s hard to explain, but I’ve kinda let 
myself go into this relationship -- I’ve let myself be 
with her in it.”

Bespreking van het onderzoek

Het onderzoek staaft dat alle deelnemers een relatione-
le thuis vonden. Een thuis waar ze zich welkom voelden, 

in een ruimte die veilig genoeg was, op zich afgestemd, 
zich vastgehouden (being held) en zich erkend (affir-
med) voelden, en dit door de standvastige, aanwezige, 
er voor hen zijnde therapeut.

De vijf onderzochte aspecten overlapten elkaar in de 
praktijk.

Wat betreft de vergelijking met bestaande literatuur 
en onderzoek, kunnen we stellen dat de bevindingen 
overeenstemmen met de geraadpleegde bestaande 
filosofische, theoretische en empirische literatuur.

‘Therapie is een plaats waar ontmoet wordt, uitge-
nodigd tot het exploreren van innerlijke landschap-
pen, en waar er steun is om de stormen van het 
leven te trotseren, incl. moeilijke familiale gebeurte-
nissen, angst voor mentale gezondheid, verlies en 
trauma.’ (Stolorow/Jacobson/Levinas).

Het onderzoek ondersteunt de literatuur over de 
hechtingstheorie van Bowlby, waarbij het concept van 
veilige haven/basis en de hechtingsrelatie met een 
vertrouwde andere als fundamentele nood, zelfs ‘recht’ 
van elk menselijk wezen, beschreven wordt. 

De therapeut als goede ouderfiguur is cruciaal om ge-
voelens van erkenning/bevestiging (affirmation), zich 
gehouden te voelen (of being held) op te wekken.

Ook de Polyvagaaltheorie van Porges werd onder de 
loep genomen, waarbij ook hier weer terug bevestigd 
wordt dat de autonome, gereguleerde staat van de the-
rapeut wordt waargenomen door de cliënt. Deze goed 
gereguleerde staat van de therapeut zorgt op zijn beurt 
voor veiligheid en holding bij de cliënt.

Een ander aspect dat er uit het onderzoek aan het licht 
kwam, was dat ook al benadrukten alle deelnemers het 
aspect menselijkheid van en samen zijn met de thera-
peut, toch was er weinig interesse in gemeenschap-
pelijkheid of zelfonthulling van de eigen kwetsbaarheid 
van de therapeut.

Op de vraag of er specifieke momenten van relationele 
diepte waren die van belang waren, kan men nu ant-
woorden dat momenten van relationele diepte gevolgd 
werden door aanhoudende, langdurige heling.

De cliënten gaven aan dat 
het voor hen belangrijk was, 

dat de therapeut volledig 
aanwezig was als mens. 

• De EAIP, de Europese koepelorganisatie voor inte-
gratieve 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 

(...) het concept van veilige ha-
ven/basis en de hechtingsrela-
tie met een vertrouwde andere 
als fundamentele nood (...) 
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Evaluatie van de methodologie en besluit van 
het onderzoek

Er zijn geen onderzoeksresultaten gekomen over het be-
lang van het falen/fouten maken van zowel de therapeut 
alsook de cliënt. Onder het motto: ‘fouten maken mag’ 
en de ‘goed genoeg therapeut’. 

Ten tijde van de evaluatie waren sommige therapeutische 
trajecten waren nog lopende, en sommigen al voorbij.

Alle deelnemers gaven aan dat de belichaming van een 
relationele thuis voor hen van belang was. Nochtans 
werd er tijdens het onderzoek niet aan lichaamswerk ge-
daan. Het belang van lichaamswerk wordt in de huidige 
gedachtengang over trauma meer dan eens benadrukt. 
Het onderzoek toonde wel degelijk aan dat een knuffel 
of aanraking op een welbepaald moment werd ervaren 
als een diep gevoel van veiligheid, vastgehouden wor-
den (being held) verbinding en erbij horen.
Als we een relationele thuis willen bieden, moeten we 
nadenken over aanraking in een veilige context en hoe 
het kan tegemoet komen aan onze vroegste behoeften.

Aangezien er maar zes personen aan deze studie deel-
namen is er verder onderzoek aangewezen. En dit ver-
spreid over een meer divers publiek, dat misschien niet 
over dezelfde uitgebreide woordenschat beschikt en zich 
minder makkelijk openstelt als de hierin getrainde thera-
peuten zelf. Het zou ook interessant kunnen zijn om de 
visie van andere therapeuten, uit verschillende diverse 
disciplines en met verschillende stijlen, over een relati-
onele thuis te kennen en hoe zij dit eventueel voor hun 
cliënten mogelijk maken.

Volgens het artikel is er ook nog bijkomend onderzoek 
nodig over het feit of het de therapeut zelf is die een 
relationele thuis voor de cliënt wordt, of dat de therapeut 
het gevoel van een relationele thuis faciliteert, door wat 
hij biedt. 

Implicaties voor de praktijk

Gezien de cliënten familiariteit en huiselijkheid belangrijk 
vinden, is het aangewezen dat we aandacht besteden 
aan onze setting (en dit zowel in onze praktijkruimte als 
de keuze van onze achtergrond bij online consultaties) 
en aan onze manier van ‘zijn’.

Conclusie

Het artikel geeft een dieper zicht op de betekenis 
van een relationele thuis bieden voor de cliënt. Het 
is mijns inziens belangrijk voor alle therapeuten om 
te weten wat er nodig is om de cliënt zich veilig en 
geborgen genoeg te doen voelen en om belangrijke 
thema’s naar boven te kunnen halen. En dat geldt 
voor alle disciplines van ons vak.

Een bijkomende bedenking is echter de beperkt-
heid van het onderzoek. Zes deelnemers, die ook 
nog eens zelf psychotherapeuten zijn van maar twee 
disciplines is naar mijn mening wel een heel erg be-
knopt onderzoek.

Daarenboven leden alle zes therapeut/cliënten ook 
nog eens aan vroegkinderlijk trauma of een hech-
tingskwetsbaarheid en werd er meermaals gere-
fereerd naar de therapeut als een ‘goed-genoeg-
ouder’ en ‘de therapeut als ouderfiguur’. Dat maakt, 
dat dit onderzoek concludeert dat het bieden van 
een dergelijke relationele thuis uitstekend is voor 
mensen met vroegkinderlijk trauma. De vraag stelt 
zich, of ‘alle’ mensen nood hebben aan het ontvan-
gen worden in een context van een relationele thuis 
of dat er ook uitzonderingen op de regel zijn, waarbij 
een dergelijk onthaal net tegen de borst zou kunnen 
stuiten.

De literatuurstudie is naar mijn mening tot in extre-
mis graspollen over de mening van anderen (filoso-
fen en therapeuten) wat betreft de betekenis van de 
woorden ‘relationele thuis’. 
De discussies en citaten zijn echter warm, rijk en 
overtuigend.

Is het artikel dan het lezen waard? Zeker en vast. 
Want hoe dan ook, verbinding is de sleutel tot alles. 
En dit artikel ademt gewoonweg onze I.V.-grond-
houding. 

Hoe dan ook, verbinding 
is de sleutel tot alles. 

Dit artikel ademt gewoonweg 
onze I.V.-grondhouding.

facing fear
Purna Renault

EXPO 16 januari - 31 maart 2023

Educatieve Academie - Patriottenstraat 35, 2600 Berchem

Vernissage: zondag 22 januari, 14-18u
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Het allermooiste aan mijn job als I.V.-docent vind ik de 
studenten zien groeien doorheen de 4 jaren. Wanneer 
ze op de afstudeerdag in Malle door de poort wande-
len, zijn ze niet meer dezelfde persoon die 4 jaar eerder 
de binnenplaats op de Patriottenstraat binnenwandelde. 
I.V.-therapeut worden is in de 
eerste plaats dan ook een roep 
en een bewustwordingsproces. 
En dat is nu net waar de vierde 
en laatste zuil van I.V. voor staat. 

De transpersoonlijke benade-
ring vertrekt van de premisse 
dat elk individu continu in ontwikkeling is, continu groeit 
en zelf-actualiseert. Een levenslang indIviduatieproces. 
Er wordt veel belang gehecht aan identiteit, zingeving en 
waarden. Er worden diepzinnige vragen gesteld zoals : 
Wie ben ik? Waar wil ik voor staan? Wat is mijn missie? 
Wat is de zin van het leven? De zoektocht naar ons-Zelf is 

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 Transpersoon-
lijk. Elke editie van Interactief belicht één van deze vier zuilen die het fundament vormen van 
deze unieke therapeutische behandelmethode. In deze editie gaat stafdocente Sabrina Marx 
dieper in op het belang van het transpersoonlijke in de psychotherapie.   

wat ons kenmerkt als mens. Doorheen ons leven worden 
we geconfronteerd met uitdagingen en keuzes. Maar in 
de crisis ligt ook een kans tot groei. In de transpersoon-
lijke benadering wordt het leven gezien als een leer-
school vol verborgen levenslessen. Als we erin slagen 

om op deze manier naar het 
leven en onze moeilijkheden 
te kijken, en ze in een groter 
perspectief te plaatsen, kan 
de diepere betekenis worden 
onthuld. Wij zijn de held in ons 
eigen verhaal. 

Trans is het Latijnse woord voor “voorbij”. Transpersoon-
lijk betekent dat wat voorbij de persoon gaat. Het gaat 
over de diepte van het menselijke bestaan. Datgene wat 
ons overstijgt en ons allen verbindt. Alles heeft betekenis, 
alles heeft zin, er bestaat geen toeval. Het universum is 
voortdurend in beweging, in evolutie. En de mens maakt 

Een gesprek met I.V.-therapeute en stafdocente Sabrina Marx  
over het                                                                                   in I.V.  

Transpersoonlijk gaat over 
de diepte van het menselijke 

bestaan. Datgene wat ons 
overstijgt en ons allen verbindt.

TRANSPERSOONLIJKE

De 4 ZUILEN 

Interactionele
Vormgeving

van 

deel uit van dit geheel en is ook voortdurend in evolu-
tie, op weg naar meer bewustzijn. 

Ik hou van woorden, en vooral de diepere, soms lang 
vergeten betekenis van woorden. In deze oorspron-
kelijke betekenis van woorden ligt vaak een schat van 
wijsheid verborgen. Psychologie is een samenstelling 
van de woorden ‘psychè’ en ‘lógos’. ‘Psychè’ komt 
zowel voor in het Latijn als het Grieks en verwijst naar 
ziel of levensadem. Het Griekse woord ‘lógos’ bete-
kent leer. Psychologie zou men dan kunnen vertalen 
als de leer van de ziel. Een psycholoog is dan iemand 
die zich verdiept in de roerselen van de ziel en tracht 
het mysterie van het leven te ontrafelen. Terwijl ik dit 
schrijf, bedenk ik me hoe ver we tegenwoordig van 
de oorspronkelijke betekenis van deze woorden zijn 
afgedwaald…

Ook psychiater heeft een mooie oorspronkelijke be-
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Jung, Maslow, Wilber en 
Assagioli waren bij de eersten 

die oog hadden voor het grotere 
potentieel dat in elk mens 

vervat zit, het bovenbewuste.  
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tekenis die verder reikt dan wat wij in de huidige tijd bij dit 
woord verstaan. Psychiater is een samenstelling van ‘psy-
chè’ en het Griekse woord ‘iatros’, dat staat voor genezer. 
Een psychiater is dan een heler van de ziel. Nu wordt terug 
duidelijk waarom we in onze spreektaal naar een psychiater 
verwijzen met het woord zielenknijper!

In de 20e eeuw wilde het vakgebied van de psychologie 
zich bewijzen als empirische, gerespecteerde wetenschap 
en bleef daardoor ver weg van 
thema’s die werden beschouwd 
als empirisch moeilijk aantoonbaar. 
Daardoor heeft door de jaren heen 
er in de mainstream psychologie een 
shift plaatsgevonden naar een mate-
rialistisch-mechanistisch mensbeeld 
en een evidence-based wetenschap. 
In dit mensbeeld wordt de mens ver-
geleken met een complexe machine. 
Het geheel is gelijk aan de som der 
delen. Onderdelen van deze ma-
chine kunnen zelfstandig bestudeerd worden, los van de 
sociale omgeving waarin de mens functioneert. De nadruk 
ligt op het vaststellen van de dysfunctie van de machine. 
Vervolgens tracht men kunstmatig defecte onderdelen of 
processen te manipuleren, imiteren of vervangen. Ziekte 
wordt in deze visie gezien als een defect in de machine dat 
kan hersteld worden. Er wordt echter niet op zoek gegaan 
naar de oorzaak of betekenis van het “defect”. 

Carl Gustav Jung, Abraham Maslow, Ken Wilber en Roberto 
Assagioli waren bij de eersten die tegen deze trend in gingen 
en oog hadden voor het grotere potentieel dat in elk mens 
vervat zit, het bovenbewuste. In therapie gaat het namelijk 
niet alleen om het etiket ziek of gezond, gek of aangepast, 

maar om het lijden en een poging de mens te begrijpen 
en in zijn nood bij te staan zodat hij kan groeien. Een 
mooie metafoor hiervoor is die van de kreeft. De harde 
schaal van een kreeft groeit niet mee. Meermaals in het 
leven van de kreeft begint de te kleine schaal te knel-
len en de kreeft begint zich ongemakkelijk te voelen. 
Pas wanneer het lijden groot genoeg wordt, ontdoet 
de kreeft zich van zijn schaal en kruipt onder een rots 
om een nieuwe schaal te laten groeien. De kreeft is nu 

helemaal naakt en kwetsbaar. 
Zo komen mensen soms 
onze therapiekamer binnen. 
Ofwel knelt hun veel te kleine 
schaal. Ofwel zijn ze helemaal 
naakt en kwetsbaar, dwalend 
in de duisternis, op zoek naar 
een nieuwe identiteit. Wij 
kunnen hen een veilige rots 
bieden totdat ze een nieuwe 
schaal hebben gegroeid. 

Het mensbeeld van waaruit een therapeut naar de mens 
en naar de wereld kijkt, heeft een grote invloed op zijn 
manier van werken. Elke psychotherapeutische benade-
ring heeft dan ook een eigen, unieke kijk op de mens en 
zijn problemen. De verenging van onze leefwereld naar 
alles wat observeerbaar en meetbaar is, volstaat voor 
velen niet meer. Mensen verlangen naar voedsel voor 
de ziel. Mensen komen ook in therapie met de vraag 
naar zingeving. Het is het gebrek aan deze zingeving 
dat het leven soms zo leeg en smaakloos maakt. Wat 
doe ik hier? Waarom leef ik? De mens is zoekende… 
Levensvragen steken de kop op. De zoektocht naar de 
betekenis van het leven en de zin van alles wat ons over-
komt begint…

Tegen deze achtergrond ontwikkelde I.V. zich zo’n 35 
jaar geleden. I.V. werkt vanuit een integraal mensbeeld. 
Hierin wordt de mens gezien als een uniek organisme 
dat een onderdeel is van een groter geheel. I.V. kijkt naar 
de mens als fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal én spi-
ritueel wezen. Zingeving en spiritualiteit zijn belangrijke 
elementen in deze benadering. Wanneer we vanuit dit 
integraal mensbeeld naar iemand met een depressie kij-
ken, gaan we op zoek naar wat geconfronteerd worden 
met deze ziekte betekent voor deze persoon, hoe hij het 
beleeft, wat het hem komt vertellen… Het doel van the-
rapie is niet enkel beperkt tot symptoombestrijding, maar 
richt zich ook op persoonlijke groei en zelfontplooiing. 

De mens is op zoek, maar weet niet goed naar wat. 
Mensen komen vanuit hun honger naar diepgang en 
zingeving terecht bij oeroude tradities. Er is haast geen 
begeleiding meer in het leven, we moeten het maar zelf 
uitvinden. Geen oude wijze waar we nog terecht kunnen, 
en ook geen pastoor meer. Religie is in een slecht dag-
licht komen te staan doordat het vaak misbruikt werd om 
macht uit te oefenen en schuld te induceren. Het kind 
werd echter met het badwater weggegooid. De mensen 
zijn daardoor in een soort vacuüm terecht gekomen. In 
hun zoektocht naar het opvullen van die leegte, komen 
ze terecht bij yogadocenten, kaartleggers, waarzeg-
gers,... En soms komen ze terecht bij een psycholoog 
of psychotherapeut. Het is belangrijk dat hulpverleners 
deze honger herkennen en mee op zoektocht gaan naar 
hoe deze honger kan gestild worden.

Ik ben dankbaar dat ik onze studenten deze bril mag 
meegeven, zowel voor hun eigen leven, als dat 
van hun cliënten. Dankbaar dat ik hen mag inspi-
reren en laten proeven van de transpersoonlijke di-
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mensie, opdat zij die veilige rots kunnen zijn, zodat de 
mensen die hun therapiekamer binnen wandelen in al hun 
kwetsbaarheid kunnen groeien. 

Sabrina, november 2022

Zo komen mensen soms 
onze therapiekamer binnen. 

Ofwel knelt hun veel te kleine 
schaal. Ofwel zijn ze helemaal 
naakt en kwetsbaar, dwalend 

in de duisternis, op zoek 
naar een nieuwe identiteit.  

Het is belangrijk dat 
hulpverleners deze honger 

herkennen en mee 
op zoektocht gaan 

naar hoe deze honger 
kan gestild worden. 

LEES OOK!

Lees ook het gesprek met Yves Van der 
Auwera over zijn gloednieuwe Korte Trai-
ning ‘Transpersoonlijk met de voeten op de 
grond’ op p.26 tem 28.  
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Rita Van Gerven is verbindingsbegleider en te-
genwoordig ook een van de eerste TOUWplus-
therapeuten.

Toen ik, nu bijna twee jaar geleden, na een paar uur op 
woensdagvoormiddag bij Touw te hebben doorgebracht, 
bij mijn dochter aankwam, werd ik begroet met de woor-
den: ‘Gij ziet er zo goed uit’. Ik denk dat het de tweede 
keer was dat ik verbindingsbegeleider was (in ‘opleiding’ 
bij Moira) en aansluitend een supervisie had.  
Mijn dochter had gelijk: ik voelde me ook goed. Levend, 
open en tevreden.

Voorbije week had ik met een TOUWplus-cliënte het 
laatste gesprek. Zij bedankte mij en ik bedankte haar.  
Zo werkt het als het goed loopt. Beide partijen, therapeut 

en client, voeden elkaar 
en hebben elkaar nodig. 
En het is absoluut waar 
dat je van elke client iets 
leert!

Het zijn niet enkel goed-
nieuwsverhalen. We zien 
en horen radeloze men-
sen. Therapeuten zijn 

getuige van ellende waartegen ze machteloos staan. Er 
zijn de bureaucratische ‘godverdommes’ als de agenda 
niet klopt of de antieke telefoon het niet doet. En het 
gevoel van onmacht en frustratie als er zeven aanvra-
gen voor therapie zijn, waaronder verschillende hoorbaar 
dringend, en we niemand een plaatsje kunnen geven 
omdat de agenda vol is. Daar tegenover is er de blijd-
schap als we iemand kunnen opbellen met de bood-
schap dat hij of zij volgende week kan beginnen aan een 
traject van 10 sessies!

En dan is er de warmte van de groep. De heerlijkheid 
van te mogen werken in die diverse groep, het besef 
dat al deze mensen, hoe uiteenlopend hun achtergrond, 
leeftijd, nationaliteit, godsdienst ook is; geroutineerde 
therapeuten en stagiaires die hun weg zoeken, dat al 
deze mensen samen Touw vormen en samen de wereld 
tot een vrijere en lichtere plaats maken. Want ik ben er-
van overtuigd dat samenzijn zo werkt en dat elke mens 
bijdraagt aan het grotere geheel. 

De filosofe Hannah Arendt wijst ons op drie menselijke 
activiteiten: arbeid, werk en handelen. Handelen, wat 
Arendt beschouwt als de hoogste menselijke activiteit, 
gebeurt in ‘de publieke ruimte die mensen met elkaar 
kunnen vormen’. Touw dus, in de lokalen van de Patriot-

tenstraat. En in de sfeer van handelen laten mensen zien 
wie ze zijn. Als we handelen in de zin die Arendt er aan 
geeft, is er pas echt sprake van vrijheid. 

Dat alles maakt dat ik elke keer graag vertrek op woens-
dagochtend en opgewekt naar huis ga op woensdag-
middag. Ik kan het iedereen aanbevelen.  Dit is wat 
vrijwilliger zijn zou moeten zijn. Het is als het warme bad 
dat we niet meer kunnen nemen omdat het te duur is. 
Meewerken bij Touw is gratis. En er is nog plaats genoeg 
in de publieke ruimte die Touw is!!

Titia van den Engel is Touw-therapeut en ziet 
als buurtwerker dagelijks hoe broodnodig 
Touw is in onze samenleving.  

Mijn eerste kennismaking met Touw gebeurde tijdens 
de I.V.-opleiding. Er was een oproep bij studenten om 
mee in het project te stappen, het project dat Touw zou 
worden. Ik hoor Bruno nog steeds vertellen waarom 
Touw moet bestaan. Omdat het noodzakelijk is. Voor de 
cliënten en voor de samenleving. 

Ze zochten mensen die therapie wilden geven bij Touw. 
Voor mij was het de ideale plaats om mijn stage te doen. 
De doelgroep was/is mij niet onbekend. Ik kwam terecht 
in een warme omgeving die er mee voor zorgde dat ik 
mijn stage kon uitvoeren. 

Zoveel jaren later is het een vzw geworden die zijn 
plaats in de samenleving heeft verdiend. Ik zie dagelijks 
(als Buurtwerker bij SAAMO) wat mensen meemaken 
en hoe noodzakelijk therapie is voor deze mensen.  Er 
gaat te weinig geld naar de geestelijke gezondheidzorg, 
waardoor niet iedereen ‘recht’ heeft op therapie. 

Ik wil een warme oproep doen bij studenten om hun 
stage bij Touw te 
doen. Het is de 
plaats waar je kan-
sen krijgt om met 
unieke mensen te 
werken, in een fijne 
omgeving en ge-
weldige vrijwilligers. 

NIEUWS van TOUW vzw 
We kennen Touw als een vrijwilligersproject gedragen door de Educatieve Academie. De waar-
den van de mens- en maatschappijvisie die we ook verweven zien in de Interactionele Vorm-
geving realiseren we in Touw. Naast de ervaren therapeuten die een vaste basis vormen voor 
ons cliëntenwerk kan Touw niet zonder de I.V.-studenten die door hun Touw-engagement 
stage-uren kunnen opbouwen. Het is een win-win. Therapeuten in opleiding verdienen on-
dersteuning en onze verbindingstherapeuten en supervisoren zijn gulle gevers. Andere  vrijwil-
ligers (onthaal, administratie, ...) zorgen dat therapeuten kunnen werken zonder administratieve 
rompslomp. Dankzij collega’s als Rita Van Gerven en Titia Van den Engel  groeit Touw ook 
als stagecentrum. Evi van Meirhage is zo’n student die sedert twee jaar enorm gegroeid is 
als therapeut. Zo is de win-win tussen Touw en EA ook weer eens bevestigd.  Aan het be-
gin van het academiejaar vervoegen weer nieuwe studenten het team. Hartelijke welkom!   

Marleen Van Laere

Touw als stage-centrum

Evi Van Meirhaeghe ervaart Touw als 
groeiplek, niet alleen voor haar cliënten, 
maar ook voor zichzelf als therapeut én als 
mens. 

Sinds augustus 2021 loop ik bij Touw stage als 
IV-therapeut. Toen ik vorig jaar deze kans kreeg, 
twijfelde ik geen moment. De combinatie van als 
therapeut in een veilige omgeving groeien en mijn 
steentje bijdragen aan de maatschappij, was te 
mooi om te laten passeren. Sindsdien maak ik deel 
uit van een fantastisch team van vrijwilligers die elke 
keer weer het beste van zichzelf geven. De sfeer bij 
Touw is warm, de verbondenheid groot. 
Bij Touw kom je de mens op zijn sterkst tegen. Onze 
cliënten hebben vaak al heel erge klappen gekre-
gen van het leven. Ze bevinden zich ook geregeld 
in een situatie waaraan wij als therapeut weinig kun-
nen veranderen. Toch vinden ze de kracht om tot 
bij Touw te geraken, en dat is wat ik telkens heel 
erg benadruk.  
 

Af en toe overvalt me het gevoel dat er zo weinig 
is dat ik voor hen kan doen. Vaak blijkt echter dat 
zij dat heel anders ervaren. Bij Touw leer ik dat iets 
heel kleins iets heel groots kan zijn. Mijn cliënten 
zijn een inspiratie, een voorbeeld van de veerkracht 
van de mens, én een herinnering om dankbaar te 
zijn voor wat er is.

Ik voel me bij Touw enorm gesteund door mijn col-
lega’s, supervisor en verbindingstherapeuten. Ik kan 
steeds bij hen terecht met vragen, en er is ook de 
nodige nazorg voor de therapeut wanneer die daar 
na een sessie behoefte aan heeft.

Deel uitmaken van Touw is voor mij een unieke er-
varing die me doet groeien als therapeut en mens, 

en ik kan onze 
organisatie alleen 
maar aanraden als 
stageplek! 
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EXPO ‘Facing fear’ 
Van 16 januari tot 31 maart 2023 stelt kunstenares Purna Renault haar werk tentoon in de 
gebouwen van de Educatieve Academie. Sleutelbegrippen in haar werkproces zijn overgave en 
spontaneïteit, het zuivere en organische in de materialen waar ze mee werkt. In deze tentoon-
stelling komt angst naar boven als persoonlijk én universeel thema. Kennismaken? Lees op 
deze pagina’s meer over Purna en haar werk en wees vanaf januari welkom!  

Mijn werk ontstaat spontaan. Ik volg een innerlijke  
stroom en in die overgave aan het proces krijgen emo-
ties een vorm. Zonder regels, zonder voorschrift, zonder 
beperking, vertrouwen vinden en ervaren. Ik onderzoek 
en experimenteer graag. Het organische van de materia-
len waar ik mee werk, geeft de indruk dat het (nog) niet 
door mensen is aangeraakt. Die zuiverheid, dat natuur-
lijke en pure vind ik prachtig.

Ik werk heel erg met wat er in een moment, op dat mo-
ment vorm wil krijgen. Het is in die zin een heel zuivere 

Purna Renault stelt haar beelden tentoon op EA

De expo praktisch: 

>Volg je les op EA? Dan kan je ‘Facing fear’ doorlo-
pend op lesdagen tussen 10u en 17u bewonderen. 

>Ben je geen EA-student? Dan ben je welkom op 
de vernissage op zondag 22 januari van 14 tot 18u.

>Verder houdt je best onze website en sociale media 
in het oog!   

Wie is Purna Renault?

Purna heeft in haar jeugd 9 jaar in de bergen van India 
gewoond. Deze ervaring heeft haar het gevoel gege-
ven dat ze niet identificeerde met slechts één cultuur. 
Dit voedde ook de manier waarop ze werkt en de ma-
terialen die ze gebruikt. Meer bepaald klei, gips, was, 
ijzer, brons, textiel, enz. Ze is erg geïnspireerd door de 
plek waar ze is opgegroeid: of het nu de bergen zijn, 
het vakmanschap van de lokale bevolking of hun be-
grip van vaardigheid, het speelt allemaal een grote rol 
in wie ze is en hoe ze kunst benadert. Verder wordt ze 
geïnspireerd door verschillende media zoals fotografie, 
textielkunst, inkt, performancekunst, sieraden etc.

Voor haar gaat sculptuur om de vorm die vanuit elke 
hoek verandert, iets dat aanwezigheid, stabiliteit en 
expressie vereist en dimensies omvat. Haar werk is 
instinctief, emotioneel en oprecht met oog voor detail, 
liefde voor spontaniteit en gevoel voor het materiaal 
dat ze gebruikt. Bovenal, is haar benadering persoon-
lijk. Alles waar ze aan werkt kan op een individuele 
manier bekeken en gevoeld worden.
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Ik maak eigenlijk niets.

Ik geef vorm aan iets dat wil bestaan, 

dat graag

gezien wil worden.

(Katrien Cassiers, curator) 

en zuiverende expressie.

Op dit moment werk ik veel met rood en wit. Deze 
kleuren verbinden mij met de binnenkant van het 
lichaam, met pijn maar ook met herstel. Ik zie en 
voel overal angst. Dat is een persoonlijk maar ook 
universeel thema van alle tijden en alle mensen. De 
getoonde werken zijn expressies van pijn en herstel.
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PRIKBORD

16-17/3/2023    CONGRES 

Nu het weer kan, organi-
seert EA een congres. Met 
niemand minder dan o.a.  
Dr. Binu Singh! 

Lees meer over program-
ma, sprekers,  workshop-
gevers én de vroegboek-
korting op p16 & 17.

16/01    EXPO ‘Facing fear’
31/03 

Van 16 januari tot 31 maart 2023 kan 
je de beelden van Purna Renault komen 
bewonderen in onze gebouwen met op 
zondag 22 januari een vernissage. 
Je lees er alles over op p48. KLIK HIER EN VOLG ONZE ACTIVITEITEN

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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Doe 
een opleiding 
aan iemand

CADEAU! 
stuur een mailtje naar: 

info@educatieve-academie.be
Het secretariaat 
contacteert je. 

INSCHRIJVINGEN

26/12    Secretariaat gesloten tussen kerst & nieuwjaar 
30/12

Van 26 tot en met 30 december 2022 zal het secretatiaat gesloten zijn. 
Van maandag 2 tot en met 6 januari 2023 zijn we terug bereikbaar, welis-
waar volgens de schoolvakantieregeling, dus ma, di, do en vr van 11u tot 15u30.  

Vanaf maandag 9 januari gelden terug de normale openingsuren, nl van 9u tot 16u30. 
 

Je kan ook al je vragen per mail stellen: info@educatieve-academie.be

26/02    INFODAG    Stel je vragen en volg workshops 

Overweeg je een Jaaropleiding bij EA te volgen of heb je interesse in onze 4-jarige I.V.-opleiding? 
Kom dan naar onze INFODAG op zondag 26 februari 2023.     
Meer info volgt op onze website en op Facebook! Zie ook p4. 



LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN, 
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE


