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Voor iedereen die creatief, verbaal en non-verbaal, wil leren omgaan met thema’s en
hulpvragen binnen de werksetting. Je hoeft geen ervaring met creatieve media te
hebben. We denken hierbij onder meer aan opvoeders, begeleiders, leerkrachten,
agogen, therapeuten, coaches, counselors, pedagogen en psychologen.

jaartrajecten (16 dagen)
CREATIEVE WERKVORMEN INZETTEN
BIJ HULPVRAGEN
Je verwerft inzicht in de meest courante thema’s
en hulpvragen van cliënten, zoals zelfbeeldproblematieken, depressie, burn-out en rouwprocessen. Ervaringsgericht ontdek je een
gevarieerd gamma creatieve werkvormen –
onder meer beeldend werk, meditaties,
visualisaties, lichaamswerk en beweging – die
je op maat kan inzetten bij je doelgroep.
BEELDENDE THERAPIE
Je ontdekt de vele mogelijkheden van het
beeldend materiaal. Via beeldende taal maak
je het gedrag en de belevingswereld van de
cliënt concreet. Je maakt het innerlijke verhaal
tastbaar en begeleidt met behulp van beeldend
werk processen in de hulpverlening.
AANDACHTSTHERAPIE
Binnen deze zijnsgeoriënteerde benadering
smelten zelfrealisatie en spiritualiteit samen. Je
helpt je cliënten op weg naar een bezield leven
waarin ze zichzelf ontdekken en hun diepe
verlangens realiseren via werkvormen zoals
meditaties, visualisaties, metaforen, verhalen,
archetypen, rituelen, relaxaties en focussen.

KORTE modules (4 dagen)
EMOTIES VERBEELDEN
Via beeldend werk exploreer en verdiep je
de basisemoties en leer je hiermee aan de
slag te gaan binnen de hulpverlening.
DE HELENDE KRACHT VAN DANS
Je wordt je bewust van bewegingspatronen
en verkent verschillende dansmethodieken
die je kan inzetten in de eigen werksetting.
PREVENTIE EN BEGELEIDING
VAN STRESS EN BURN-OUT
Je leert burn-outsymptomen opmerken en
de energiebalans herstellen. Je verwerft
tools en methodieken die je kan inzetten
bij cliënten en binnen organisaties.

		
		

Je werkt professioneel met individu, groep, team of organisatie. De aansturing en
coaching van leer- en groepsprocessen is je vak. Je bent werkzaam in het onderwijs
en/of vormingswerk, als lesgever, docent, trainer, consultant, coach, …

Coachen in organisaties
van individuen en groepen
Volg zoals het jou past!
Flexibiliteit troef!
Volg ‘Coachen van individuen
en groepen’...
•

•

•

als vast traject: volg het
geheel via de voorkeurroute.
via snoepmodules: volg
enkel die modules die je
interesseren.
met vrijstelling: ga in
gesprek over een vrijstelling, indien je reeds
modules volgde in Balans.

Stel je eigen maattraject samen en
kies één of meer (vierdaagse) modules!
Modules geïnspireerd vanuit Feuerstein, Rosenberg of Omer:
VELOO®: verrijkende elementen voor leren, opvoeden en
onderwijzen (5 dagen)
Basisvorming verbindende communicatie vanuit Rosenberg
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet van Haim Omer
Modules geïnspireerd vanuit Thema Gecentreerde Interactie (TGI):
Introductie Themagecentreerde Interactie (4,5 dagen)
Verborgen teamdynamieken op tafel (4,5 dagen)
Omgaan met heerlijke lastige mensen
Module geïnspireerd vanuit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP):
Leiden door vragen stellen
Modules geïnspireerd vanuit het systemische en contextuele kader:
Introductie contextueel handelen en denken
Retouchekes
Leven met een beperking
Afbakening in de hulpverlening
Hulpverleningsvaardigheden in de gezins- en contextbegeleiding
Omgaan met hoogsensitiviteit in de hulpverlening
Modules gericht naar persoonlijk leiderschap en coaching:
Coachend leiderschap
Methodiektraining supervisie/intervisie
Coaching nader bekeken en supervisie
Medewerkers leiden
Begeleiding en aanpak van stress en burn-out
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Voor alle lesdata
en inschrijvingen:

Voor alle lesdata
en inschrijvingen:

www.balansgent.be

www.balansgent.be
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Deze thema’s zijn ook aan te vragen op de werkplek.

BLAD: Begeleidend werken
met assistentie van dieren
2018-2020

De tweejarige BLAD-opleiding richt zich tot
welzijns-werkers die de hulpverleningscontext waarin ze werken willen verruimen
en verrijken door dieren als partners in te
schakelen in hun psychosociale begeleidingen.
De opleiding is ontstaan uit een samenwerking tussen Balans
en Patrasche Foundation vzw - ’t Keerhof.
Voor uitgebreide info, alle lesdata en inschrijvingen:
www.balansgent.be

Ben jij in Balans? Maak je keuze:
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Ontdek het verhaal van Balans en bekijk de Balanstrailer op www.balansgent.be.
Lees de aanpak van Balans: neem
een abonnement op het Balanstijdschrift voor agogisch werk en raadpleeg onze artikelen op de website.
Kom naar een thema-avond van
Balans.
Volg ons op facebook.
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Editoriaal

In dit nummer:
CONCEPT

Wie herinnert zich nog de thema-avond en bijhorend
artikel ‘hulpverlenen tussen twee werelden?’ Zeker
nalezen op onze website! Aansluitend bieden we
jullie een boeiend artikel over ‘intercultureel coachen’.
Je vindt er, ter toetsing, een blauwdruk van je interculturele competenties, een praktijkverhaal en procestips op weg naar cultuursensitief coachen.
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Intercultureel coachen
Fanny Matheusen

PRAKTIJK

5

Een koffertje vol dromen
Koen Defour

METHODIEK

Herken je deze vraag: hoe neem je je medewerkers mee
in een constructief verhaal van co-creatie terwijl de
enige constante in je (beleids)omgeving verandering is?
Het resultaat van dit succesvolle praktijkverhaal is een
pittig gekruid menu, smakelijk!

7

Villa Voortman
Dirk Bryssinck

De inspiratie-avond met het Radio Gaga-effect van
Villa Voortman in de VSPW meegemaakt of net gemist?
Lees na hoe dit ontmoetingscentrum, werkend volgens
de principes van de sociale psychiatrie, een stem geeft
aan en letterlijk ruimte maakt voor actief burgerschap.
Geert Van Vooren
Coördinator Balans
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Schrijf je in voor een programma: welkom in Balans/VSPW!

programma
2018-2019

Leiderschap Management Coaching 2018-2019

Cliënt Gezin Familie 2018-2019

Creatief Agogisch Coachen 2018-2019
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Je bent als professional werkzaam in de brede gezondheids-, sociale, milieu- of
publieke sector! Je wil sterker worden in het leiden, managen, coachen!

Kies wat bij je huidige positie past:
• Oriënteren op leiding geven
Voor basismedewerkers met de ambitie
om leiderschap op te nemen.
• Leiden en begeleiden
Voor leidinggevenden in een hiërarchische
middenpositie die basismedewerkers
begeleiden.
• Leiden en adviseren van een organisatie
Voor hogere lijnfunctie (directies, hogere
leidinggevenden).
• Coachen van individuen en groepen
Voor iedereen die zich wil bekwamen in
het coachen van mensen.
• Volg een kaderopleiding voor (hoofd)
verpleegkundigen
Komt in aanmerking als vereiste bijscholing én als functiecomplement.

Volg zoals het jou past:

Snoep modules of kies voor een vast traject.
Voor alle lesdata
en inschrijvingen:

www.balansgent.be

Een snoepmodule
brengt je in Balans!
Consulting, advieswerk en stafwerk:
leiden vanuit de zijlijn
Beleid maken
Methodiektraining supervisie/intervisie
Verborgen teamdynamieken op tafel
Omgaan met heerlijke lastige mensen
Coachen: focus op ‘zelf’regie
Leiden door vragen stellen
Coachen: focus op mogelijkheden
Organisatiedesign
Coachen: focus op contact
Verbindende communicatie
Begeleiding en aanpak van stress en burn-out
Een team leiden
Leiderschap nader bekeken en supervisie
Intro ThemaGecentreerde Interactie
Leiden door vragen stellen
Coachen nader bekeken en supervisie
Medewerkers leiden
Gezondheidszorg en recht
Medewerkersbeleid uitzetten

Deze thema’s zijn ook aan
te vragen op de werkplek.

		
		
		
		

Je werkt met cliënten, gezinnen en/of contexten in integrale jeugdhulp, onderwijs,
hulpverlening of welzijnswerk. Je hebt het mandaat om op regelmatige basis je
cliënten, gezinnen en/of contexten te begeleiden in hun psychische en relationele
thema’s. Je bent gemotiveerd om persoons-, proces- en praktijkgericht aan de slag
te gaan.
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Je werkt professioneel met individuen of groepen. Werken met je doelgroep (kinderen,
jongeren, personen met een beperking, een klas, volwassenen, ouderen, …) is je
passie. Je schept samen met je doelgroep meer mogelijkheden ( via klank en muziek,
woord en drama, dans en beweging, beeld, lichaamsbeleving, …) om uitdrukking te
geven aan belangrijke thema’s.

Maak je keuze uit twee opleidingsopties:
• Counselor in de gezins- en contextbegeleiding: hulpverlenend
werken met de cliënt en zijn context. (erkend door de Belgische
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
BVRGS)

Voor alle lesdata
en inschrijvingen:

www.balansgent.be

• Contextuele systemische counseling. Deze opleiding start in
september 2018 als postgraduaat in de Arteveldehogeschool. Voor
meer info: https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/postgraduaat/contextuele-en-systemische-counseling.

Volg zoals het jou past:

Kies voor korte modules en stel je maattraject samen.

Een korte Balansopleiding
zet je op weg!
Introductie contextueel handelen en denken
Retouchekes
Leven met een beperking
Afbakening in de hulpverleningsrelatie
Supervisie voor contextueel counselors
Hulpverleningsvaardigheden
in de gezins- en contextbegeleiding
Omgaan met hoogsensitiviteit
binnen de hulpverlening
Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet
Supervisie voor gezins-en contextbegeleiders
Voor contextueel opgeleide hulpverleners
en gezins- en contextbegeleiders is er een
aanbod supervisie. Deze supervisie voldoet
aan de voorwaarden van de BVRGS tot
vervolmaking van het opleidingstraject om
als systeemcounselor erkend te worden.

Je volgt die modules die je interesseren
en je kiest jouw volgorde van traject.

Voor alle lesdata
en inschrijvingen:

• Creatief vormgeven als instapmodule
Ontvouw je eigen creativiteit.
Ontwikkel creatief agogische sessies.

www.balansgent.be

In combinatie met creatieve media

• Creatief agogische vaardigheden als
vervolgmodule
Doelgericht creëren is je levensmotto.
Je maakt de coach in jezelf wakker.
In combinatie met creatieve media

Je proeft van de opleiding
en je kiest één of meer modules.

Aanbod creatieve media 2018-2019
•
•
•
•
•

Klank en muziek - start 20/12/18
Beweging en dans - start 10/11/18
Woord en drama - start 11/01/19
Beeld - start 23/02/19
Lichaamsbeleving - start 18/02/19

