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StressWise Academy
StressWise Academy is een opleidingsinstituut verbonden aan StressWise Nederland, een landelijke organisatie van
therapeuten, coaches en trainers die werken op basis van ACT, mindfulness en de nieuwste inzichten in de (positieve)
psychologie. Bij StressWise Academy staan vijf waarden centraal: betekenis, verbinding, kwetsbaarheid, compassie en
ontwikkeling. Zij vormen de kernwaarden die ons richting geven aan onze mensen, in leven en werk.

ACT &
Psychosociaal
Therapeut NFG
Onze driejarige beroepsopleiding ACT &
Psychosociaal Therapeut NFG wordt gegeven op de
zaterdagen vanaf 26 september 2020.
Schoolvakanties worden vrij gepland. (Bekijk
pagina’s 16-37 voor het volledige programma en alle
data) Leertherapie, supervisie, intervisie en een
stageperiode maken deel uit van het leertraject,
evenals enkele praktijkopdrachten.
Het eerste jaar leidt op tot ACT Coach, het tweede
en derde jaar tot ACT & Psychosociaal Therapeut.
Na de opleiding kun je je aanmelden als lid bij
beroepsvereniging NFG en kun je je vestigen als
zelfstandig therapeut. Lidmaatschap van NFG geeft
je de mogelijkheid om vergoedingen van
zorgverzekeraars te genereren in de complementaire
gezondheidszorg.

ACT Coach opleiding van 1 jaar
Het eerste jaar van de beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut is tevens een opleiding tot ACT Coach. In dit
eerste jaar maak je op een ervaringsgerichte manier een verdiepingsslag in ACT. Deze volwaardige coachopleiding kan
ook los van de driejarige beroepsopleiding worden gevolgd.
* Procedure tot accreditatie via SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholingen) is gestart. StressWise Academy werkt samen met NFG, beroepsvereniging
voor psychosociaal therapeuten, waardoor lidmaatschap voor aankomend therapeuten is verzekerd.
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Mededogen verwijdert de zware
vergrendeling, opent de deur naar
vrijheid, maakt het ineengekrompen hart
zo groot als de wereld.
Laten we dromen zaaien
in de ogen van de
aarde, rozen planten in de woestijn
van haat. Er zijn te veel
vragen die we niet meer
durven stellen, te veel distels
in de woorden die ons dragen.
In zoveel ogen woont verdriet,
in handen een oud verlangen.
Laat de hoop niet sterven
in de wind die van wanhoop
treurt om het krimpen van het licht
dat langzaam verkleurt.
Laten we dansen op de regenboog
en dromen zaaien
in het oog van het leven.
- Els van Stalborch
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Introductie StressWise Academy
Welkom bij StressWise Academy. CRKBO erkend opleidingsinstituut voor opleiding en bij- en nascholing in derde
generatie gedragstherapie, zoals mindfulness en Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en positieve psychologie.
Onze Academy biedt de volgende 'mindfulle' opleidingen:

- Beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut (3 jaar)
- Opleiding ACT Coach (1 jaar)
- Opleiding PSBK Psychosociale Basiskennis (13 dagen)
- Post HBO Opleiding ACT Therapeut (2 jaar)
- ACT Basis opleiding (4 dagen)
- Opleiding relatietherapeut ACT (2 dagen)

In deze gids worden de eerste drie opleidingen uitgelicht. Opleidingen voor (aankomend) coaches en therapeuten met
‘een hart zo groot als de wereld'.
Binnen StressWise Academy wordt bewust ruimte gemaakt voor de kernwaarden betekenis, verbinding, kwetsbaarheid,
compassie en ontwikkeling. Onze docenten en medewerkers willen van betekenis zijn voor hun omgeving en vinden
het belangrijk zich te verbinden met anderen. Ze stellen zich kwetsbaar en compassievol op vanuit het besef dat hieruit
kracht en moed ontstaan. En ze hebben zich gecommitteerd om zich blijvend te ontwikkelen, als professional en als
mens. Onze kernwaarden zijn verweven in onze opleidingen.
StressWise Academy staat open voor iedereen die wil leven vanuit aandacht, acceptatie, wijsheid en compassie en
anderen wil begeleiden om als zodanig te kunnen leven en werken. Onze opleidingen zijn zo ingericht dat reflectie over
jouw existentie en handelen, en verbinding met anderen en je omgeving een voorname plaats heeft. We leiden
professionals op met een hart zo groot als de wereld. Met liefde.
Met veel plezier nodig ik je uit om deze gids door te nemen. Ik hoop dat het antwoord geeft op je vragen en dat het
bovendien je enthousiasme voor een van onze opleidingen vergroot. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je
nog meer informatie wilt.

Harrie Kolsteeg, founder en ceo StressWise Nederland
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Lidmaatschap
beroepsvereniging
De driejarige beroepsopleiding ACT en Psychosociaal
Therapeut NFG leidt op tot het beroep van psychosociaal
therapeut. Na afronding kun je lid worden van
beroepsvereniging NFG en profiteren van de voordelen
van dit lidmaatschap, zoals ondersteuning bij
praktijkvoering en vergoeding via zorgverzekeraars.
Tijdens en na de opleiding behoort het werken met de
cliënten van StressWise tot de mogelijkheden.
* Accreditatie van de opleiding via SKB (Stichting Keurmerk
Beroepsscholingen) is gestart; noodzakelijke voorwaarde voor
zorgverzekeraars.

Opleiding PSBK,
SHO geregistreerd
Psychosociale Basiskennis is noodzakelijke kennis en kunde die je dient op
te doen als je je wilt vestigen als psychosociaal therapeut en in aanmerking
wilt komen voor lidmaatschap van een beroepsvereniging. Deze opleiding
omvat 13 lesdagen, verspreid over een heel studiejaar, waardoor deze vrij
eenvoudig naast het eerste (of tweede) studiejaar van de beroepsopleiding
kan worden gevolgd. Onze opleiding PSBK is geheel volgens de PLATO
normen opgezet en is geaccrediteerd door CPION. Na de opleiding met een
voldoende resultaat te hebben afgerond ontvang je een officieel diploma van
de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en word je geregistreerd in hun
register. Dat maakt de opleiding PSBK van StressWise Academy een goede
keuze voor iedereen die psychosociale basiskennis nodig heeft of zijn kennis
op dit vlak wil verdiepen.
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Kernwaarden van StressWise Academy

Betekenis willen
geven
StressWise Academy wil graag samen met haar
docenten en cursisten deel uitmaken van, en
bijdragen aan een warme betrokken samenleving
waarbij mensen zich met elkaar verbinden, elkaar
ondersteunen en elkaar stimuleren en inspireren
om samen te groeien. Wij willen werken aan een
samenleving waarin jij je vrij kunt voelen om te zijn
wie je bent.

In verbinding
willen zijn
Wij allemaal, niemand uitgezonderd, wij zijn een
onlosmakelijk deel van het grotere geheel. Ook al
besef je dat niet (soms misschien wel); je staat op
geen enkele wijze ooit los van anderen en je
omgeving. Sta bijvoorbeeld eens stil bij de lucht die
je inadem de lucht die je inademt. Nu. Van moment
tot moment in verbinding met alles en iedereen. Dat
zien en dat voelen, dat maakt dat je hart zo groot
wordt als de wereld!
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Kwetsbaar durven
zijn
Wij tonen onze kwetsbaarheid door te zijn wie we
zijn. Onze talenten, onze goede eigenschappen en
onze grote daden mogen worden gezien. Maar ook
onze zwakheden, onze wanen, onze
onhebbelijkheden en onze tekortkomingen mogen
we laten zien. Wij als opleiders, jij als cursist. Ook
wij worstelen met het leven, net als jij, net als je
cliënten. Deze openheid vereist kracht en moed;
alleen door kwetsbaar te zijn zul je werkelijk
groeien.

Compassievol
kunnen zijn
Het ligt in de aard van ons werk - als therapeuten,
coaches, trainers - om mee te voelen met onze cliënten.
Empathisch zijn. Compassie is de verdiepingsslag die
we hierbij maken. Als therapeut of coach verplaats je je
in de problemen van de ander, als trainer voel je mee
met de deelnemer aan je training. Wij zien het belang
van goed voor jezelf (kunnen) zorgen, van welzijn of
misschien zelfs geluk. Als StressWise therapeut of
coach zit je niet tegenover je cliënten om hen te
vertellen wat ze moeten doen; je staat naast mensen om
samen te onderzoeken wat nodig is en daaraan te
werken.
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Blijvend willen ontwikkelen
Alles is altijd in beweging. Wij zijn ons als organisatie en als mens bewust van de ontwikkeling die dat met zich
meebrengt. Niet stilstaan, maar meebewegen met de stroom des levens. Als professionals sluiten wij aan bij de
nieuwste ontwikkelingen in de psychologie. Op dit moment is er een ontwikkeling gaande van klacht-gericht naar
persoons-gericht, van klachten naar krachten: de positieve psychologie. Ontwikkeling is continu, procesgericht. Vol in
het leven staan en zelf bepalen waar je naartoe gaat. Altijd verder.

Lessen in
levenskunst
Aandacht, bewustwording en empathie hadden net
zo goed tot onze kernwaarden kunnen behoren.
Deze waarden zijn wat ons betreft zo fundamenteel
dat we ze niet apart willen uitlichten. Hetzelfde
geldt voor de zeven houdingskwaliteiten van
mindfulness: ‘beginners mind’, niet oordelen, niet
streven, acceptatie, vertrouwen, geduld en loslaten.
Zij allen maken impliciet deel uit van al onze
opleidingen.

Om vooruit te komen, te groeien, te helen, het verloren evenwicht te hervinden, is het noodzakelijk om stil te staan, om
bewust in het moment zijn. Bij StressWise Academy staan we stil in een hectische wereld. In plaats van te rennen, te
vliegen en te vechten, staan wij bewust stil om te ervaren wat er nu is en te ontdekken waar onze weg ons naartoe
leidt. Bij StressWise Academy word je je bewust van de druk die je jezelf kunt opleggen. Deze bewustwording maakt de
weg vrij om ontspannen, te werken en te leven. Werken mét aandacht en m aandacht en met áandacht om meer
bewust te leven en het leven ten volle te omarmen, in plaats van ervoor weg te lopen.
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Wij bewegen vloeiend mee met de stroom der
dingen. In een samenleving waarin rigiditeit en
wantrouwen de norm lijkt en vrijwel alles moet
worden geregeld en vastgelegd, zijn wij liever de
uitzondering door elkaar en de ander niets op te
leggen en te vertrouwen in mensen en de
toekomst.
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Voor wie is StressWise Academy
Voor bevlogen mensen die zich willen ontwikkelen tot een compassievolle professionele therapeut of coach, met een
hart zo groot als de wereld. Voor mensen zoals jij, die zelf (willen) leven vanuit aandacht, acceptatie, wijsheid en
compassie en anderen willen begeleiden om als zodanig te kunnen leven en werken.
Voor professionals die al werkzaam zijn in het begeleiden van mensen zoals hulpverleners, coaches, counselors,
therapeuten en (mindfulness)trainers kunnen de opleidingen van StressWise Academy een kwalitatieve impuls geven
aan de beroepspraktijk en bovendien een uitbreiding van de professionele capaciteiten en vaardigheden betekenen.
StressWise Academy is primair opgericht als instituut voor opleiding en bij- en nascholing voor de mensen die werken
aan de missie van StressWise Nederland: het leven van alle Nederlanders lichter maken. Ondersteuning van moderne
mensen die worstelen met hedendaagse problematiek, zoals stress en stress-gerelateerde klachten, burn-out,
depressie, angst-klachten, overgewicht en relatieproblematiek. Onze Academy staat open voor iedereen die anderen
met warmte en compassie wil begeleiden en onze vijf kernwaarden wil uitdragen.
Voorheen was er geen allesomvattende opleiding die voldoende kwaliteit bood om ACT en mindfulness volwaardig te
integreren in een opleiding tot therapeut of coach. StressWise Academy biedt deze opleidingen aan om therapeuten en
coaches op te leiden die een belangrijke rol kunnen spelen bij het terugdringen en normaliseren van bovenstaande
problematieken. De opleidingen zijn zo ingericht dat reflectie over je eigen existentie en handelen, en het in relatie
staan en je verhouden tot anderen, je omgeving en de wereld, een voorname plaats heeft. Wij leiden professionals op
met ‘een hart zo groot als de wereld’.

Mogelijkheden na de beroepsopleiding en
de coachopleiding
Na afronding van de driejarige beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut kun je je zelfstandig vestigen als
therapeut, waarbij cliënten aanspraak kunnen maken op een vergoeding via de zorgverzekering. Voor dit laatste is het
noodzakelijk dat je je aanmeldt als lid van een beroepsvereniging, zoals NFG. StressWise Academy werkt samen met
NFG; zij bepalen te allen tijde zelf wie zij aannemen als lid. Om vooraf aan de opleiding helder te krijgen of jij, in jouw
specifieke situatie en met jouw vooropleiding, in aanmerking komt voor lidmaatschap na de beroepsopleiding
overleggen wij voor jou met NFG. Pas na dit overleg kunnen we jou de zekerheid bieden dat je na succesvolle afronding
van de opleiding lid kunt worden van NFG en kunt profiteren van de voordelen van dit lidmaatschap.
Studenten van StressWise Academy hebben logischerwijs een streepje voor bij StressWise Nederland. Na afronding
van de beroepsopleiding of de coachopleiding kun je mogelijk ook via StressWise aan de slag als therapeut, coach of
trainer. Door de nauwe banden tussen StressWise Academy en StressWise Nederland sta je vanaf het begin met een
been in de opleiding en met je andere been in de praktijk.
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Toelatingseisen
Al onze opleidingen zijn van HBO niveau. Dat betekent dat je in staat moet zijn om tenminste op dit niveau te kunnen
functioneren en denken. Voor de driejarige opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut en de opleiding ACT Coach is een
intakegesprek vereist met de hoofddocent van de laatstgenoemde opleiding. Er zijn geen toelatingseisen voor de
opleiding PSBK (op HBO niveau). Als je er niet zeker van bent of jouw vooropleiding, kennis of ervaring het juiste niveau
heeft, dan kan onze studieadviseur je hierbij helpen.

Meditatie ervaring
De A van ACT staat voor acceptatie en heeft veel te
maken met mindfulness en meditatie.
Thuisbeoefening van meditatie maakt in
belangrijke mate deel uit van de beroepsopleiding
en de coachopleiding. Tijdens de lesdagen gaan we
er vanuit dat je met meditatie bekend bent en dat je
hierin (in zekere mate) bent geoefend. Als je geen
meditatie-ervaring hebt, ben je ook welkom. We
besteden voor jou graag wat extra aandacht aan
meditatie.

Intakegesprek
Naar aanleiding van je inschrijving voor de opleiding ACT Coach of Psychosociaal Therapeut NFG word je uitgenodigd
voor een intakegesprek met hoofdopleider Alexander van Kleef. Dit gesprek duurt maximaal een uur en betreft een
uitgebreide kennismaking waarbij je wordt uitgenodigd om op informele wijze over jezelf te vertellen. Daarbij vinden we
het belangrijk om je motivatie voor de opleiding te horen.
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Accreditaties
De driejarige opleiding ACT & Psychosociaal
Therapeut is van HBO niveau. De opleiding zal in
2020 SKB-A geaccrediteerd worden (in aanvraag).
Vooruitlopend op de accreditatie is StressWise
Academy een samenwerking aangegaan met NFG.
Onze opleiding Psychosociale Basiskennis is
geaccrediteerd door CPION en voldoet aan de
PLATO normen. Je krijgt een officieel diploma van
de Stichting Hoger Onderwijs Nederland.

Jouw sessies
worden vergoed
Indien je wilt dat je cliënten een vergoeding kunnen
krijgen voor jouw sessies als therapeut, dien je
aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging, zoals
NFG. Wanneer je bent geregistreerd in het VPMW
register van NFG worden je sessies door veel
zorgverzekeraars vergoed.
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Eerste jaar
ACT Coach
Dit eerste jaar is een nadere kennismaking met jezelf en een kennismaking met elkaar, met de kernwaarden van de
opleiding en met ACT. Je doet de eerste belangrijke en ingrijpende stap in opnieuw verbinden met jezelf en je
omgeving, en je leert om vanuit die verbinding met mensen te werken. Je vergroot je persoonlijke en professionele
ruimte. Je leert te werken met de basisvaardigheden van ACT en je ontdekt wat het voor jou betekent om te leven en te
werken met een hart zo groot als de wereld. Onze kernwaarden Compassie en Ontwikkeling vormen de rode draad. Aan
het eind van dit jaar beschik je over de competenties om effectief als ACT coach te kunnen werken. Met dit diploma op
zak kun je verder in het tweede jaar.

Tweede jaar
Psychosociaal Therapeut i.o.
Je verdiept in dit tweede jaar je professionele
competenties als therapeut. Je leert om te gaan
met je eigen kwetsbaarheid en dat van de ander. Je
ontwikkelt je tot een toegewijde therapeut die
vanuit een diep doorleefd proces van mededogen
werkt met mensen die extra psychologische
veerkracht nodig hebben. Je hebt een sterk besef
van je persoonlijke waarden en weet die vorm te
geven in je werk. Betekenis geven, Verdieping en
Liefdevolle vriendelijkheid vormen de rode draad in
dit tweede leerjaar. Aan het eind van dit jaar ben je
een creatieve aspirant therapeut. Je werkt vanuit
compassie en je weet hoe je in evenwicht kunt
blijven en stevig kunt staan.
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Derde jaar
ACT & Psychosociaal Therapeut NFG
Dit jaar ga je een stap verder in de ontwikkeling van je eigenheid als therapeut. Je sluit het jaar af met een examen en
ontvangt het diploma ACT & Psychosociaal Therapeut. ACT is voor jou een methode die je op een vrije manier kunt
verbinden met je hart en met je andere competenties als therapeut. Je leert ook te werken met ACT binnen
relatietherapie en in het werken met groepen. Je werkt vanuit een diep besef dat naast vreugde ook pijn een onderdeel
van het leven is en je kunt daar vanuit evenwicht en kracht mee omgaan. Verbinden, Medevreugde en Gelijkmoedigheid
vormen de rode draad in dit laatste jaar.
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Programma Eerste jaar ACT Coach
Je kunt niet veranderen wie je bent, maar wel kiezen wat je doet –
en dat is dan ook wie je bent
– Claudia de Breij

26 SEPTEMBER 2020

Dag 1. Coachen met een hart zo groot als de wereld
Introductie
Wie ben ik, wie ben jij?
Selfdisclosure
Kunnen we nog meer zijn?
Persoonlijke en professionele vrije ruimte
Mediteren: aandacht, adem en liefdevolle vriendelijkheid
10 OKTOBER 2020

Dag 2. Hexaflex
Introductie
Hexaflex geleide meditatie
Hexaflex test
Wat is psychologische flexibiliteit?
31 OKTOBER 2020

Dag 3. Coaching en coachingsvaardigheden
Wat is coaching?
De opbouw van een coachtraject
Contact en rapport
Verwachtingsmanagement
Embodiment
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Het leven vindt NU plaats, gisteren leeft
alleen in de herinnering, morgen
zal nooit werkelijkheid worden.
Gisteren en morgen behoren
tot de symbolische wereld
van gedachten.
Je enige werkelijkheid is NU.

14 NOVEMBER 2020

Dag 4. Mindfulness, hier en nu, bereidheid - Introductie
Wat is mindfulness?
Controle, acceptatie en bereidheid
Bodyscan
Ademruimte
Welwillendheid: omgaan met voorspoed en tegenslag
Adem en de rustige geest
28 NOVEMBER 2020

Dag 5. Waarden en toegewijde actie
Waarden als kompas
Waar sta je voor en hoe wil je daarvoor gaan?
Toegewijde ACTie
Meditatie van liefdevolle vriendelijkheid
9 JANUARI 2021

Dag 6. Communicatie en coachingsvaardigheden
Wijsheid in communicatie
Persoonlijke realiteit en de werkelijkheid - het absolute en het relatieve
Projectie
Zelfreflectie
Gelijk hebben
Mogelijkheden tot ontwikkeling
Communicatieve vaardigheden
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23 JANUARI 2021

Dag 7. Defusie
Aard van het denken en fusie
Niet anders denken maar anders omgaan met denken
Wat is defusie?
Mogelijkheden voor defusie
Werkstress en het overgevoelige alarmsysteem
6 FEBRUARI 2021

Dag 8. Zelf en creativiteit in coachen
Het zelfbeeld als keurslijf
Oefeningen en metaforen
Heartfulness, een andere relatie met het zelf en de ander
Creativiteit en het werken met mensen
Spelen m - Spelen met je leven
ACT en het theater van het leven

13 EN 14 MAART 2021

Dag 9 en 10. Retraite: compassie en meditatie
Stilte en bezinning
De vier hartskwalliteiten; metta, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid
De stroom van gewaarzijn
Acceptatie en bereidheid
Meditatie – hier en nu; je hoe Meditatie – hier en nu; je hoeft niets te doen, je hoeft nergens naar toe

10 APRIL 2021

Dag 11. Filosofie - ontspanning en adem
Filosofie van het dagelijks leven en het gezonde verstand
Je blikveld verruimen
Ontspanningstechnieken
22 MEI 2021

Dag 12. Positieve Psychologie en ACT - coachingsvaardigheden
Positieve psychologie en ACT
Toegevoegde waarde van positieven psychologie
Valkuilen - Technieken en interventies

20

5 JUNI 2021

Dag 13. Alles bij elkaar laten komen
Verdieping van de zes zuilen van ACT
Wat voor coach wil ik zijn?
Integratie van het geleerde, alles bij elkaar laten komen
19 JUNI 2021

Dag 14. Afsluiting
Integratie van het geleerde
Presentaties
Afsluiting van het jaar en diplomering

OPLEIDINGSGIDS NAJAAR 2020-2023
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somewhere i have never travelled,gladly beyond
any experience,your eyes have their silence:
in your most frail gesture are things which enclose me,
or which I cannot touch because they are too near
your slightest look easily will unclose me
though i have closed myself as fingers,
you open always petal by petal myself as Spring opens
(touching skilfully,mysteriously) her first rose
or if your wish be to close me,i and
my life will shut very beautifully,suddenly,
as when the heart of this flower imagines
the snow carefully everywhere descending;
nothing which we are to perceive in this world equals
the power of your intense fragility: whose texture
compels me with colour of its countries,
rendering death and forever with each breathing
(i do not know what it is about you that closes
and opens;only something in me understands
the voice of your eyes is deeper than all roses)
nobody,not even the rain,has such small hands
- ee cummings
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ergens waar 'k nooit gereisd heb,blij voorbij
alle ervaring,hebben jouw ogen hun stilte:
in jouw breekbaarst gebaar zijn dingen die mij
insluiten,of te dichtbij zijn dan dat 'k ze aanraak
jouw minste blik ontsluit mij moeiteloos
al heb 'k mezelf als vingers toegesloten,
steeds open jij mij blad voor blad als Lente
(vaardig beroerend,raadselig)haar eerste roos
of als 't jouw wens is mij te sluiten,zullen
'k en mijn leven,plotseling,heel mooi dichtgaan,
zoals wanneer 't hart dezer bloem zich voorstelt
hoe overal de sneeuw voorzichtig neerdaalt;
niets dat wij mogen gewaarworden in deze wereld
haalt h haalt het bij de kracht aan jouw intense broosheid:
waarvan mij 't weefsel drijft met de kleur van haar landen,
en met elke adem dood en voorgoed herleidt tot
(wat het aan jou is dat zich sluit en opent
weet 'k niet;een enkel iets in mij slechts kan de
stem van jouw ogen verstaan als dieper dan rozen)
niemand,zelfs regen niet,heeft zo kleine handen
- vertaling: peter verstegen
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Programma tweede jaar
Psychosociaal therapeut i.o.
De data van het tweede jaar worden binnenkort bekend, alle lesdagen vinden plaats op de zaterdag

The secret of health for both
mind and body is not to mourn
for the past, not to worry about
the future, or not to anticipate
troubles, but to live in the present
moment wisely and earnestly
- Boeddha

Dag 1: ACT therapeut - de basis
Verdieping Hexaflex
Relatie tot ACT op dit moment en persoonlijke leerdoelen voor komend jaar
Inzicht in mogelijkheden en grenzen van de therapeut
Defusie 2.0
Het leerling kunnen zijn/blijven
Hoe is jouw zelfbeeld als therapeut?
Een hart zo groot als de wereld
Meditatie

Dag 2: Behandelplan en diagnostiek
Het opstellen van een behandelplan
Het verschil tussen behandelen en begeleiden
Klachten, symptomen en hulpvraag
Behandeldoelen: korte termijn en lange termijn
Behandelplan maken op eigen hulpvraag
Creëeren en oefenen van consensus
Informed consent verkrijgen
De wetenschappelijke basis van ACT
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Dag 3: Werkbaarheid en je houding als therapeut
Werkbaarheid: je beste vriend binnen ACT
Jouw houding als therapeut
Niet besluiten wat het beste is voor de cliënt
Wat doe je met ‘onwerkbare’ situaties en cliënten
Hulp bij creatieve hopeloosheid, bij defusie, bij alert blijven, bij de basis
Geef de cliënt wat hij of zij nodig heeft, dat is niet altijd waar hij ook om vraagt
Do’s en don’ts bij ACT therapie

Dag 4: RFT
RFT: theorie (relationeel denken, verbanden leggen)
Hoe ACT verder gaat dan cognitieve gedragstherapie (op basis van RFT)
Beloning en straf
Afgeleid leren
Oefeningen die je kan inzetten vanuit RFT

Dag 5: Voice Dialogue
Het theater van de ikken
Dit ben ik allemaal
ACT en het theater van de ikken: werken met voice dialogue technieken
De getuige als subpersoon voor het observerende zelf
Werken met de energieën van de verschillende ikken
Relatie van de subpersonen ten opzichte van de hexaflex
De therapeut aan het werk
Wie is aan het werk?

Dag 6 en 7: Retraite
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7 DECEMBER 2020

Dag 8: Creatieve Hopeloosheid
Acceptatie en bereidheid
Creatieve hopeloosheid
Het belang van het niet willen oplossen
De controle agenda
Kwetsbaarheid: jezelf openstellen, stevigheid
Relatie van de subpersonen ten opzichte van de hexaflex
De therapeut aan het werk - Wie is aan het werk?
Balans vinden als therapeut
G.R.A.C.E. Gathering attention. Recalling intention. Attuning to self/other. Considering. Engage and ending.
Van hopeloosheid naar acceptatie
Maar eerst in het ‘niet weten’ durven zijn
Valkuilen voor de (ACT) therapeut
Je cliënt accepteren
De therapeutische relatie

Dag 9: Waarden en Levenskunst
Hoe wil ik zijn als therapeut?
Wat zijn mijn waarden?
Hoe krijg je waarden boven tafel?
Verband tussen bereidheid en commitment
Hoe geef ik betekenis?
Wat is levenskunst?
Weten wat ertoe doet, doen wat nodig is
Wat betekent toegewijde actie voor mij?
Hoe breng je mensen weer terug bij hun waarden?
Insight dialogue 2

Dag 10: Positieve psychologie en zingeving
Denkstijlen
Filosofie
Frankl: ‘De zin van het bestaan’ / logotherapie
Het verband met ACT
Yalom: zijn visie en zijn boeken
Zingeving
Motiverend leren
Positieve psychologie
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Dag 11: Lichaamsbewustzijn
Het lichaam als informatiebron - van jou als therapeut
Hoe luister je ‘voorbij het hoofd/denken’ van jezelf?
Het lichaam als voertuig: welke signalen vang je op?
Hoe maak je als therapeut gebruik van jouw/het lichaam (lichaamsbewustzijn)?
Vormen van lichaamswerk binnen ACT
Het lichaam als informatiebron
Wat zie je bij de client?
Hoe luister je ‘voorbij het hoofd/denken’ van wat de client zegt?
Het lichaam als voertuig
Hoe maak je als therapeut gebruik van het lichaam (lichaamsbewustzijn)?
Vormen van lichaamswerk binnen therapie in het algemeen

Dag 12: Groepsdynamica
- Voorbereiding op het geven van ACT in groepen
- De dynamiek van een groep
- Hoe ga je (als trainer) met dynamiek om?
- Wie ben jij als trainer? Wat zijn je angsten, valkuilen en kwaliteiten?
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Dag 13. Therapeut met een hart zo groot als de wereld 1
Persoonlijke presentaties
Beoordeling

Dag 14. Therapeut met een hart zo groot als de wereld 2
Persoonlijke presentaties
Beoordeling
Afsluiting van het tweede jaar
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Gemompel
Hoe duidelijker ik ’t wil zeggen

Vertrouwen

hoe slechter ik uit mijn woorden kom

Angst

Moed

Daadkracht

dit lijkt me een typische verschijnsel
van het een of ander

Dag 9 en 10. Retraite: vrijheid

- Remco Campert
Je therapeutische vaardigheden/kwaliteiten
ontwikkelen
- Vertrouwen Angst Moed Daadkracht
- Echt Luisteren
- Hier en nu, mindfulness en meditatie
- Stilte
- Heb je geduld te wachten tot …
- Opmerkzaamheid en bewustzijn
- Ontwikkelen van onverstoorbaarheid
- De ‘juiste’ inspanning

Emoties
Zintuigen (waaronder het denken)
Ruimte
Metta
Ademhaling
Tonglen
Insight dialogue
Liefdevolle vriendelijkheid
Compassie
Medevreugde
Gelijkmoedigheid

Dag 11. Groepsdynamica
- Voorbereiding op het geven van ACT in groepen
- De dynamiek van een groep
- Hoe ga je (als trainer) met dynamiek om?
- Wie ben jij als trainer? Wat zijn je angsten, valkuilen en kwaliteiten?

Dag 12. Waarden en toegewijde actie
- Hoe wil ik zijn als therapeut?
- Wat zijn mijn waarden?
- Hoe krijg je waarden boven tafel?
- Verband tussen bereidheid en commitment
- Hoe geef ik b - Hoe geef ik betekenis?
- Weten wat ertoe doet, doen wat nodig is
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Programma derde jaar
ACT & Psychosociaal Therapeut NFG
De data van het derde jaar worden binnenkort bekend, alle lesdagen vinden plaats op de zaterdag

Jonge sla
alles kan ik verdragen,
hel verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.
- Rutger Kopland

Dag 1. ACT therapeut én psychosociaal therapeut
Wie ben ik nu? Terugblik op vorig jaar
Hoe flexibel ben ik (nu) als therapeut?
Je persoonlijke uitdaging of obstakel als therapeut onderzoeken met behulp van de hexaflex
Grenzen van de therapeut en de therapie
Van FEAR naar DARE: Plan van aanpak voor het komende jaar
Opnieuw: aandachtspunten voor de therapeutische relatie en ACT

Dag 2. Praktijkopbouw deel 1
Opbouw van een praktijk
Hoe richt ik mijn praktijk in?
Wat zijn mijn mogelijkheden? Alleen of samen?
Kamer van Koophandel
Beroepsvereniging, verzekeringen, juridische aspacten
Basiskennis financiële administratie en BTW wetgeving
Hoe profileer ik me?
Cliënten werven
Zakelijk versus particulier
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Dag 3. Integratie van de zes kernprocessen
Samenhang van de Hexaflex
Welke ingang kies je?
Oefenen met ingebrachte casuïstiek
Inbrengen van eigen oefeningen, creativiteit ontwikkelen

Dag 4. Verdieping Voice Dialogue
Op zoek naar balans, erkenning van de diverse energieën in je
Werken met de energieën van de verschillende ikken
Verstoten en ontkende ikken
Omgaan met tegenstellingen in ons ‘mens-zijn’
De innerlijke criticus en liefdevolle vriendelijkheid
Het observerende zelf en het hier-en-nu

Dag 5. ACT therapeut in relaties
ACT in het werken met relaties: wanneer wel, wanneer niet?
Toepassing van de zes kernprocessen
LOVE: Letting go. Opening up. Valuing. Engaging.
Controle in de relatie
Transparante communicatie
Verlangen of nodig hebben versus waarden (Wie wil je zijn? Hoe wil je doen?)
Van conflict naar compassie
Hechting
Balans tussen autonomie en verbinding
Patronen en dynamiek in de relatie
Uit elkaar of niet?

Dag 6. ACT met groepen verdieping
ACT in het werken met groepen
ACT als groepstraining
ACT en uitdagingen op het werk
Groepsdynamiek
Mensen met elkaar laten werken

Dag 7. ACT met creatieve werkvormen
Kennismaken met diverse creatieve werkvormen ACT

Dag 8. ACT bij psychische klachten
Hoe zet je ACT in bij psychische klachten?
Oefenen met ingebrachte casuïstiek
Inbrengen van eigen oefeningen, creativiteit ontwikkelen
Jouw houding als therapeut (het belang van compassie)
Oefenen met ingebrachte casuïstiek
Kennismaken met Tension Release Exercises
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Heb je geduld te wachten tot
Je modder zakt, het water helder wordt?
Kun je in stilte verwijlen tot
De juiste handeling vanuit zichzelf ontstaat?
- Lao Tse

Compassie

Stilte

Openheid

Toewijding

Dag 9 en 10. Retraite: zelfcompassie
Hier en nu, mindfulness en meditatie
Stilte
Individuele reflectie
Sharing via de ‘luistercirkel’ en de ‘talking stick’
Meditatie Insight dialogue
Reflectie op het therapeutschap

Dag 11. Praktijkopbouw deel 2
Weten wat ertoe doet, doen wat nodig is voor de opbouw van mijn praktijk
Wat betekent toegewijde actie voor mij als therapeut
En bij de opbouw van mijn praktijk?
Wat zie ik hiervan terug bij mijn cliënten die echt voor het leven gaan?
Insight dialogue 2
Alles bij elkaar laten komen

Dag 12. Waarden en toegewijde actie
Hoe wil ik zijn als therapeut?
Wat zijn mijn waarden?
Hoe krijg je waarden boven tafel?
Verband tussen bereidheid en commitment
Hoe geef ik betekenis?
Welke gedachten, emoties en gedrag zijn niet werkbaar voor mij als therapeut?
Welke gedachten, emoties en gedrag zijn niet werkbaar voor mij bij de opbouw van mijn praktijk?
Wat houdt mij tegen?
Wat zie ik hiervan terug bij mijn cliënten die echt voor het leven gaan?
Alles bij elkaar laten komen: welke oefening uit ACT kan ik hiervoor inzetten?
Groepsintervisie
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Dag 13. Therapeut met een hart zo groot als de wereld 3
Persoonlijke presentaties
Examen en beoordeling

Dag 14. Therapeut met een hart zo groot als de wereld 4
Persoonlijke presentaties
Examen en beoordeling
Afsluiting van de opleiding
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Programma PSBK
Psychosociale Basiskennis CPION
De opleiding Psychosociale Basiskennis is samengesteld en opgebouwd volgens de PLATO normen, een voorwaarde
die de gezamenlijke zorgverzekeraars hebben gesteld voor vergoeding in de complementaire zorg. De opleiding wordt
twee keer per jaar aangeboden.
Na afloop van deze opleiding beschik je over de benodigde basiskennis, attituden en vaardigheden op het
psychosociale en psychopathologische vlak om op veilige en verantwoorde wijze je werk als therapeut te kunnen
uitvoeren. De opleiding PSBK van StressWise Academy is CPION erkend (SHO-Registeropleiding).

DEEL I INLEIDEND DEEL PSBK

14 SEPTEMBER 2020

Dag 1. Inleiding in de psychologie
Introductie van de opleiding en de docenten met een ruime vooruitblik op de doorloop van de opleiding en de eisen
waaraan moet worden voldaan voor diplomering. Verschillende theorieën en meest voorkomende behandelmethoden
passeren op deze dag de revue.
28 SEPTEMBER 202

Dag 2. Ontwikkelingspsychologie en leren
De ontwikkeling en levensloop van de mens zijn belangrijke thema's binnen de psychologie. Je hele leven lang, vanaf je
geboorte tot aan je dood, maak je als mens een veelheid aan psychologische veranderingen mee. Vanaf de babytijd tot
de pubertijd volgen deze veranderingen elkaar het snelst op. Deze periode komt op deze lesdag volop aan bod. De
focus ligt daarnaast op hoe je als mens kunt leren, onthouden en denken, en hoe dit bijgestuurd of beïnvloed kan
worden.
26 OKTOBER 2020

Dag 3. Persoonlijkheidsontwikkeling en sociale psychologie
De kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de vorige lesdag vormen de basis voor de lesdag ontwikkelings- en
sociale psychologie. Wat kunnen we zeggen van gedragingen, gevoelens en gedachten van het individu in relatie tot
anderen, groepen of organisaties. De mens is een zelfsturend wezen maar wordt voortdurend beïnvloed door anderen,
ideeën en beelden. Je persoonlijkheid bepaalt voor groot deel je waarneming van de ander.
30 NOVEMBER 2020

Dag 4. Geheugen, emotie en stress
Stress is een belangrijke factor voor allerlei gedrag, mentale problemen en psychosociale- en psychosomatische
klachten. De rol van stress verklaart - vanuit een psychologisch perspectief in combinatie met de manier waarop
emoties worden ervaren en onthouden - veel van onze problemen. Bovendien geeft de ervaren stress een duidelijke
richting voor behandeling of verwijzing.
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4 JANUARI 2021

Dag 5. Zorgstelsel, verwijzing, gespreksvoering en medische basisbegrippen
Oefenen met verwijsgesprekken en bespreken van de mogelijke opties voor verwijzingen aan de hand van casuïstiek
en de gele en rode vlaggen (zoals benoemd in de PLATO normen). Ter voorbereiding op de lesdagen medische
basiskennis worden er een aantal medische begrippen en constructen behandeld.

DEEL II MEDISCHE BASISKENNIS ALS ONDERDEEL VAN PSBK
1 FEBRUARI 2021

Dag 6. Fysiologie en anatomie
Functionele anatomie geeft kennis en inzicht in de bouw en de functie van een gezond individu. Hierbij komen - naast
basale anatomie en functies - verschillende onderzoeksmethoden aan de orde.
1 MAART 2021

Dag 7. Hart en longen
De werking van het hart, alsook de bouw, het prikkelgeleidingssyteem en de interactie met de longen en ademhaling
worden op deze dag behandeld. Het zijn complexe systemen, waarvan de werking en tevens de meest voorkomende
ziekten, afwijkingen en klachten worden uitgelicht.
22 MAART 2021

Dag 8. Neurologie | Endocrinologie
Steeds meer wordt duidelijk hoe belangrijk hormonen zijn in de motivatie voor en in de aansturing van gedrag. We zien
dit bijvoorbeeld heel duidelijk op het gebied van verslaving. Alle gedrag heeft invloed op het brein en laat daar
(zichtbaar) sporen na. Dit kan op zichzelf ook weer een motivatie tot gedrag zijn. Een interessante interactie die kan
leiden tot bezoek aan een therapeut.
12 APRIL 2021

Dag 9. Dermatologie | Geriatrie
De huid is het grootste(!) en ook nog eens het meest zichtbare orgaan. Het is belangrijk om te herkennen wanneer er
sprake is van een huidziekte vanwege de invloed op de conditie van het individu, maar ook vanwege de noodzaak tot
verwijzing. Tijdens deze bijzondere dag zal ook aandacht besteed worden aan ziekten die gepaard gaan met het ouder
worden om herkenning hiervan te bevorderen.

DEEL III AFSLUITEND DEEL PSBK

Dag 10. Psychopathologie 1: angst en stemmingsstoornissen
Aan de hand van beelden en verhalen zullen de meest voorkomende ziektebeelden langskomen. Er zijn ook
stoornissen met een bijzondere verschijningsvorm die niet zo vaak voorkomen, waardoor je de gele of rode vlaggen
niet (zo snel) herkent. De belangrijkste stoornissen kun je aan het einde van deze dag allemaal herkennen.
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31 MEI 2021

Dag 11. Psychopathologie 2: overige stoornissen
Een interactieve dag over persoonlijkheidsstoornissen, aandachtsstoornissen en eetstoornissen, waarbij eigen inbreng
en ervaring goed van pas kan komen. We besluiten deze dag met een quiz over de opgedane kennis over
psychopathologie 1 en 2.
28 JUNI 2021

Dag 12. Kritisch denken in de psychosociale praktijk | Herkansingen (in geval van eerdere
afwezigheid of onvoldoende resultaat)
Om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten binnen het psychosociale werkveld is het noodzakelijk om je
regelmatig bij te scholen en vakliteratuur bij te houden. Om goed te kunnen begrijpen wat de implicaties zijn van nieuw
onderzoek is het belangrijk om artikelen kritisch te kunnen benaderen en goed te kunnen reflecteren op je eigen werk.
Ook door het professionele contact met collega’s uit je werkveld kun je groeien als professional.

EINDTOETS
12 JULI 2021

Dag 13. Alarmsymptomen, terugblik en eindtoets met casus
Alle rode en gele vlaggen worden nog eens herhaald op een creatieve manier en getoetst
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Lestijden
ACT Coach, jaar 1

ACT & Psychosociaal Therapeut, jaar 2 en 3

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

18:00 - 21:00

PSBK

Retraite

09:30 - 12:30

07:00 - 08:00

13:00 - 15:45

09:00 - 13:00

16:00 - 18:00

14:00 - 18:00
19:00 - 22:00

Investering en studiebelasting
Het lesgeld voor de beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut NFG bedraagt €2.985 per studiejaar. Gespreide
betaling in 10 keer is mogelijk middels automatische incasso. De kosten voor supervisie zijn ongeveer

€300. Het

tarief voor leertherapie is afhankelijk van de leertherapeut. De studiebelasting bedraagt ongeveer zes uur per week.
Het lesgeld voor de opleiding ACT Coach bedraagt €2.985. Gespreide betaling in tien keer is mogelijk middels
automatische incasso. De studiebelasting bedraagt ongeveer zes uur per week.
Het lesgeld voor de opleiding PSBK bedraagt €1.485. Gespreide betaling in tien keer is mogelijk middels automatische
incasso. De studiebelasting bedraagt tien tot 15 uur per week.
Voor alle opleidingen bedraagt het inschrijfgeld €125 per jaar. Bij betaling van het volledige lesgeld na aanmelding
vervalt het inschrijfgeld. De kosten voor de aanschaf van studieboeken verschilt sterk per opleiding, waarbij de boeken
voor de opleiding PSBK verreweg het duurst in aanschaf zijn, zo’n €200 tot €300. Denk ook aan het aanschaffen van
tweedehands boeken. Een duurzame keuze.
Alle opleidingen zijn btw-vrijgesteld.

Locatie
’s-Gravelandseweg 65 te Hilversum
Voorheen vonden de lessen plaats in de binnenstad van Utrecht. Per 1 september 2020 verhuist StressWise Academy
naar een villa in Hilversum op de grens van de levendige binnenstad en een van de bossen die zo kenmerkend zijn voor
de regio ’t Gooi. De nieuwe locatie betreft Villa Keizerstoren. Deze 'omroep-villa' representeert de opkomst van de
VPRO vanaf 1928. Het gebouw ligt op een weg die het centrum van Hilversum verbindt met het Korversbos en de
landgoederen van 's-Graveland. De afstand tot het centrum van Hilversum en het bos is ongeveer 500 meter. Er is
voldoende parkeerruimte in de directe omgeving. Het NS station Hilversum Centraal ligt op ongeveer 10 minuten lopen.
Het pand ligt in een omgeving met prachtige lanen en op steenworp afstand van het karakteristieke stadhuis van
Dudok. Wandelen in de omgeving is een feest, én kan aanzetten tot reflectie.
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Literatuur jaar 1 ACT Coach
Ernst Bohlmeijer & Monique Hulsbergen (2019), Voluit leven
Joost Crasborn, Ellis Buis (2015), Hoe boek voor de coach
Russ Harris (2020), Acceptatie en commitment therapie in de praktijk
Sharon Salzberg (2020), Liefdevolle vriendelijkheid
Irene Kyojo Bakker, de kracht van aandacht (hand-out)
Harrie Kolsteeg (2017), Mindfulnesstraining werkboek (wordt uitgereikt bij de start van de opleiding)

Literatuur jaar 2
ACT Therapeut
Darrah Westrup & Joann Wright (2017), ACT voor
groepen
Annick Seys & Jacqueline A-Tjak (2018), Intervisie
met impACT
Gijs Jansen & Tim Batink (2014), Time to ACT
Susan Smalley & Diana Winston (2014), In het
moment: mindfulness

Literatuur jaar 3 ACT Therapeut
Russ Harris (2019), ACT With Love
Monique Hulsbergen (2016), Mindfulness: de aandachtsvolle therapeut
Kirk Strosahl, Patricia Robinson & Thomas Gustavsson (2016), In het moment met ACT
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Toetsing opleiding ACT Therapeut
Tegen het eind van de opleiding geef je een persoonlijke eindpresentatie, waarin je je therapeutische kwaliteiten en
ACT kennis en vaardigheden naar voren laat komen. Daarnaast doe je een schriftelijk examen waarin je kennis over
ACT bij specifieke groepen en je kennis over ondernemerschap worden getoetst. Deze componenten vormen de
uiteindelijke beoordeling.

39

OPLEIDINGSGIDS NAJAAR 2020-2023

Literatuur PSBK
Nevid, Rathus & Green (2020), Psychiatrie een inleiding
Zimbardo, Johnson & Mc Cann (2020), Psychologie een inleiding
Grégoire, van Straaten – Huygens, Trompert (2017) Anatomie en fysiologie van de mens
Jungen, & Zaagman – van Buuren (2006) Pathologie

Toetsing opleiding
PSBK
Aan het einde van elke lesdag wordt de leesstof
getoetst door een korte meerkeuzetoets.
Gedurende de dag wordt er geoefend. Zo raak je op
een ervaringsgerichte manier bekend met de
leesstof, waardoor deze beter beklijft. Tijdens de
opleiding PsBk presenteer je een casus en een
anamnese. Aan het einde van de cursus doe je een
eindtoets aan de hand van casuïstiek. De
belangrijkste zaken uit de cursus komen die dag
nog eens langs in een soort samenvatting. Tegen
het einde van de opleiding is er een mogelijkheid
tot herkansing van de meerkeuze toetsen. Het
slagingspercentage van onze opleiding PSBK is
hoger dan 90%.
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Supervisie
De vijf kernwaarden van StressWise Academy zijn verweven door de hele opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut. Je
ontvangt tijdens de opleiding supervisie van een ervaren therapeut, bij voorkeur samen met een medestudent.
Zelfreflectie en het geven van feedback op je 'collega' tijdens het geven van therapie vormen de basis voor deze
werkvorm. Supervisie staat in het teken van de therapeutische relatie (kernwaarde ‘verbinding’) en je vorming als
therapeut (kernwaarde ‘ontwikkeling’).

Leertherapie
Het doel van leertherapie is inzicht te krijgen in de
persoonlijke processen die een rol spelen tijdens de
opleiding en bij het uitoefenen van je vak als
therapeut. Je deelt en onderzoekt wat je
bezighoudt op juist dát moment. Na elke sessie
kun je direct acties inzetten om je privé- en je
professionele leven nog meer in het teken te zetten
van je waarden. Daarnaast kun je zelf ervaren wat
therapie kan betekenen op persoonlijk en
professioneel vlak. (kernwaarde ‘kwetsbaarheid’)
* Alleen opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut NFG

Intervisie
Intervisie loopt als een rode draad door de opleiding heen. Je komt op regelmatige basis met een groep studenten bij
elkaar - met een enkele keer een begeleider van de opleiding - om te delen, je vaardigheden te verruimen en te
verdiepen, en om te reflecteren op je vak als the als therapeut. Intervisie zorgt voor verdere integratie van de lesstof.
Hierbij is compassie een belangrijke waarde. (kernwaarde ‘compassie’)
* Opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut NFG en opleiding ACT Coach
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Stage
Vanaf het tweede deel van het tweede jaar van de opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut NFG loop je stage. In
totaal 100 uur (inclusief supervisie, leertherapie en intervisie). Tijdens de stage kun je in de praktijk ervaren wat het is
om van betekenis te mogen zijn voor anderen. (kernwaarde ‘betekenis’)

* Alleen opleiding ACT en Psychosociaal Therapeut NFG

Inschrijven en/of
info
Heb je interesse in een van de in deze opleidingsgids
beschreven opleidingen? Wil je meer informatie? Een
gesprek met een student aan de opleiding? Je vindt
uitgebreide informatie op onze website:
stresswiseacademy.nl. Je kunt je daar aanmelden of
een aanvraag doen voor meer informatie.

Bedankt!
Onze officemanager, Roeline neemt je aanvraag via de website met veel plezier en binnen enkele dagen in
behandeling. Je kunt haar op haar werkdagen - maandag en donderdag - ook bellen: 088 20 32 620.
Namens het hele team van StressWise Academy willen wij je bedanken voor de tijd die je hebt vrijgemaakt en je
interesse in onze opleidingen met ‘een hart zo groot als de wereld’.
Bettine Schreuders
- directeur StressWise Academy
Harrie Kolsteeg
- founder en ceo StressWise Nederland

