
Training ACT in Balans. 

 

Trans diagnostische behandeling op basis van Acceptance & Commitment Therapy. 
 
 

Verdiepende training voor professionals. 
 

 

 

 

De training ACT in Balans is een unieke training voor professionals die zich verder 
willen ontwikkelen in Acceptance & Commitment Therapie.  

ACT in balans is toe te passen in de begeleiding/therapie aan cliënten met hulpvragen 

als: vermoeidheidsklachten, burn-out, zingevingsvragen, psychische en of lichamelijke 
klachten. 

 

Wat krijg je? 

- De handleiding voor professionals, 

- Compleet  programma voor het aanbieden in 7 of 4 sessie én de retraite variant, 

- Stapsgewijze doorloop van het programma, 

- Ervaring in experiëntiële oefeningen binnen een veilige context (groep max. 24 

deelnemers), 

- Persoonlijke aandacht m.b.t. groei in je therapeutische houding, 

- Deskundige beleiding van de auteurs van het boek ACT in Balans: Denise 

Matthijssen en Els de Rooij. 



Wat leer je? 
 
Tijdens deze training doe je ervaring op in het ervarings- gericht werken aan herstel van 
lichamelijke en psychische overbelasting, burn-out en het bevorderen van zelfzorg én 
veerkracht. Doel is vergroten van de psychologische flexibiliteit van cliënten. 
 
Het werkboek en de handleiding zijn zodanig opgebouwd dat jij als professionals aan het 
gehele cognitief gedragstherapeutisch veranderingsproces aandacht besteedt.   
 
Je start met het inventariseren van de hulpvraag en de mate van uit balans zijn. 
 
Daarna wordt gewerkt aan het opdoen van nieuw waardegericht gedrag, het omgaan 
met gedachten en gevoelens, vergroten van lichaamsbewustzijn en zelfliefde.  
 
Je leer hoe je kunt focussen op de werkzaamheid van gedrag in de context van waarden 
en vergroot jouw zelfvertrouwen in het toepassen van ACT. 
 
De training is gestructureerd van opzet, ervaringsgericht en gebaseerd op het werkboek 
en de handleiding voor professionals. 
 
Tijdens de training je alle stappen die in het werkboek én de handleiding worden 
beschreven inclusief de experiëntiële oefeningen.  
 
De studiebelasting is: 12 contacturen, 12 uren verplichte literatuurstudie uren 2 uur 
voor het schrijven van de casusconceptualisatie. 
 
 
Voor wie is de training? 
 
Klinisch‐psychologen, Psychotherapeuten, GZ‐psychologen, Lichaamsgericht werkende 
psychologen, Studentenpsychologen, Revalidatiepsychologen, Psychologen Arbeid & 
Organisatie, Medisch-psychologen, Gedragswetenschappers, Psychiaters, POH-GGZ, 
Huisartsen, Verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, Spv’ers (V&VN). 
 

Wat heb je nodig voor de training? 

- Voorkennis over ACT. 
- Het boek ACT in balans (Boom)  

https://www.boompsychologie.nl/product/100-9662_ACT-in-balans 

 

Wanneer is de training ACT in Balans? 

Zie  voor data: www.denisematthijssen.nl  

 

 

https://www.boompsychologie.nl/product/100-9662_ACT-in-balans
http://www.denisematthijssen.nl/


Waar is de training? 

People@places Culemborg 

Multatulilaan 12 

4103 NM Culemborg. 

Wat zijn de kosten?                                                   

Kosten voor de training bedraagt:  575 euro  

inclusief koffie/thee en lunch op beide dagen. 

 

Hoe kan ik me aanmelden? 

Door een mail te sturen naar: mail@denisematthijssen.nl 

 

 

NB: voor deze training is accreditatie aangevraagd bij het NIP, VGCT, FGzPt en de LV-POH-
GGZ en VPeP. 

mailto:mail@denisematthijssen.nl

