
Workshop 1: Professionele Veerkracht  
van de jongerentherapeut  

Door:            Harold Sauer en Marjo Vermeulen  (VIT-leden) 

 
In onze praktijken worden we dagelijks geconfronteerd met gezinnen waar de 
draaglast groter is dan de draagkracht. Mensen komen bij ons, omdat ze 
ondersteuning zoeken. In de workshop concentreren we ons op het werken met 
pubers en jongeren.  
Als therapeut word je geconfronteerd met heftige problematiek als 'snijden', 
suïcidale gedachten/gedrag, verslaving en ander (destructief) gedrag. Achter hun 
'lastige' gedrag zit iemand die gehoord wil worden. Wat is de logische reden dat de 
jongere doet wat die doet? Deze zoektocht, samen met de jongere, vraagt veel van 
een integratief therapeut. Hoe blijf je overeind, hoe houd je zelf veerkracht om 
met open oog en oor je cliënten te kunnen begeleiden zodat zij weer op eigen 
(veer)kracht verder kunnen? Wat heb je nodig om je veerkracht te behouden? 
Aldus Harold en Marjo.  

Harold Sauer is jongerentherapeut en docent bij de 
Specialisatie Integratieve Puber en Jongeren Therapie 
van Druppel Academy in Haarlem.  
Hij heeft zijn Praktijk in Rotterdam. Deze draagt niet 
voor niets de naam Garage: "lk vergelijk mensen vaak 
met auto's. Soms kan de buitenkant er mooi uitzien, 
terwijl de motor een vreemd geluid maakt. Misschien 
ziet er iets los of zit er iets klem. In de Garage ontdek je 
wat er aan de hand is. En je ontdekt je eigen 

gereedschap. Op die manier leer je je eigen motor repareren en onderhouden."  
Kortom hij werkt aan Veerkracht. 

Marjo Vermeulen is integratief jongerentherapeut en 
hypnotherapeut. Ze was initiatiefnemer van Druppel 
Academy waar trainingen worden georganiseerd en 
gegeven voor iedereen die met kinderen, jongeren en 
gezinnen werkt. Marjo is docent bij de Specialisatie 
Integratieve Puber en Jongeren Therapie van Druppel 
Academy in Haarlem en heeft ook een eigen praktijk. 
Samen met Lynn Jonkman richtte zij deze in Lisse op. 
Inmiddels een praktijk waar drie therapeuten werkzaam 

zijn.  Eerder werkte zij jarenlang in het onderwijs.  
 

 

  



Workshop 2: Wat wij over veerkracht kunnen leren van de 
Hobbits                        

Door:   Cornelia Reimerink  (VIT-lid) 
 
“My dear Frodo, Hobbits really are amazing creatures. You can learn all there is to know about 
them in a day, and yet after a hundred years they can still surprise you”. Gandalf – The 
fellowship of the Ring 
“The hobbit has shown extraordinary resilience to its evil.”  Elrond – The fellowship of the Ring  
“It's like the great stories, Mr. Frodo, the ones that really mattered. Full of darkness and 
danger they were, and sometimes you didn't want to know the end because how could the end 
be happy? …..I know now folks in those stories had lots of chances of turning back, only they 
didn't. They kept going because they were holding on to something. That there's some good in 
this world, Mr. Frodo, and it's worth fighting for.” Samwise Gamgee – The two towers   
 
De trilogie "The Lord of the Rings" is door miljoenen mensen gelezen. De verfilming heeft het 
boek helemaal tot een bestseller gemaakt en een breed publiek geconfronteerd met het 
archetypische verhaal. Vanuit Jungiaans oogpunt is "The Lord of the Rings" erg interessant, 
aangezien deze moderne mythe het individuatieproces van de mens uitbeeldt. Zelden heeft 
een verhaal zo'n grote impact gehad. De beelden vinden weerklank in ons onbewuste. We 
herkennen daarin onze eigen innerlijke tocht.  
Een belangrijk thema is het kwaad, uitgedrukt in het symbool van de ring. In "The Lord of the 
Rings" worden de verschillende personages met zowel het kwaad buiten als binnenin hun 
geconfronteerd; namelijk de werking van hun eigen schaduw. Dit wordt uitgedrukt in de 
aantrekkingskracht van de ring: de meesten zouden hem eigenlijk best zelf willen bezitten, 
maar moeten zich steeds bewust blijven van het grotere doel waaraan zij ondergeschikt zijn.  
In de workshop word je meegenomen op een reis die voert langs verschillende filmbeelden uit 
Peter Jacksons "The Lord of the Rings" rond het thema veerkracht. Wat maakt dat uitgerekend 
de hobbits zo bijzonder veerkrachtig zijn in het weerstaan van het kwaad? Wat maakt dat de 
reisgenoten ondanks de schijnbare overmacht van Sauron, toch blijven volharden in hun 
queeste? Een aantal begrippen zullen hierbij de revue passeren, waaronder Wyrd (een 
concept uit de Anglo-Saksische cultuur), eucatastrofe (een term geïntroduceerd door Tolkien 
zelf) en een terugkeer naar de meest authentieke kern van onszelf. 

Cornelia Reimerink is in 1997 afgestudeerd als psycholoog aan 
de universiteit van Utrecht en heeft als psycholoog in diverse 
settings gewerkt. Uit grote belangstelling voor Jung is zij de 
vijfjarige opleiding tot Jungiaans Analytische Therapeut gaan 
volgen. Voor haar was dit een schot in de roos en zij is sinds 
2005 als docent verbonden aan het instituut. Zij geeft les op 
het gebied van sprookjes, dromen en Jungiaanse 
filmbeschouwing. Daarnaast geeft zij meerdaagse workshops 
over het werk van Jung & Tolkien.  

  



Workshop 3: Veerkracht en de Spirituele Dimensie 
Door:   Chris Kersten  (VIT-lid) 
 

Chris heeft een eigen praktijk en is daarnaast directeur van het 
Centrum Zijnsoriëntatie. Van jongs af aan was hij al geïnteresseerd in 
psychologische en spirituele zienswijzen en de betekenis hiervan in het 
leven van mensen. 
Na zijn studie Psychologie heeft hij tot 1995 allerlei leidinggevende 
functies in het bedrijfsleven gehad. Daarnaast verdiepte hij zich in 
het Boeddhisme en volgde hij andere scholingen op dit terrein. 
In 1995 startte hij zijn werk als Zijnsgeoriënteerd begeleider en in 
1997 richtte hij in samenwerking met collega’s de opleiding Centrum 
Zijnsoriëntatie op. 

Het Centrum Zijnsoriëntatie combineert de psychologische en spirituele inzichten die 
steunend zijn voor persoonlijke ontwikkeling en het oplossen en omgaan met psychische 
klachten. In de vierjarige Coachopleiding Zijnsoriëntatie is de essentie om therapeuten in 
opleiding inzichten en methodieken aan te reiken waarmee ze mensen kunnen begeleiden 
om, zoals Chris het noemt, een mooier en blijer mens te worden.  
 
Veerkracht en de spirituele dimensie 
In deze workshop geeft Chris een inleiding om vervolgens een inspirerend kringgesprek te 
voeren. Hij legt het begrip veerkracht uit dat verwant is aan andere in de psychologie 
gebruikte begrippen. 
Zijn vraag is: Kun je ook groeien in veerkracht?  
Groeien in emotionele veerkracht betekent groeien in incasseringsvermogen, het toelaten van 
emotionele pijn. Hoe kunnen we dat doen? Wat is daarvoor nodig? En kunnen we dat? Vragen 
die hij behandelt in de workshop.  
En wat is de betekenis van de spirituele visie hierbij? Is deze behulpzaam?  
Wat is het verschil van de reacties op emotionele pijn?  
En hoe leiden deze inzichten tot veerkracht?  
Volgens Chris verzacht het versterken van de veerkracht niet alleen het lijden van mensen, 
maar komt het ook tegemoet aan een menselijk inherent verlangen om van waarde te zijn in 
de wereld.  
 
 
  



Workshop 4: De balans tussen stress en veerkracht 
Door:   Linda ter Elst (VIT-lid) en Nelly ter Voert  
 
Stress is onderdeel van het leven.  
Als er binnen een persoon, relatie of gezin stress ervaren wordt, heeft dit invloed op de 
persoon en het hele gezin en verminderd het de veerkracht van alle gezinsleden. 
Veerkracht vraagt om dicht bij jezelf te blijven en te weten wie je bent. 
Tijdens deze workshop laten Linda en Nelly je ervaren hoe je inzicht kunt krijgen en geven in 
de talenten van kinderen, jongeren maar ook hun ouders. Ze kijken ook naar hoe dit in 
gezinnen werkt en de paralelprocessen die hier spelen. Dat zicht op de talenten zicht kan 
geven op de mogelijkheden onderling.  
Veerkracht en stress zijn tegenpolen. 
Dat hebben we de afgelopen jaren allemaal kunnen ervaren. Hoe groter de veerkracht hoe 
makkelijker iemand met stress om kan gaan. Is er veel stress, dan is het van belang om de 
veerkracht van de persoon of het gezin te versterken. 
 
Nelly ter Voert  
Linda ter Elst 
 

Linda ter Elst, 52 jaar, opgeleid als 
(kinder)verpleegkundige, kinder- en 
jeugdtherapeut,  en heeft zich daarnaast 
geschoold in systeemtherapie, relatietherapie en 
traumatherapie.  
In haar Praktijk-Eigenwijs werkt ze samen met 
haar honden Sam en Pip)  
Met een schat aan ervaring in haar eigen 
ziekteproces en de ervaring daaraan voorafgaand 
waarin ze als verpleegkundige op de 
kinderoncologie actief was, is zij zich ervan 

bewust geworden dat veerkracht en gezondheid zowel fysiek als mentaal, enorm wordt 
bepaald door relaties.  
Zoals zij zegt: “Dit begint met zicht krijgen op je relatie met jezelf, met de plek in je gezin waar 
je opgegroeid bent, je plek op dit moment in je leven, je omgeving. De afgelopen ruim 17 jaar 
vormt dit magische systemische ‘veld’ in mijn Praktijk-Eigenwijs de basis.”  
 

Nelly ter Voert, 57 jaar, opgeleid als orthopedagoog en creatief 
therapeut.  
Volgend jaar viert zij het 25 jarig jubileum van haar praktijk. Haar 
missie is om te zorgen dat iedereen voordat hij 18 is inzicht heeft in 
zijn talenten en ervaart wie hij of zij is. Dit zou naar haar idee 
ingebed moeten worden binnen de opvoeding en het onderwijs.  
Naast de begeleiding van jongeren en hun ouders geeft zij training, 
supervisie en leertherapie aan mensen die het vak willen leren 
en/of met het TalentCompass willen leren werken. Het 

TalentCompass is een instrument dat aangeboren talenten zichtbaar maakt.   
Nelly ter Voert is auteur van het boek: Mama pubert mee, vergroot het zelfvertrouwen van 
jezelf en je puber.  
 
 
 



Workshop 5: Leg je Gronkels op tafel en beleef de Veerkracht  
Door:   Dorien Hulsebosch en Saskia Kenselaar (VIT-leden) 
 
In deze workshop gaan Dorien en Saskia spelenderwijs aan de slag met ingesleten 
denkpatronen die iedereen wel zal herkennen.  
Ze doen dit met Gronkels. Dit is een luchtig, nieuw en razendsnel kaartspel voor jong en oud 
dat het gesprek op gang brengt over ingesleten denkpatronen. Spelenderwijs praat je samen 
over ingesleten denkpatronen die iedereen zal herkennen. Piekeren, perfectionisme, 
negativiteit, heftige emoties en nog veel meer: je praat erover, leert elkaar én jezelf beter 
kennen, en ziet hoe het ook anders kan. Boor je Veerkracht aan. Speel mee en ontdek je 
luchtige, weerbare zelf!  
Stap in deze workshop en oefen hoe je je client meer veerkrachtig kunt laten denken! Ze 
gebruiken hiervoor het door henzelf ontwikkelde spel ‘Gronkels’, dat je op school, in de 
praktijk, in het gezin of op kantoor kunt spelen. Na afloop van deze workshop weet je op 
welke manieren je dit spel in je eigen praktijk kunt inzetten om de cliënt zijn veerkracht te 
laten ontdekken. 
 
 

 
Saskia Kenselaar en Dorien Hulsebosch 
startten tien jaar geleden Bloem; 
praktijk voor training, coaching en 
kinder- en jeugdtherapie in Hillegom.  
In hun praktijk Bloem komen hun 
expertise en enthousiasme samen.  
Ze bieden laagdrempelige, 
oplossingsgerichte hulp aan kinderen 
van 6 tot 23 jaar en aan hun ouders. 
 

Wil je meer van hen weten kijk dan op hun site: www.kinderjeugdpraktijkbloem.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop 6: Vind veerkracht met lucht, vuur, water en aarde  
Door:   Irma Kops en Nies Mulder (VIT-leden) 
 
Waar en waardoor ontstaat er beweging, waar is er ruimte, wat zijn de elementen van of voor 
veerkracht? Veerkracht die nodig is om weer in je eigen hoedanigheid terecht te kunnen 
komen. Vanuit hun verwondering over de chemie die vaak tijdens de sessies met kinderen en 
hun ouders ontstaat, is dit een vraag die Irma en Nies al lange tijd bezighoudt. 
Zij hebben hiertoe hun eigen invalshoeken, vanuit professie en levenskunst, samen 
onderzocht. Ze zeggen: “Als het leven een reis is, dan komen wij elkaar (in een sessie) tegen, 
soms kort, soms wat langer of vaker. En dan weer afscheid nemen.” 
Zij leggen deze ontmoeting onder een vergrootglas. En wat jij meeneemt in je koffer, bepaal je 
zelf. Door de ogen van een ander, krijg jij de kans om te horen wie en wat er nog meer bij jou 
gezien kan worden. Wordt wat koud is misschien warm. Wordt het onzichtbare zichtbaar?  
Het is een ervaringsgerichte en speelse workshop.  Lucht, vuur, water en aarde zijn hun 
bouwstenen. 
 

Sinds juni 2008 heeft Irma haar eigen praktijk Veerkracht in Den Haag. 
Daarnaast maakt ze al jaren theater en is Poppenspel voor haar de meest 
authentieke vorm. Tijdens het spelen ontdekte ze de magische wereld van 
kinderen. 
Haar interesse gaat als vanzelf uit naar kinderen die zichtbaar of voelbaar 
niet goed in hun vel zitten. Hoe komt het dat dit kind doet zoals hij doet? 

En is er iets waarmee zij zou kunnen helpen? Hoe kunnen zij weer hun oorspronkelijke vorm 
of positie innemen. Hoe vinden zij hun veerkracht weer terug? Vragen, waarbij Integratieve 
Kindertherapie prima uitkomst biedt.  
 

In Juni 2007 heeft Nies haar specialisatie tot Kinder- en 
Jeugdtherapeut afgerond. Zij heeft zich verdiept in de rol van beweging 
op reflexen en zintuiglijke ontwikkeling en is ook geschoold in het 
systemisch werken. Ze is moeder van drie kinderen. Ze vindt het 
ontzettend leuk om met kinderen om te gaan en hen op hun eigen 
unieke wijze te benaderen. In haar praktijk Spelenderwijs voor Kinder- 
en Jeugdtherapie maakt ze hier met plezier haar werk van. Ze begrijpt 

hoe belangrijk het voor ouders is om de juiste hulp van buitenaf te vinden bij moeilijkheden 
met hun kind. 
 
 
  



Workshop 7: Door boksen je veerkracht vergroten         
Door:   Ray Staring (VIT-lid) 
 
You don’t lose if you get knocked down,  you lose if you stay down  
De quote van de wereldberoemde bokser Mohammed Ali.  
Het geeft aan hoe veerkracht tot in de kern verweven is met boksen, aldus Ray. Omgaan met 
uiterste stress en psychisch/emotioneel herstellen van een (tegen-)slag is van levensbelang in 
de vierkante ring. Maar kun je ook laagdrempelig binnen behandeling je client via boksen in 
staat stellen te groeien in veerkracht? 
Tijdens deze (inter-)actieve workshop laat Ray je ervaren hoe veerkracht veilig en leuk 
uitgewerkt kan worden met behulp van vechtsport. Met bokshandschoenen aan samen met je 
collega aan de slag. Maar niet om enkel ‘werkvormen te consumeren’. Ook ga je gelijk een 
stap verder en oefenen hoe je in de rol van begeleider jouw cliënt gericht kunt laten 
ontwikkelen op essentiële componenten van veerkracht, zodat je dit direct kunt gaan 
toepassen in je praktijk. Leuk én leerzaam dus! 
 
Benieuwd naar wat er zoal in deze workshop aan de orde komt, dit zijn de punten: 
 Incasseren en uitdelen.  
Boksen is als het leven: je krijgt klappen en je slaat terug. Veerkracht in een notendop. Aan de 
hand van een paar eenvoudige werkvormen ga je ervaren en oefenen hoe je dit met je client 
kan uitwerken. 
 Inspanning en ontspanning.  
Voor het menselijk lichaam is een balans tussen deze twee polen essentieel. Kan een sporter 
overtraind zijn of is ie eerder ‘underrested’? En hoe verhoudt dit zich tot allerlei alledaagse 
stress van school, werk of moeilijke situaties? Tijdens een aantal aansprekende werkvormen 
ga je ontdekken hoe gemakkelijk deze onderwerpen al boksend zijn te behandelen. 
 Adem 
Herstellen van en omgaan met stress en tegenslag is goed te verbinden met ademhaling. Hoe 
werkt ademkracht en hoe kun je spelenderwijs iemand meer bewust maken van herstel via 
ademhaling? En hoe kun je ademhaling leren reguleren onder druk?  
 Omgaan met stress 
De spanning die het raken en geraakt worden tijdens het boksen met zich meebrengt, onthult 
hoe je omgaat met verschillende situaties in het dagelijks leven en werk. Waar liggen je 
kwaliteiten en waar je groeimogelijkheden? Kun je ontspannen alert omgaan met stress? Door 
een laagdrempelige opbouw leer je hoe je een ander op deze vlakken in staat kunt stellen tot 
ontwikkeling. 

 
Ray is integratief jongerentherapeut, voormalig wereldkampioen 
kickboksen en ontwikkelaar van de cursus Vechtsport als instrument 
voor zorgprofessionals. Kijk voor meer info op www.gloryforall.nl of 
www.allforglory.nl  
 
 
 



Workshop 8: Wandelmeditatie en Veerkracht 
Door:   Lara Briozzo (VIT-lid)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mijn wortels zijn gevormd in de Italiaanse 
bergen waar ik oorspronkelijk vandaan kom.  
 
Lopen in de natuur is altijd een manier 
geweest om in diep contact met mijzelf te 
komen en te voelen dat alles okay was.  
 
In mijn tienerjaren heeft de scouting een 
spirituele laag toegevoegd aan mijn 
ervaringen in en met de natuur.   
Later, toen ik begon te werken als therapeut, 
werd steeds duidelijker hoe helend, 
versterkend en krachtig de samenwerking 
met de natuur kon werken binnen een 
therapeutische praktijk. 

De focus van de workshop is gericht op veerkracht. 
Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag door te voelen en 
accepteren van je emoties en dat is het begin van een veerkrachtige reactie. 
Mijn perspectief is gebaseerd op het samen komen van drie aspecten: 
 
1- Wandelen: lichamelijk beweging en contact met je lichaam en jezelf op een diep intiem 
niveau, Je lichaam als instrument gebruiken voor healing. In het contact met je lichaam 
kom je in diep contact met jezelf door verbinding met je emoties en ook met je kracht. Je 
herontdekt van binnenuit wie je bent en wat je wilt en kan. Door bewust te lopen in de 
natuur kan je dit met al zijn eenvoud echt bereiken; 
 
2- Mediteren: wanneer je een meditatieve houding toevoegt aan het lopen, kom je nog 
verder. Het contact met jezelf expandeert tot de spirituele dimensies waar je gewoon jezelf 
kan zijn en dit ten diepste kan ervaren terwijl je ook stevig met je voeten op de grond staat; 
 
3- Natuur: wandelend mediteren in de natuur geeft je toegang tot een energetische 
omarming dat heelt en je perspectief verandert om zodoende een boost aan je veerkracht 
te geven. Er zijn letterlijk helende stofjes die door bomen en planten geproduceerd worden 
waarmee je in contact komt. Je voelt een connectie met iets buiten jezelf dat voelt als 
onvoorwaardelijk liefde en acceptatie. 
De gronding is bijna onvermijdelijk en gaat gepaard met interne locus of control = het  
gevoel van innerlijk kracht, het bewust zijn wat je kan en wat jij werkelijk wil. 
Emoties hebben een veilige ruimte om tot expressie te komen want naast het lichaam, 
bied ook de natuur daar steun in, je kan dat heel makkelijk (aan)voelen. 


