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Symposium Sensitiviteit, Veerkracht en verbinding  

in opvoeding, onderwijs en werk op vrijdag 10 maart 2017 in PXL Hasselt 

door Sensitief vzw i.s.m. Hogeschool PXL-Education 

 

Inschrijven kan rechtstreeks via: https://apps.pxl.be/inschrijving/SensitiefSymposium 

9.00u Onthaal - Verwelkoming in Hogeschool PXL Education (gebouw D)  

                                                    ELFDE LINIESTRAAT 23 A - 3500 HASSELT   

9u30 tot 10u30 - Lezing1  

Sensitiviteit, kwetsbaarheid en (veer)kracht in opvoeding en onderwijs - An Michiels 

Veerkracht is het vermogen om tegenslagen te overwinnen. Kwetsbaarheid is het vermogen om authentiek 

contact mogelijk te maken.  Beiden komen tot uiting in een sensitieve en assertieve levenshouding. In deze 

lezing wil An je inspireren met de inzichten uit haar jarenlange praktijk- en levenservaring. Je krijgt 

praktische tips aangereikt voor het dagelijkse leven op school en thuis. 

                               Docent: An Michiels is initiatiefneemster van dit symposium. Door de oprichting van 

Sensitief vzw maakte zij haar levensmissie waar. Zij geeft er lezingen, cursussen en 

individuele therapiesessies. Ze coördineert en begeleidt de Sensitief-Assertief-

Vakantiekampen en ook de Ouder-Kind-Leervakanties in binnen - en buitenland. Op 

die manier helpt ze grote en kleine mensen beter met elkaar te communiceren.   

Ze is auteur van “De Hoogsensitiviteit Survivalgids”.  

Meer info over An Michiels en haar werk vind je op www.sensitief.be of spreek haar 

aan tijdens de Korte Pauze of op de Infostanden 

 

10u45 tot 12u - Lezing 2  

Veerkrachtig omgaan met de hindernissen op je levenspad - Erik de Soir 

Als je hoogsensitief bent maken schokkende gebeurtenissen een extra diepe indruk op je. Ze rukken je 

weg uit de continuïteit van het leven en schorten de verbinding met anderen op. Je krijgt een gedwongen 

“time out” en komt terecht in de marge. Niemand verdient het om in de zijlijn van het leven terecht te 

komen, als een soort bijverschijnsel, naast het leven dat anderen leven. Je krijgt dan de indruk dat je 

precies nergens meer deel van uitmaakt. Als mens willen we allemaal liefde, gelukkig zijn, erbij horen.  

In zijn lezing bouwt Erik De Soir zijn betoog op aan de hand van “18-ities”. Het zijn 18 Engelse woorden 

die op ‘-ity’ eindigen. Die schetst hij, aan de hand van talrijke getuigenissen, als een regenboog van 

concepten voor een zinvolle verwerking van verlies en trauma. Elk woord op zich geeft een bepaalde 

kleur aan de verwerking, als onderdeel van een groter geheel. Zoals bij de filtering van wit licht, kan je 

leren de regenboog van de 18-ities in jezelf te maken om je leven te blijven zingeven, ook na moeilijke 

omstandigheden. Wie je op zijnsniveau wil worden, kan je worden, maar het kost je moed en blijvende 

inzet.  

 

Ontwikkel  daarvoor je eigen innerlijk kompas! 

https://apps.pxl.be/inschrijving/SensitiefSymposium/
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 Docent: Erik de Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht).  

Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psycho-traumatologie en 

verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering. Hij 

doceert crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in 

binnen- en buitenland. Hij is ook meditatieleraar en treedt vaak op als expert in de 

media en publiceerde reeds een vijftiental boeken waarvan ‘Leven aan de zijlijn. 

Meditaties voor trauma en verlies’ (Lannoo). 

 

Meer info over Erik de Soir en zijn werk vind je op www.erikdesoir.be en 

                           www.dewegwijzer.org  

 

 

12u tot 13u - Lunch -  beurs met infostanden en boeken   

 

Broodjeslunch  

13u tot 14u30 - Maak je keuze uit Workshopreeks 1 

1. Burn-out en stress duurzaam vermijden - Sabine Vanquaillie 

We kennen allemaal wel iemand die door burn-out geveld werd. Het lijkt wel de aandoening van de 

tijd. Het gevolg van een maatschappij die de lat steeds hoger lijkt te leggen en meer vraagt dan mensen 

kunnen geven. Maar is dat wel zo? Is het werkelijk alleen deze jachtige maatschappij die ons richting 

stress en burn-out drijft? Of is het ook ons eigen streven naar succes en erkenning dat ons verhindert te 

luisteren naar onze eigen innerlijke signalen? 

Ambitie, gedrevenheid, hard werken, … het zijn gerespecteerde eigenschappen die ons op weg naar 

de top kunnen helpen.  Soms slorpen ze echter zo veel energie op dat een lang verblijf aan die top 

onmogelijk wordt. Daarom volgt op succes vaak burn-out. Maar het is niet enkel het te veel of te hard 

werken dat ons ziek kan maken. Er is nog meer, maar wat? 

Tijdens dit seminar geeft Sabine je inzicht in wat maakt dat iemand opbrandt. Hoe merk je het, bij jezelf 

en anderen? Hoe kan je er best op reageren? Hoe kan je het vermijden? Je maakt kennis met de 

vernieuwende en succesvolle methode van Sabine. Samen met Sabine van “Kus De Kikker” leer je  

jezelf beschermen tegen de desastreuze gevolgen van een burn-out. 

 

                               Docent: Sabine Vanquaillie kende als hoogsensitieve persoon een succesvolle 

carrière als manager in change, sales en marketing bij gerenommeerde 

multinationals. “Dankzij” een burn-out kreeg Sabine een goed zicht op de 

problematiek van stress en burn-out. Ze schoolde zich intensief bij als trainer, coach 

en bemiddelaar. Sindsdien leert ze mensen constructief omgaan met stress en burn-

out, hoogsensitiviteit en conflicten. Met haar bedrijf, Kus De Kikker, wil ze geen kroon 

op de kikker zetten, maar de prins(es) uit de kikker bevrijden.  

Meer info over Sabine Vanquaillie en haar werk vind je op www.kusdekikker.be  

http://www.erikdesoir.be/
http://www.dewegwijzer.org/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc6qrSmcnRAhWHnRoKHfSEC0YQjRwIBw&url=http://getuigenbank.be/spreker/erik-de-soir&psig=AFQjCNHNXN7dzJJXnYxNp-6ZSEcTr-LqTQ&ust=1484743181204468
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2. Opvoeding, een kwestie van verbinding? - Nancy Verhaeghe 

Als ouder heb je een diep verlangen naar verbinding met jouw kind. Toch lijkt dat in het dagelijks leven 

niet zo vanzelfsprekend te zijn. Hoe komt dat toch? 

Tijdens deze workshop onderzoeken we de mogelijkheden om volledig in verbinding te zijn met jouw 

kind. Nancy deelt haar inzichten over wat echte verbinding is en hoe je het in jouw gezin vorm kan geven. 

Er worden je enkele belangrijke sleutels aangereikt, zodat je met een rijk gevuld hart, op jouw eigen 

manier, de verbinding tussen jou en jouw kind(eren) verder kan laten groeien. Ont-moet-ing staat centraal 

in deze workshop. 

Docent: als kindercoach begeleidt Nancy zowel kinderen als ouders in 

Fonkelster. Ook begeleidt ze, op een bijzonder liefdevolle wijze, de 

kindergroepen tijdens de ouder-kind-vakanties van Fonkelster en Sensitief vzw. 

Ze schreef het voorwoord in “Verhalen voor gevoelige oortjes”, een boek vol 

bemoedigende metaforen (zie infostand van de auteur: Wendy Janssens). 

Meer info over Nancy Verhaeghe en haar werk vind je op www.fonkelster.be  

 

3. Verbindend en empathisch leiding geven - Kurt Mees 

Deze workshop gaat over de kracht van verbindend Empathisch leiding geven. Dit is een soort van 

leiderschap waar er ruimte is voor een persoonlijke coaching die leidt tot ontwikkeling en groei van de 

medewerker. We gaan uit van het potentieel dat aanwezig is in ieder individu en brengen 

dit ondersteunend in verbinding met de talenten die aanwezig zijn in ieder van ons. Dit stimuleert de 

bestaande vaardigheden van een groep en zet deze om in hechte langdurige 

samenwerkingsverbanden. En methode die praktisch bruikbaar is voor iedere leidinggevende of ouder, 

en iedereen die op één of andere manier ooit in zijn leven een leidende rol opneemt. 

 

Een praktische workshop met veel voorbeelden uit het dagelijkse gezins- en bedrijfsleven. 

 

Docent: Kurt Mees is een IT-manager met een passie voor ‘leadership’.  Hij is vader 

van 3 bijzondere dochters. Hij zet mensen graag in volgens hun talenten en weet 

zo een goed team uit te bouwen. Sinds enkele jaren hij ook actief  betrokken bij 

Sensitief vzw als mede-begeleider van de Sensitief ouder-en-kind-kampen.  

Hij weet zowel ouders als jongeren te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. 

Zijn motto is: “Kies voor talent, laat zien wie je (echt) bent”. 

 

Meer info over Kurt Mees via Sense Your Ability 

 

4. Beelddenkers leren anders - Sandra Kleipas  

Een groot deel van de hoogsensitieve kinderen en volwassenen denken in ‘beelden’. Het zijn zogenaamde 

‘beelddenkers’ en daarom noemt men hen ook wel “ visueel intelligent”. Maar onze (onderwijs)wereld is 

nu veel meer gericht op een auditieve vorm van lesgeven.   De waarde van visuele intelligentie wordt, 

omdat die nog te weinig gekend is, binnen werk en onderwijs (nog) niet altijd gezien. Dit kan, naast een 

laag zelfbeeld en onderpresteren, tevens een soort “kameleon gedrag” tot gevolg hebben.  

http://www.fonkelster.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO2qHOnMnRAhVEthoKHUkUBEAQjRwIBw&url=http://www.verhalenvoorgevoeligeoortjes.com/hooggevoeligheid/kinderkamp/&bvm=bv.144224172,d.d2s&psig=AFQjCNFvE38gTbp-v4GuIKb9EiPrPLa3Vw&ust=1484743935391190
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En dit kost heel veel energie. Mensen die visueel intelligent zijn, zijn creatief, inventief en onderzoekend. 

De ‘waarom’ vraag is een van hun belangrijkste vragen. Daarnaast hebben ze graag een “totaalplaatje” 

van dat wat ze gaan doen of mogen verwachten. Ben of ken jij een “beelddenker" en wil je meer 

informatie en praktische handvaten die je direct thuis, in de klas of op je werk kunt gebruiken? 

 

Een uitdaging voor de bestaande leermethodes!  

Docent: Sandra Kleipas is oprichter, trainer spreker en coach in haar eigen praktijk 

en bij Platform In Beeld. Sandra begeleid al heel wat jaren kinderen jongeren en 

volwassenen rond hoogsensitiviteit en beelddenken. Daarnaast leidt ze jaarlijks 

tientallen profecionals op die haar methode rond beelddenken toepassen. Zij is 

tevens de auteur van een heel praktisch boeken ‘De Gids over beelddenkende kids’ 

& ‘ De Survivalgids Beelddenken’. 

 

Meer info over Sandra Kleipas en haar werk vind je op de websites 

                            www.inpraktijk.be  -  www.PlatformInBeeld.com 

 

 

5. Strategie van het geluk - Gerbert Bakx  

Filosofische causerie over het verwerven en koesteren van de belangrijkste dingen in het leven.  

Gelukkig zijn als het leven meezit, is geen kunst. Maar gelukkig zijn als het leven niet meezit, is iets anders. 

De strategie van het geluk leert je hoe je écht gelukkig kunt zijn. Niet door het formuleren van holle 

slogans en het emotieloos leren toepassen van regeltjes en voorschriften van anderen, maar door je op 

weg te helpen naar een leven dat je zo aandachtig en bewust mogelijk leeft.  

Geluk is als een dans, nl. een vaardigheid die je door observatie, overgave en een gezonde dosis 

wilskracht kunt verwerven. Een dans (en het geluk) kan je niet bezitten, je kan ze hoogstens onder de knie 

krijgen, en dan meestal nog in een eigen versie. Wijsheid is een sleutelwoord in dat proces. Wijsheid is 

het verzoenen van het wenselijke en het haalbare, van het ideale en het onvolmaakte. 

Docent: Dr. Gerbert Bakx, medewerker van de Academie voor Levenskunst, 

studeerde wetenschappen, geneeskunde en filosofie. Gefascineerd door de vele 

manieren waarop mensen hun leven vorm geven, legde hij zich toe op 

psychotherapie en persoonlijke begeleiding.  

Daarbij heeft hij met een speciale belangstelling voor evolutionaire psychologie, 

antropologie, humanistische en existentiële therapie. Hij schreef pareltjes als:  

“Strategie van het geluk”,  “Dansen tussen mogelijkheden en werkelijkheden” en ook 

“Gelukkiger leven”.  

 

                           Meer info over Gerbert Bakx en zijn werk vind je op gerbert.webplus.net  
6.  

 

 

14u30 - 15u -  Korte Pauze - Infostanden 
 

http://www.inpraktijk.be/
http://www.platforminbeeld.com/
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15u tot 16u30 - Maak je keuze uit Workshopreeks 2   

6. Hoe overleef je als Hoog Sensitief Persoon je werk?  - Annick Ottenburgs 

Hoogsensitieve mensen zijn als kanariepietjes in de mijn: ze signaleren sneller ongezonde 

werkomgevingen. In welke omgevingen lopen deze mensen meer risico op burn-out? Wanneer bloeien ze 

helemaal open? Stress hoort bij het leven. Hoe kan je als HSP je veerkracht vergroten?  

“Do you dare to care for yourself?” In hoeverre hou jij rekening met jouw hoogsensitieve behoeften?  

Ben jij in verbinding met jezelf? Weet jij wat jou energie geeft en doet stralen van geluk?  

En durf je dat ook delen met anderen en keuzes maken die goed zijn voor jezelf?  

Hoe je dit kan verwezenlijken ontdek je tijdens deze interactieve lezing. 

 

Docent: Annick Ottenburgs is loopbaancoach voor HSP’s. Ze inspireert en 

begeleidt hoogsensitieve personen om stress te transformeren en hun 

levensmissie te realiseren. Wil jij weten hoe ook jij kan stralen van geluk  

in je werk? Vraag op www.happywork.be het gratis e-boek aan:  

“HSP: Van overleven naar happy leven”. 

 Meer info over Annick Ottenburgs en haar werk vind je op www.happywork.be.  

 

 

7. Kinderen tonen ons de weg naar eigenliefde - Yves Boone  

“Terwijl jij je kinderen probeert van alles te leren over het leven,  

leren je kinderen jou waar het eigenlijk om draait.” 

 

Als we echt durven kijken en luisteren naar het verhaal van het kind kunnen we ontdekken wat het ons 

spiegelt. En als we dan eerlijk en onbevooroordeeld in die spiegel durven kijken worden we uitgedaagd 

om onze eigen overtuigingen (over ons kind en over onszelf) bij te stellen. Weet je welke (onbewuste) 

overtuigingen je met je meedraagt? Als we de uitdaging aangaan kunnen we (opnieuw) de  kracht 

ontdekken die (soms al lange tijd) diep in onszelf verborgen ligt. Kinderen kunnen contact maken met heel 

ons 'ZIJN'. Onze aandacht wordt daardoor verschoven van “doen” en “hebben” naar “zijn”.  

Dit bewust-zijn maakt ons milder, zowel ten opzichte van onszelf, als van de wereld om ons heen.  

 

Docent: Yves Boone coacht ouders, leerkrachten en kind(eren). Hij helpt hen terug bij 

zichzelf te komen. Hij is een expert in het ‘vertalen’ van de ‘spiegels’ om je heen in 

een heldere en helende taal.  

 

Meer info over Yves Boone en zijn werk vind je op B-One-Coaching.be  

 

 

 

http://www.happywork.be/
http://www.happywork.be/
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8. Hondenspiegel: de wijze lessen van een hond - Gerja Westerhof  

Een van de belangrijkste thema’s voor veel fijngevoelige volwassenen en kinderen is het leren omgaan 

met hun gevoeligheid in een wereld die veel van ons vraagt. Een uitdaging! Een nieuwe kijk op het leren 

omgaan met onze gevoeligheid kunnen honden ons laten zien in de spiegel die zij ons voorhouden. 

Honden worden binnen therapie al langere tijd ingezet bij kinderen en volwassenen met autisme, met een 

verstandelijke beperking, bij mensen met een posttraumatisch stress stoornis enz. Met resultaat! Ook voor 

mensen die beter willen leren omgaan met hun gevoeligheid kunnen honden wijze leermeesters zijn!  

Vaak is er bij fijngevoelige mensen al een voorliefde voor dieren. 

Tijdens deze workshop ontdek je wat een hond je kan leren, als je ervoor open staat: 

 Je ontdekt welke meerwaarde jullie hond als huisdier kan hebben in het leren van je kind 

 Je gaat ervaren wat het voor jou betekent als een hond je een innerlijke spiegel voorhoudt  

 Je gaat beseffen wat coaching of therapie met honden is en wat de meerwaarde hiervan kan zijn 

voor jezelf of je kind  

Vanuit de pure en eerlijke manier waarop een hond naar je kijkt krijg je precies die feedback die je 

nodig hebt. Wonderlijk, hoe een hond je kan leren om je gevoeligheid in te zetten als kracht!  

 

Docent: Gerja Westerhof is psychomotorisch en dramatherapeute. Ze verzorgt 

professionele opleidingen voor mensen die het spiegelwerk met honden willen 

leren. Daarnaast geeft ze ook uitdagende en leerzame workshops voor bedrijven 

en groepen. Je kunt ook bij haar terecht voor een eerlijk advies bij de keuze van 

de juiste hond voor jou of je gezin. 

Meer info over Gerja Westerhof en haar werk vind je op www.kernreflect.nl 

 

 

9. Educatieve opstellingen een antwoord op hedendaagse uitdagingen? 

   -  Hilde Van Bulck 

Hoe kunnen drie eenvoudige principes bijdragen aan een goed functionerende school? Hoe kan je op 

school tijd winnen tijdens de les, de vergaderingen en de klassenraden en zo meer aandacht aan de 

leerlingen geven? Hoe dragen die drie principes bij aan hun motivatie en aan het engagement van 

leerkrachten? Hoe vinden ouders, leerlingen en school de juiste plaats ten opzichte van elkaar? Kunnen 

de drie principes ook een hulp zijn tegen pesten, schoolverzuim, moeilijke studiekeuze, planlast, 

schoolbeleid en moeilijke verhoudingen? Een boeiende uitdaging voor ouders, mensen uit het onderwijs 

(studenten, leerkrachten, docenten én directie), coaches, en therapeuten. Breng je nieuwsgierigheid en je 

leergierigheid mee en maak kennis met de werking van educatieve opstellingen. 

 

Docent: Hilde Van Bulck is de enthousiaste bezielster van “The New Life Teacher” 

en van “Samati”. Zij is onderwijsexpert, spreker, transformator en opsteller. Ook 

heeft ze een rijke ervaring in het onderwijs als schooldirectie, coördinator en 

leerkracht. Hilde Van Bulck is auteur van doorleefde boeken als “De eigenwijze kikker 

- het geheim van lesgeven en opvoeden” en  “De nacht van ons leven”. Ze begeleidt 

volwassenen en jongeren naar hun diepste essentie. 

Meer info over Hilde Van Bulck via www.the-new-life-teaching.com 

http://www.the-new-life-teaching.com/
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10. Inclusieve besluitvorming en conflicthantering - Fanny Matheusen 

Sta je soms “met je mond vol tanden” als mensen een heftige discussie met elkaar hebben over gevoelige 

thema's? Probeer je conflicten in de groep eerder te vermijden dan ze uit te spreken? Heb je het gevoel 

dat beslissingen in jouw organisatie toch niet echt democratisch genomen worden? Vraag je je af hoe het 

komt dat de verandering waar je team zelf mee instemde toch door hen gedwarsboomd wordt?  

Deep Democracy is een vorm van conflict-coaching die inclusieve besluitvorming met oog voor de stem 

van de minderheid vormgeeft.  

 

In deze workshop ervaar je het effect van enkele van de tools uit deze methode.  

Je maakt kennis met de ontstaansgeschiedenis en toepassingsmogelijkheden van Deep Democracy. 

In onze superdiverse samenleving kunnen we het conflict niet meer uit de weg gaan, ook al zouden we 

dat liefst doen. We leren er maar beter mee omgaan! 

 

Docent: Fanny Matheusen is maatschappelijk werker en sociaal pedagoog. Ze 

biedt trainingen aan rond interculturele communicatie en interculturele 

competentie, ze verzorgt lezingen over de kracht van heterogeniteit in teams, 

over interculturele zorg. Fanny Matheusen verzorgt expert coaching voor teams 

die een stapje verder willen gaan.  

Op enthousiaste en integere wijze begeleidt ze inter-culturaliserings-trajecten in 

verschillende organisaties. Zij is auteur van “Mijn held is een hulpverlener - over 

zorg in een superdiverse wereld”. 

                                   Meer info over Fanny Matheusen en haar werk vind je op www.goes-thing.be 

 

16u30 tot 17u30 Netwerking  

Receptie  

Doorlopend - Bezoek aan diverse Infostanden  

 

Inschrijven via PXL inschrijflink  

Inschrijven kan rechtstreeks:  

https://apps.pxl.be/inschrijving/SensitiefSymposium 

Meer info  

www.sensitief.be  - an@sensitief.be - tel. 0495 25 17 55 

 

 

http://www.pigmentzorg.be/toolbox/fiche/mijn-held-is-een-hulpverlener-over-zorg-in-een-superdiverse-wereld
http://www.pigmentzorg.be/toolbox/fiche/mijn-held-is-een-hulpverlener-over-zorg-in-een-superdiverse-wereld
http://www.goes-thing.be/
https://apps.pxl.be/inschrijving/SensitiefSymposium/
mailto:an@sensitief.be
https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_6lYnOO6cSTNsbQ1xwobSjE5VWpOFTY02jbT3EERE2O12B9aaY_UTLFeMJfqGmxg_&trk=pprof-0-ts-view_full-0

