Meer informatie : www.dekanteling.be : Ons aanbod / Infosessies, trainingen en vorming.
Wil je deelnemen ? : Mail naar info@dekanteling.be en geef volgende gegevens door :
je naam, adres, telefoonnummer, met hoeveel personen je wenst in te schrijven.

7 - 11 - 14 - 18 - 25 en 28/07/2022
Vorming voor jongvolwassenen :
ASS en geluk

>> meer info

Training voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar met (een vermoeden van) ASS met een
(rand)normale begaafdheid.
Het is een training om je leven meer in ‘beweging’ te krijgen.
Begeleiding : Inge Malef, psychotherapeute en medewerkster van de Kanteling

02/08/2022
Infosessie voor professionals :
seks- en pornoverslaving

>> meer info

Via deze infosessie wil de Kanteling dit thema - in samenwerking met Nova Vida - onder de
aandacht brengen. Wil je hierover meer te weten komen ? Word je er als hulpverlener
mee geconfronteerd ?
Begeleiding : Annemie Loose, psychologe en medewerkster van Nova Vida

2 - 4 - 9 en 11/08/2022
Workshop voor volwassenen :
Wat gebeurt er als je jezelf uit de weg gaat ?
Je leven boetseren vanuit rust, richting en kracht

>> meer info

Ben jij op zoek naar … Laagdrempelige zelfzorg ? Gezonde grenzen ? Verbinden met jezelf
en je levensmissie ? Nieuwe inzichten ? Minder haast ? Meer energie ? Samen groeien ?
Tijdens dit traject ga je aan de slag met jouw kernwaarden.
Begeleiding : Eline Steegmans, coach en medewerkster Anderskan afdeling Hoeselt
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8 - 9 - 10 - 11 en 12/08/2022
Workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar :
Emoties in kaart

>> meer info

Een hele week lang zal er elke dag bij een andere emotie worden stil gestaan. Er wordt op
een actieve en creatieve manier in groep gekeken naar wat deze emoties voor iedereen
betekenen, hoe je ze kan herkennen en wat je ermee kan doen.
Begeleiding : Kato Jaspers, klinisch psychologe en medewerkster van de Kanteling

8 - 22 en 29/08/2022
Vorming voor professionals :
Praktische psychopathologie - diagnostiek en therapie

>> meer info

Denken, voelen en functioneren bestaan in allerlei vormen. We brengen in kaart wanneer
dit binnen de normaalgrenzen valt en wanneer er sprake is van welke psychopathologie.
Hoe herken je dat ? Welke vragen stel je ? Welke observaties doe je ? . . .
Begeleiding : Riño Wong Chung, psychiater en medewerker van de Kanteling

11/08/2022
Infosessie voor professionals :
Control Game On
Over game- en schermgebruik in een digitale wereld

>> meer info

Via deze infosessie wil de Kanteling dit thema - in samenwerking met Nova Vida - onder de
aandacht brengen. Wil je hierover meer te weten komen ? Word je er als hulpverlener
mee geconfronteerd ?
Begeleiding : Natalie De Schepper, psychologe en medewerkster van Nova Vida

25 en 26/08/2022
Vorming voor professionals :
Gezin Gezien : context en gezag in verbinding

>> meer info

Tijdens deze tweedaagse zoomen we in op de boeiende en vaak complexe dynamieken
binnen gezins- en familiesystemen. Kinderen, jongeren en gezinnen ondervinden vaak
kleine maar ook grote en soms uitzichtloze problemen en/of conflicten.
Begeleiding : Luc Claes, contextueel therapeut en directeur Anderskan

26/09 - 10 en 24/10 - 7 en 21/11/2022
Vorming voor professionals :
Praktische psychopathologie – diagnostiek en therapie

>> meer info

Denken, voelen en functioneren bestaan in allerlei vormen. We brengen in kaart wanneer
dit binnen de normaalgrenzen valt en wanneer er sprake is van welke psychopathologie.
Hoe herken je dat ? Welke vragen stel je ? Welke observaties doe je ? . . .
Begeleiding : Riño Wong Chung, psychiater en medewerker van de Kanteling
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