
Training
De training ACTief werkt met metaforen 
en humor! Er wordt veel gebruik gemaakt 
van ervaringsgerichte oefeningen. Tijdens 
deze training gaan we dan ook niet alleen 
praten over hoe dingen anders aan te 
pakken. Het gaat vooral om doen!!

ACT
Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT), ontwikkeld door de Amerikaanse 
psycholoog Steven Hayes, is een relatief 
nieuwe therapievorm met een weten-
schappelijk theoretisch fundament. Het is 
een praktische en concrete methode om 
tot acceptatie te komen en te doen wat 
echt belangrijk voor je is.

Aan de hand van de 6 zuilen binnen de 
ACT zorgen de oefeningen en metaforen 
voor meer psychologische flexibiliteit. 
Wat jou in staat stelt beter om te kunnen 
gaan met de grillen die het leven met zich 
meebrengt.

Na de training
Wij gaan er van uit dat het je lukt om je 
leven meer in te richten met wat belangrijk 
voor jou is! 

Wie zijn wij?
Marleen Poldervaart is vaktherapeute 
beeldend, kinderfocuscoach en ACT thera-
peut, eigenaresse van praktijk BUMP
Marloes van de Kreeke is psychomotorisch 
therapeute bij PMT Praktijk Joehoe!

Wij kennen elkaar van de vervolgopleiding 
ACT en wij willen de ervaring van de ACT 
graag doorgeven aan jongeren. 
En dan met name door samen in actie 
te komen: ACT-ief. We geloven in de ACT 
omdat het voor onszelf ook werkt!

ACT-ief  
(15-21 jaar)

Wil je jezelf verder ontwikkelen? Worstel je daarbij ook af en toe met 
moeilijke gevoelens en gedachten en heb je ook last van de beperkingen 
van deze tijd? Wil je leren hoe je daarmee om kunt gaan? Vind je het 
leuk om actief aan de slag te gaan en jezelf uit te dagen? Deze training is 
bedoeld voor alle jongeren die in actie willen komen om meer te doen 
wat belangrijk voor ze is.



Praktische informatie 
Deze training bestaat uit 7 bijeenkomsten 
van anderhalf uur in een groep van 
minimaal 5 deelnemers. Voorafgaand aan 
de training vindt een gesprek plaats om te 
inventariseren wat je graag wilt bereiken in 
de training. Dit gesprek zal plaatsvinden op 
maandag 29 maart.

Locatie 
Dorpsbelang Fochteloo
Zuideinde 26a
8428 HE Fochteloo

De training kan ook op locatie verzorgd 
worden. Informeer naar de mogelijkheden 
bij de trainers.

Kosten 
De kosten bedragen € 198,- inclusief: 
• Intakegesprek 
• 7 Trainingsbijeenkomsten 
• Werkmateriaal 
Met een aanvullende zorgverzekering zijn 
er mogelijkheden tot vergoeding van deze 
training. Wij horen het graag als je daar 
meer informatie over wilt.

Data
De trainingen worden meerdere malen 
per jaar verzorgd. 
Let op: De aanmelding voor de training in 
het voorjaar van 2021 kan tot 22 maart 
2021!

ACT-ief trainingsdata voorjaar 2021
Donderdag 8 april:  ACT-ief 1
Donderdag 22 april:  ACT-ief 2
Maandag 10 mei: ACT-ief 3
Donderdag 27 mei: ACT-ief 4
Donderdag 10 juni: ACT-ief 5
Donderdag 24 juni:  ACT-ief 6
Donderdag 8 juli: ACT-ief 7
De training vindt altijd plaats van 
15.30-17.00

Aanmelden:
Heb je interesse in de training en/of wil 
je meer informatie, stuur een mail naar:
• info@pmtpraktijkjoehoe.nl (Marloes) 
• marleen@BUMP.frl (Marleen) 

Je mag ons ook bellen op:
• 0613707204 (Marloes) 
• 0647634846 (Marleen) 


