
 

Gratis online schatkist* 

Voor therapeut en cliënt 

 

De oefeningen zijn op gewaarzijn 

gebaseerd en komen uit de 

mindfulness, Acceptance & 

Commitment Therapy, zelfcompassie 

training, focussen, … 

 
*GDPR-proof: wij bewaren geen 

cliëntgegevens  

 

Boordevol praktische oefeningen  

voor het trainen in vaardig leven 

 

Laagdrempelig  

Geen login, smartphone vriendelijk 

 

Wetenschappelijk gefundeerd 

 

Samengesteld door  

professionele begeleiders 

e folder Gratis online 

schatkist* 

Voor therapeut en 

cliënt  

 

Boordevol praktische 

oefeningen  

Voor het trainen in een 

vaardig leven 

 

Laagdrempelig  

Geen login, 

smartphone vriendelijk 

 

Transfer tussen je therapie en het 

dagelijks leven van je cliënt via 

 

 Zelfreflectie oefeningen met 

gedachten emoties, je signalen 

kerkennen,… 

 Audio met begeleidde 

oefeningen voor 

vaardigheidstraining/meditatie 

 Integratie in het dagelijkse leven 

 Voor beginners en gevorderden 

 Korte en lange oefeningen 

  Feedback van collega’s en 

gebruikers 

 

"Ik denk dat er amper een dag 

voorbijgegaan is waarop ik niet 

even naar vaardigleven.be ben 

gesurft. Ik ben alvast fan. Warme 

groet”  

Psychiater van privépraktijk 

 
"Mooi cadeau voor hulpverleners!" 

"Emoties leren waarnemen. 

Aankomen in je lichaam. Zo 

liefdevol gebracht. Zat de hele tijd 

met warme glimlach, zelfs al doet 

mijn nek en bovenrug lastig.” 

Anonieme cliënt  

 
“Fijn dat deze info online 

beschikbaar is en de GGZ meestapt 

met de digitale mogelijkheden: 

materiaal is makkelijk beschikbaar, 

zeker als je geen geroutineerde ACT 

therapeut bent!” 

“Het is een erg toegankelijke 

website die ik naar alle collega’s 

van volwassenenzorg doorstuurde, 

met erg veel positieve reacties als 

resultaat. Mensen zeggen in de 

wandelgangen dat ze het aan 

cliënten, collega’s en vrienden 

doorgeven. Het is dus erg 

toegankelijk! Waarvoor dank!” 

Collega CGG 

 

 

 

“De oefeningen rond zelfcompassie 

sluiten voor mij aan op ‘self-

soothing’ uit de Emotion Focused 

Therapy. Fijn!" 

  

 

www.vaardigleven.be 
  

 

Toolkit voor een bewust en 

zinvol leven 

Online leeromgeving  

in aanvulling op  

face to face therapie 

met oefeningen uit  

mindfulness, ACT , focusing en 

zelfcompassietraining. 
 

Wil je je cliënt meer empoweren in 

zijn eigen groeiproces? 

Geef dan aan de hand van deze 

online leeromgeving oefeningen 

mee voor vaardigheidstraining in 

mindfulness, zelfcompassie en in 

omgaan met gedachten en 

emoties. 

 

 
 

 

De valstrik van het geluk gaat erover 

dat we nu eenmaal niet altijd 

gelukkig zijn in het leven. Vaardig 

leven gaat over hoe we omgaan 

met onze (innerlijke) obstakels. 
 

We gebruiken onze modder als 

brandstof om te groeien. 

 

http://www.vaardigleven.be/


 
 

Trajecten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via dit traject kan je in 7 weken leren 

mediteren en mindfulness in je leven 

brengen. 

 

 

 

 

 

Via dit traject kan je in 7 weken je leven 

leren zinvol in te vullen volgens wat jij zelf 

belangrijk vindt. Je leert hierbij je 

obstakels ontdekken en jouw strategieën 

hoe je hiermee omgaat. Deze 

oefeningen zijn geïnspireerd op ACT. 

 

 

  

 

Wat zit er in deze online 

schatkist?  

 

Modules  
 

 
 

 

 

Deze modules zijn een pluktuin met 

oefeningen uit de psychologie.  

Je kan erin grasduinen en de 

oefeningen eruit plukken die op dit 

moment het meeste bij het  

therapeutisch proces aansluiten en zo 

een gepersonaliseerd traject voor je 

cliënt uitstippelen. 

Deze oefeningen zijn tools die jou helpen 

ontdekken wat voor jou persoonlijk het 

leven waardevol maakt en hoe je aan 

de hand van dit waardenpalet je leven 

zinvol kan invullen. We gaan 

vaardigheden trainen om met jouw 

innerlijke obstakels zoals gedachten en 

emoties om te gaan en integreren dit in 

je dagelijkse leven. 

   

 

 

Kompas 
 

 

 

 

 

 

 

Iedereen wordt dagelijks met stress of 

moeilijke momenten geconfronteerd. 

 

Je dagelijkse stress is hét moment om 

verder te oefenen wat je eerder 

geleerd hebt via de trajecten of de 

modules. Op die manier leer je 

veerkrachtig in het leven te staan. 

  

In dit kompas vind je een overzicht 

aan oefeningen voor die momentjes 

waarin jij psychische EHBO nodig hebt. 

 

 Terug aarden in het hier en nu  

 Toelaten en verruimen via 

metaforen (zelf als context) 

 De adempauze als rustpunt  

 Contact maken met positieve 

emoties  

 Jezelf omringen met mededogen 

 Oefenen met moeilijke emoties 

 Luisteren naar emoties (focussen) 

 Oefenen met moeilijke gedachten 

 Defusie van moeilijke gedachten 

 Stilstaan bij je demonen  

 Zelfzorgplan  

 


