
Hulpverlening & coaching 

‘Ik heb beseft dat therapie heel therapeutisch kan zijn.’ 

Lisa Schroeder 

Therapeutische benaderingen & coaching 

Iedereen van ons heeft wel eens te kampen met problemen, of die nu van fysieke, psychologische, relationele, sociale of 
economische aard zijn. Meestal is het heel moeilijk om zelf alles in handen te nemen en een (al dan niet nieuwe) richting 
te geven. De raad van vrienden is meestal goed bedoeld en vaak correct, maar dringt toch niet altijd door en anderen 
staan soms té dicht bij ons om op een objectieve manier over onze muizenissen te kunnen praten.  

Daarbuiten hebben we bijna allemaal doelen die niet noodzakelijk voortkomen uit onze problemen. Beter of effectiever 
sporten, leren, afvallen, stoppen met een ongezonde gewoonte zoals roken, en ga zo maar door, bijvoorbeeld. Ook daar-
bij kunnen we je helpen! 

Het probleem is dat veel therapeuten niet altijd op een goede manier omgaan met hun klanten. Aan de universiteit wordt 
er weinig nadruk gelegd op wat wij de twee belangrijkste eigenschappen van een goede hulpverlener vinden: sociale 
vaardigheid en creativiteit. Natuurlijk zijn er veel goede therapeuten die hun hogere studies goed afronden, maar velen 
botsen op vakken als statistiek of psychodiagnostiek—disciplines die ze in hun dagelijkse praktijk nauwelijks zullen moe-
ten gebruiken, ook al is het heel belangrijk dat je wetenschappelijk onderzoek op de juiste manier kunt interpreteren. 

Wij hebben niet alleen universitaire studies gevolgd, maar hebben ook daarbuiten kunnen ervaren wat het betekent om 
vertrouwd te geraken met disciplines als NLP, Self Relations van Stephen Gilligan, familieopstellingen van Hellinger, hyp-
nose, Facial Action Coding System (F.A.C.S.) en Ericksoniaanse spraak. Die kennis combineren we met principes uit ver-
schillende psychologische benaderingen, zoals client-centered therapie, gestalttherapie, gedragstherapie en moderne 
psychoanalyse om tot een flexibele aanpak te kunnen komen die we kunnen variëren van klant tot klant en van probleem 
tot probleem. Daarbij laten we ons niet verleiden tot de eindeloze keten waar klassieke psychoanalyse zich aan laat van-
gen. We gaan dus niet noodzakelijk op zoek naar de onderliggende oorzaak van elk probleem, aangezien elk gedrag 
meerdere oorzaken heeft en elk van die oorzaken ook weer meerdere oorzaken heeft, enzovoort. Natuurlijk is het vaak 
belangrijk om op zoek te gaan naar de bron, maar we blijven daar niet jaren bij hangen en werken vooral probleemoplos-
send en doelgericht. Met twintig jaar ervaring als hypnotherapeut, hulpverlener, consulent, specialist in hoogsensitiviteit, 
coach, lifecoach, lesgever, relatie-expert en supernanny achter de rug zijn we uniek gekwalificeerd om zowat elke moge-
lijke vraag aan te pakken, zowel individueel als in groep! 

 

 



 

 

Contactgegevens 

dirk@badass.be 

+32 (0)494 38 27 44 

Wat voor problemen kunnen we aanpakken? 

Relatieproblemen (zowel met de partner als met familieleden, collega’s of vrienden) 

Angsten en fobieën 

Waanbeelden en psychoses 

Lichamelijke ongemakken en psoriasis 

Sociale problemen 

Onzekerheid en laag zelfbeeld 

Neurose 

Omgaan met hoogsensitiviteit 

Pestgedrag en gepest worden 

Moeilijk gedrag bij kinderen 

Enkele doelen 

Beter sporten 

Een goede en geschikte partner vinden 

Jouw tijd beter indelen 

Efficiënter werken 

Jouw geld beter leren beheren 

Opvoedingsvragen 

Afvallen 

Gezonder eten 

Stoppen met roken of andere verslavingen 

Beter leren communiceren 

Teambuilding 
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