
Training
W� trainen -  ACT 
(Acceptance & Commitment Training)



Wij trainen - ‘ACT’

Zou jij dit ook willen bereiken?

• Handelen naar met wat je zou willen doen in je leven, zonder dat je eerst 'perfect' hoeft 
 te z�n? (Zonder Psychische klachten/p�n/tw�fels of andere problemen)
• Een wetenschappel�k bewezen (gedragstherapie/ coachingsvorm/)levensst�l leren om 
 beter om te gaan met gedachten, gevoelens en omstandigheden & tegel�k jouw eigen 
 doelen en dromen verwezenl�ken?
• Onderzoeken wat je brein allemaal aan gedachten produceert?
• Onderzoeken hoe jouw hoofd in het dagel�ks leven verm�dt en controleert? En vooral ook: 
 Hoe je daar wat meer afstand van kunt nemen?
•  bewust voelen en ervaren wat er op dit moment allemaal speelt in jouw leven? 
 En leren om daarin stap voor stap contact te maken met je l�f en met de wereld om je heen?
• Onderzoeken wat j� diep van binnen zou willen doen met je leven, en hoe je meer kunt gaan 
 handelen vanuit zelfcompassie? Oftewel: leren hoe je je hart kunt laten spreken?

(Bron: G�s Jansen, ACT Guide)

Doe dan mee met onze activiteit Wij trainen - ACT! 

Voor wie
Iedereen vanaf 18 jaar, die de verantwoordel�kheid voor zichzelf kan dragen, kan aan deze 
training deelnemen. Je kunt alleen deelnemen wanneer je écht bereid bent om je gedrag te 
reflecteren. Deze training heeft zin als je je eigen gedrag en (on)mogel�kheden onder ogen 
wilt zien en bereid bent om actief mee te doen aan het programma. Dit betekent dat je dagel�ks 
t�d vr� maakt om te oefenen met de technieken die we je aanreiken.

Wat
Deze training is een vaardigheidstraining die je meer psychische flexibiliteit brengt en is 
gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT, spreek uit als ‘ekt’). Deze training 
bestaand uit 6 groepsb�eenkomsten van 2 uur en toegang tot de ACT Guide app met uitleg, 
filmpjes en oefeningen waar je thuis mee aan de slag kunt gaan.

Ervaren door te doen.
De training is geen uitleg of ‘college’ over het gedachtegoed van ACT. Vanuit de groep, in 
tweetallen of individueel middels (nieuwe) ervaringen leren, ondanks dat je hoofd mogel�k 
allerlei tegensputterende gedachten produceert. Motto: eerst doen, daarna pas oordelen.

PrioriT�D creëren om te doen.
Je bent bereid om de trainingsdagen voor te bereiden door middel van het doen van oefeningen 
(zeker 15 minuten per dag). T�dens de trainingsweken is het (zoals b� het leren van iedere 
vaardigheid) van belang dat je hier t�d voor vr� maakt/inplant.

Openheid naar jezelf
Je bent bereid jezelf om je ervaringen in te brengen t�dens de b�eenkomsten. Daarb� bepaal je 
zelf in welke mate je open bent. Het belangr�kste is dat je open naar jezelf bent. Let wel, hoe 
groter je openheid in de groep hoe groter je leerervaring.
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Redenen om (nog) niet deel te nemen
Er kunnen verschillende redenen z�n waardoor je (nog) niet klaar bent om deel te nemen aan 
deze activiteit. B�voorbeeld omdat je het lastig vindt sommige activiteiten in je leven op te geven, 
of het lastig is om voldoende t�d vr� te maken voor de oefeningen die je t�dens deze training 
moet doen. Het kan ook z�n dat je reeds elders met een (GGZ-/coach-/ontwikkel-) traject bezig 
bent. We raden aan dit eerst af te ronden alvorens aan dit intensieve programma deel te nemen.

Startdata trainingen:
Deze trainingsduur is 6 weken. We komen elke dinsdagochtend b� elkaar om 10.30-12.30 uur 
(2 uur).

Groep 1. 15 maart 2022
Groep 2. 19 mei 2022
Groep 3. 13 september 2022
Groep 4. 1 november 2022
Groep 5. 17 januari 2023

Kosten
De kosten vallen onder de basisverzekering huisartsenzorg. Wanneer je je hebt ingeschreven 
wordt er van je verwacht dat je alt�d aanwezig bent. Je kunt uiterl�k 2 weken van tevoren 
annuleren. Doe je dit niet, z�n w� helaas genoodzaakt de hele training van 240 euro 
persoonl�k b� je in rekening te brengen. We snappen natuurl�k dat je een keer onverhoopt 
niet kunt komen. Wanneer je je 24 uur van tevoren afmeldt is dat geen probleem. Mocht je je 
niet op t�d afmelden wordt er een wegbl�ftarief van 40 euro per gemiste keer persoonl�k 
in rekening gebracht.

Aanmelden en meer informatie
K�k op de website www.w�huisartsen.nl/zorgaanbod/activiteiten 
voor meer informatie en om je aan te melden. 

Na aanmelding hoor je uiterl�k 14 dagen voor de activiteit of er voldoende 
aanmeldingen z�n om de training door te kunnen laten gaan.

Meer info?


