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Basismodule Creattitude 

Najaar 2019 

Een opleiding tot professionele begeleider. Creattitude wérkt in de ontmoeting en begeleidt 

mensen ín hun persoonlijk verhaal. Met de fundamentele thema’s voor professionals die 

willen leren intense, snel en effectief te werken vanuit een Creatieve Attitude. 

 

Creattitude is  een integratieve methode voor individuele begeleiding, ontstaan gedurende 20 

jaar samenwerking  van Mark de Jonge en Sarah Bremer. Creattitude is voortgekomen uit het 

beste wat Haptonomie, Gestalttherapie en Psychodrama  te bieden hebben: het geheel is 

daarbij meer dan de som der delen geworden!   

Het is een methode voor kortdurende individuele begeleiding, waarbij met diepgang en 

inzicht gevend gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht.  Men leert luisteren 

naar en interveniëren in verhalen. 

 

Opleiding 
 

De professional ontmoet mensen vaak wanneer ze ‘vol zijn van hun verhaal’.  

In de opleidingsmodule Creattitude leer hoe je de cliënt werkelijke in het verhaal kan  

laten stappen. Het verhaal komt tot leven.  

De cliënt vertelt zijn verhaal en de begeleider is waarachtig aanwezig als professioneel 

luisteraar.  Er ontstaat een samen - zijn waarbinnen mensen de ruimte ervaren om 

daadwerkelijk te kunnen beleven wat ze vertellen: de narratieve ruimte.  

Naast dit waarachtig luisteren, leer je gebruik maken van interventies gericht op het benutten 

van vier zijnswijzen: Handelen / spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denken.  

Hierdoor ontstaan in het verhaal spontane momenten van integratie, waar deuren naar een 

nieuwe of diepere betekenis opengaan, waardoor mensen een antwoord krijgen op hun vraag, 

verder kunnen met hun dilemma of een oplossing vinden voor hun probleem. 

 

    

Uitgangspunten 
 

Creattitude is een opleiding tot professioneel individueel begeleider, waarbij wordt gewerkt 

vanuit zeven uitgangspunten:  

 

• Het lichaam weet het beter: Creattitude leert mensen in hun lichaam te voelen wie ze 

zijn, hoe ze zich presenteren, gedragen, welke behoeftes ze hebben en waar hun 

grenzen liggen.  

 

• Emoties zijn een belangrijke bron van intelligentie. Creattitude leert mensen emoties 

te benutten als bron van kennis.   

 

• De mens is een H.E.L.D: Creattitude inspireert  mensen de vier zijnswijzen :  

Handelen/spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denken geïntegreerd te 

gebruiken. 
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• Werken met ‘kamers van de geest’  Mensen leren begeleiden tussen kwetsbaarheid en 

veerkracht door gebruik te maken van negatieve en positieve ruimten die ons brein 

vormt in lichaam en geest 

 

• Het gevoelsveld, waarbij het geheel meer is dan de som der delen: Creattitude werkt 

met het unieke concept van het gevoelsveld. Dit is waarneembaar in, rondom en 

vooral ook tussen mensen. 

 

• Mensen wonen en werken in verhalen: Creattitude werkt met het persoonlijke verhaal 

in de narratieve ruimte. 

 

• Mensen leven om te vertellen: Creattitude begeleidt mensen om auteur,  

acteur en regisseur in hun leven te kunnen zijn.  

 

• Spontaniteit is een adequaat antwoord op een nieuwe situatie of  

een nieuw antwoord op een oude situatie: Creattitude begeleidt mensen in het vinden 

van hun weg naar een zinvol, creatief en effectief leven.     

 

Doelen 
 

• Competenties verwerven op het gebied van begeleiding van creatieve processen die 

zich in en tussen mensen afspelen competenties verwerven op het gebied interactieve 

begeleiding 

• Leren contactgericht luisteren en interveniëren in het verhaal 

• Leren werken met psychodramatechnieken  

• Leren werken op een integrale manier met de H.E.L.D 

• Leren creëren van een groepsklimaat waar een gevoelsveld kan ontstaan   

 

Thema’s  die als een rode draad door de opleiding lopen: 

 

• De kracht van aandacht 

• Ervaren van verbondenheid  de waarde van authenticiteit 

• Omarmen van kwetsbaarheid  

• Plezier als bron van leren 

• De kunst van kiezen. 

• De genezende werking van verhalen  

 

• Vraagstukken tussen generaties;  

• Leven met verschillende culturen 

• Individualiteit versus solidariteit 

• De wereld van de sociale media  

• Ruimte en tijd in de 21e eeuw   
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 Werkvormen 
 

• Literatuurstudie: bespreking van theorie, filosofie en methodiek 

• Ervaringsgericht werken binnen een goed theoretisch kader 

• Opbouw van een goede leercultuur 

• Onder life – supervisie eigen maken van de methodiek 

• Ontwikkeling van de eigen professionele werkstijl 

• Afstemmen van de methodiek op de context waar de deelnemer werkzaam is 

 

Methodiek 
 

In deze opleidingsmodule leert men zowel procesmatig als oplossingsgericht  werken. Het is 

een methode voor kortdurende begeleiding, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt 

wordt. Men leert luisteren naar en interveniëren in verhalen. In de opleidingsmodule leert men 

Creattitude als begeleidingsvorm en interactiemethode toepassen in de eigen context.  

 

Voor wie 
 

Creattitude  is een begeleidingsvorm en interactiemethode, bedoeld voor onderwijzers, 

managers, trainers, kunstenaars, adviseurs, begeleiders, psychotherapeuten.  
    

Algemene informatie. 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mark de Jonge mobiel: 06-51577129 of bij de 

academie:  026 44 27 932. Mark de Jonge is tevens docent bij deze module. 

 

De kosten voor deze module bedragen € 900,- ( inclusief intake- en eindgesprek, koffie en 

thee, exclusief maaltijden). 

 

 Data: 
 

De opleiding vindt plaats op: (woensdagen) 

• 2019:  9 oktober,  6 november, 11 december  

• 2020: 15 januari, 12 februari en 11 maart) 

• Tijdstip:  09.30 uur – 17.00 uur 

 

Waar 
 

De module vindt plaats op de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen op de 

Janspoort 1-4hoog, 6811 GE te Arnhem. 

                    

                 Aanmelden: 
 

U kunt zich aanmelden via  het contactformulier (AANVRAGEN op de website)  of een mail aan 

info@academiepsychodrama.com.   Voorafgaande aan de opleiding vindt er altijd een intake -/ 

kennismakingsgesprek plaats. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen:  

026 4427 932/ 06-51577129.  

 


