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Ik wil wat?! Jezelf in beeld 

Wie ben ik? Wat wil ik wel en wat wil ik niet? Wat willen anderen van mij? Hoe 
zien ze mij? … Vragen die vaak bij ons opkomen en heel wat onzekerheid met 
zich mee kunnen brengen. Antwoorden op deze vragen zijn niet altijd duidelijk. 
Dit terwijl die antwoorden een gevoel van (zelf)zekerheid en rust kunnen 
bieden. Weten wie je bent, wat je kan of wil doen, … biedt voor velen een 
houvast in contact met anderen. 
Op speelse en creatieve wijze leer je jezelf beter kennen en ervaar 
je hoe het is om op een ontspannen manier bij jezelf stil te staan. 

 woensdagen 12, 19 en 26 maart 
woensdag 02 april 

 telkens van 14u tot 16u 

Alles onder controle (Over drempels en grenzen) 

In deze module leer je je eigen grenzen kennen en herkennen. In de module 
“alles onder controle” ontdek je wat je positief prikkelt, en wat je afremt. 

Samen met enkele andere jongeren maak je tijdens actieve oefeningen kennis 
met je eigen spontane reacties. Je kan in een veilige omgeving ook eens andere 
manieren uitproberen om te reageren. Tijdens de training word je uitgedaagd 
om leeftijdsgenoten jouw tips mee te geven. 

 woensdagen 12, 19 en 26 februari  
(eventueel woensdagen 17 en 24 september, 
woensdag 01 oktober) 

 telkens van 14u tot 16u 



Je bent jong en je zoekt naar een goeie manier om voor jezelf of anderen op te 
komen. Of je wilt jezelf leren beheersen en op school, thuis, op straat, met 
vrienden, … beter omgaan met allerlei situaties. 

Het trainingsatelier, gebaseerd op Rots en Water, is een combinatie van fysieke 
en ontspannende oefeningen in kleine groep. 

Je leert eigen grenzen kennen, je krijgt meer controle, je leert je lichaam gebrui-
ken, opkomen voor jezelf en anderen, geweld voorkomen, omgaan met situa-
ties en nog meer. We zoeken samen hoe we moeilijke situaties best aanpakken, 
door te oefenen en in actie te komen. 

 woensdagen 23 en 30 april, 
woensdagen 07, 14, 21 en 28 mei 

 telkens van 14u tot 16u 

 we werken liefst op blote voeten 

Rots en water 

Hoe’et gezegd? Goed gezegd! 

Begrijpt de ander jou ook dikwijls niet, of verkeerd? 

Praten, roepen, babbelen, kletsen, fluisteren, uitbeelden, … het zijn manieren 
waarop we ons uitdrukken t.o.v. de ander. 

In de training leer je hoe je iets kan zeggen. We staan stil bij de manier waarop 
je je uitdrukt en hoe de ander dit begrijpt of ervaart. 

Daarnaast staan we stil bij de wijze waarop je zelf met de boodschappen van de 
ander kan omgaan. 

 woensdagen 07, 14 en 21 mei 

 telkens van 14u tot 16u. 



The Me in We, Group dynamics 

Samenwerken in groep is niet altijd gemakkelijk. Wat is mijn plek tussen de 
anderen? Kan ik dit of dat wel zeggen? Durf ik iets voor te stellen of wordt het 
toch maar weggelachen? Wie ben ik in (fysiek) contact met de anderen? Sta ik 
sterk genoeg om anderen te (onder)steunen? 
Tijdens uitdagende en actieve samenwerkingsopdrachten gaan we na wat onze 
rol kan zijn in de groep en trachten we rekening houdend met 
onze eigen grenzen en kwaliteiten (en die van de anderen) te 
komen tot een opbouwende en positieve interactie. 

 woensdagen 01, 08, 15 en 22 oktober 

 telkens van 14u tot 16u 

Is er vraag naar therapeutische begeleiding of onderzoek. 
Je kan steeds terecht voor meer informatie in het therapie– en onderzoekscen-
trum De Boom. Meer informatie kunnen jullie 
terugvinden via de website www.ocmw-
roeselare.be op het luik Kindzorg. 

Met deze training richten we ons vooral op jongeren waarbij omgang met 
anderen niet van een leien dakje loopt en die hun zelfinzicht willen (en kunnen) 
vergroten. 
Zelfbeeld, weerbaarheid, communicatie en omgaan met kritiek staan centraal. 
Je krijgt info en we oefenen aan de hand van uitdagende oefeningen. 

 woensdagen 01, 08, 15 en 22 oktober 
woensdagen 05, 12, 19 en 26 november 

 telkens van 14u tot 16u 

Zeker van jezelf 



Alle trainingen gaan door in een lokaal op het Kerelsplein te Roeselare (onder 
voorbehoud). 

De prijs bedraagt 5€ per training. 

Inschrijven: elektronisch via roeselare@groepintro.be 

Info: 

Wouter Verschaeve 
Coördinator Ieper-Roeselare 
Groep INTRO West-Vlaanderen vzw 
Hoogstraat 98/3 
8800 ROESELARE 
T 051/24 62 64  - F 051/20 76 28  - G 0499/53 37 32 
E wouter.verschaeve@groepintro.be 
www.groepintro.be 
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