
Links 

Hieronder zal ik om de zoveel tijd nieuwe handige links toevoegen. 
 

• Interakt Tiel 
Het instituut voor opleidingen, cursussen en workshops voor ondersteuning in de 
professionele ontwikkeling en in persoonlijke levenssituaties. Gespecialiseerd in het 
systemisch werk gebaseerd op de inzichten van dr. Franz Ruppert. De 
traumaverwerkingsmethode een opstellingsmethode voor meergenerationele 
psychotraumatologie (IoPT=indentiteitsgerichte opstellingen psychotraumatherapie).  
Tegenwoordig wordt het ook wel de IZR (=interactieve zelf- resonantie methode) genoemd. 

• Phoenix-opleidingen 
Het instituut voor opleidingen, cursussen en workshops voor ondersteuning in de 
professionele ontwikkeling en in persoonlijke levenssituaties. 

• NTI-NLP (vanuit de kern) 
Het instituut voor persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie voor zowel zakelijk 
als persoonlijk succes. 

• http://evelyn-touch.nl/ 
Praktijk voor bewustwording en transformatie. Opleider en ontwikkelaar van de Simple 
Touch methode.  Er wordt gewerkt met verschillende behandelmethodes en in de Simple 
Touch komen alle technieken samen.  

• https://hellingerinstituut.nl 
Hét opleidings-, kennis- en onderzoekscentrum voor systemisch werk en opstellingen. 
Dagelijks geven wij workshops en opleidingen in binnen- en buitenland. 

• Energetisch Gezins- en kindcoach Aggie Ettema-Ydema 
Proces begeleiding tussen ouder en kind. Op een andere manier leren kijken als ouder naar 
het kind, waardoor de relatie tussen ouder en uw kind verbetert. 

• https://a-mar.nl 
In de praktijk zijn diverse lichaamsgerichte natuurgeneeskundige behandelingen mogelijk, 
b.v. therapeutische-ontspannings-energetische massage, voetreflextherapie, adem therapie, 
coaching en begeleiding met o.a. individuele Mindfulness. 

• loopbaanbegeleiding.Uwpagina.nl 
Dochter startpagina voor loopbaanbegeleiding. 

• Familieopstellingen startpagina 
De startpagina voor familieopstellingen. 

• Systeemopstellingen startpagina 
De startpagina voor systeemopstellingen (o.a. familie- en organisatieopstellingen). 

• Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren 
Beroepsvereniging voor NLP. 

• Nederlands tijdschrift voor coaching 
Het visieblad voor professionele begeleiding. 

• https://coachingsociety.wordpress.com 
Platform voor mens en bedrijf en podium voor coaches 

• https://gezondheidscooperatief.nl  “Samen zijn wij de verandering”  
Coöperatie die zich samen met leden sterk wil maken voor een verandering in ons 
zorgstelsel en een eigen gezondheidsverzekering wil neerzetten. De coöperatie wil het voor 
mensen mogelijk maken dat iedereen voor alternatieve- en of reguliere geneeskunde kan 
kiezen, zonder de beperkingen van de vigerende regelgeving van de huidige 
zorgverzekeraars. De mensen kunnen dan ook kiezen voor therapeuten die niet bij een 
geaccrediteerde beroepsvereniging zijn geregistreerd die erkend zijn door de 
zorgverzekeraars. Van de therapeuten die niet bij een geaccrediteerde beroepsvereniging 
zijn geregistreerd wordt wel verwacht dat ze regelmatig aan scholing en intervisie doen. 


