
Leer ‘neen’
 zeggen 

en
voor jezelf 
opkomen!

Hoe aanmelden?
Je kan telefonisch aanmelden of via je 
hulpverlener. 

Voor meer informatie kan je contact
opnemen via mail of telefoon. 

CONTACTGEGEVENS

CGG Ahasverus vzw 
vestiging Asse

Caroline Lettens
Katrien Heirman
Muurveld 38
1730 Asse
02 80 101 80
caroline.lettens@ahasverus.be
katrien.heirman@ahasverus.be
www.ahasverus.be

PRIVACY POLICY
Heb je vragen over de manier waarop we met je 
persoonlijke info omgaan? Wat bewaren we? Hoe 
lang? 
Kijk op de website, daar vind je onze privacy policy 
(onder tabblad praktisch). 
Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij 
onze Functionaris voor Gegevensbescherming via 
DPO@ahasverus.be. 



Voor wie? 
• Heb je moeite om voor jezelf op te 

komen? 
• Wil je ‘neen’ zeggen maar je durft 

het niet? 
• Wil je anderen steeds tevreden 

stellen? 
• Vind je het moeilijk om voor je 

mening uit te komen? 
• Wil je leren hoe je feedback kan 

geven naar anderen? 
• ...

Als je op 1 of meerdere vragen ‘ja’ kan 
antwoorden, dan is dit aanbod iets 
voor jou!  

Data
De sessies gaan door op 
maandagvoormiddag, 
telkens van 10u tot 12u. 

Je kan op de site www.ahasverus.be 
bij ‘groepsaanbod’ de data zien.

Locatie
CGG Ahasverus, vestiging Asse
Muurveld 38 - 1730 Asse

Prijs
€ 77 in totaal voor de 7 
groepssessies. 

In specifieke situaties is het 
verminderd tarief van € 28 mogelijk. 

Deze groep is een boeiende training 
waarin je kan leren wat assertiviteit 
is en kan groeien naar een assertieve 
houding. 

We gaan oefenen op waardering geven 
en krijgen, leren hoe je kritiek kan 
geven en ontvangen, hoe je neen kan 
zeggen,... 

We gebruiken hiervoor verschillende 
opdrachten, rollenspelen, filmpjes, 
ontspanningsoefeningen,...

Je krijgt huiswerk mee om de training 
zo veel mogelijk te laten aansluiten bij 
je eigen noden. We verwachten van 
jou dat je je actief inzet om tussen de 
sessies aan de slag te gaan.

We zijn geen therapeutische groep, 
steungroep of praatgroep. 

Wat doen we? Praktisch


