
Denk je vaak 
negatief 

over jezelf? 

Samen kunnen we 
bouwen aan 

een positievere kijk!  

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

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. 

CONTACTGEGEVENS

CGG Ahasverus vzw 
vestiging Vilvoorde

Tanja Jessen
Hendrik Consciencestraat 16
1800 Vilvoorde
02 80 101 80
tanja.jessen@ahasverus.be
www.ahasverus.be



Voor wie? 
• Spoken er vaak negatieve 

gedachten door je hoofd zoals: 
‘Ik ben saai, niet interessant, een 
mislukking, lelijk,...’? 

• Je weet wel dat je ook positieve 
eigenschappen bezit en je hebt hier 
veel minder aandacht voor? 

• Je denkt vaak negatief over jezelf 
en dit heeft een inlvoed op je 
gedrag en hoe je je voelt? 

Dan is dit aanbod iets voor jou!  

Data
Training die gedurende 6 weken 
plaats vindt.  
1 ‘les’ duurt 2,5 uur.

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

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

Prijs
€ 66 in totaal voor de 6 
groepssessies 

In specifieke situaties is het 
verminderd tarief van € 24 mogelijk. 
Vraag gerust meer informatie. 

Iedereen denkt wel eens negatief over 
zichzelf.

Maar als je de hele dag door denkt dat 
je niet goed genoeg bent en daardoor 
slecht in je vel zit, is het tijd om er wat 
aan te doen. 

Deze training kan je helpen om meer 
zelfvertrouwen te krijgen. Je gaat 
samen met anderen, die ook vaak 
negatief over zichzelf denken, aan de 
slag.  

We doen samen 6 sessies waarin we 
stap voor stap samen werken aan een 
positievere kijk op jezelf.  

Het doel is niet dat je alleen nog maar 
oog hebt voor het positieve bij jezelf, 
maar wel dat je wat minder aandacht 
besteedt aan je zwakke punten. 
Kortom, dat je jezelf kan waarderen en 
accepteren zoals je bent. 

Wat doen we? Praktisch


