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visie

In ieder mens is een natuurlijke levensstroom 
die beweegt naar heelheid. Onze programma’s 
zijn gericht op het vrijmaken van die stroom 
via lichaamsgericht werk. Waardoor de 
mens gelukkiger en meer verbonden met 
zichzelf kan zijn en met anderen gezonde 
ontmoetingen kan hebben midden in de 
samenleving.

missie

Bodymind Opleidingen vormt een learning 
community die in Nederland de kwaliteiten 
samenbrengt van verschillende vormen van 
lichaamsgericht therapeutisch werk. Wij 
geven en faciliteren opleidingen, trainingen en 
nascholingen voor professionele ontwikkeling 
en persoonlijke groei. 

sociocratisch

Bodymind Opleidingen heeft gekozen 
voor een sociocratische organisatievorm. 
Kenmerkend hieraan is dat de besluitvorming 
niet volgens democratische principes verloopt, 
waarbij de helft plus één voldoende is voor een 
geldig besluit, maar volgens het beginsel van 
‘consent’, waarbij een besluit slechts genomen 
kan worden als niemand een beargumenteerd 
en overwegend bezwaar heeft tegen het 
nemen van dat besluit.

kwaliteit

Bodymind Opleidingen streeft in 
zijn functioneren een hoge mate van 
kwaliteit na. Dit komt tot uitdrukking in 
de opleidingsprogramma’s, die voldoen 
aan professionele standaarden, in de 
deskundigheid en ervaring van zowel 
stafdocenten als externe docenten, maar 
eveneens in de wijze waarop het instituut als 
organisatie functioneert.
De permanente focus op kwaliteit is 
vastgelegd in een kwaliteitshandboek, waarin 
belangrijke kenmerken en richtlijnen zijn 
vastgelegd waaraan de organisatie in al zijn 
geledingen willen voldoen en waaraan alle 
activiteiten permanent worden getoetst. 
De focus op kwaliteit komt ook tot 
uitdrukking in de klachtenregeling die 
Bodymind Opleidingen hanteert. 

Bodymind Opleidingen heeft zich in meer dan dertig jaar ontwikkeld 
tot toonaangevend instituut in het veld. De organisatie bestaat uit 
drie branches: Integrated Psychotherapy, Traumahealing en Heart & 
Sexuality, waarmee een breed palet van lichaamsgerichte opleidingen, 
trainingen en workshops wordt aangeboden.

Midden in de samenleving
Bodymind Opleidingen staat voor kwaliteit en voor het onderhouden 
van een inspirerende relatie met onze studenten en cursisten. 
Stafdocenten, gastdocenten en medewerkers zetten zich met groot 
enthousiasme in om de visie en missie van de organisatie gestalte 
te geven. Midden in de samenleving, met een grote mate van 
professionaliteit en gericht op samenwerken en ontmoeten. 
Binnen het instituut werden de afgelopen jaren meer dan 
tweehonderd therapeuten opgeleid in lichaamsgerichte 
psychotherapie. Op dit moment zijn er binnen Bodymind Opleidingen 
bijna driehonderd studenten in opleiding.



| Traumahealing |  

Trauma is een vaak onbegrepen en soms zelfs genegeerde aandoening die grote gevolgen kan 

hebben, geestelijk zowel als lichamelijk. Meestal ontstaat het door een heftige gebeurtenis 

van buitenaf. Maar het kan ook ontstaan door een ongeluk, een medische ingreep of een 

ziekte. In alle gevallen was de situatie die zich voordeed een overweldigende ervaring. 

Het slachtoffer was niet in staat om de natuurlijke impuls van vechten of vluchten te 

volgen. Het gevolg: een situatie van bevriezing, vooral fysiek gezien, en afgesneden van 

lichaam en geest. Dit kan uiteindelijk leiden tot een  complex van symptomen, zoals je 

gevangen of angstig voelen, chronische vermoeidheid, hyperactiviteit of juist depressiviteit, 

psychosomatische klachten enzovoort.

Traumahealing is er op gericht om op zorgvuldige wijze, zonder herbeleving van het trauma, 

het lichaam te helpen de bevroren spanning stukje bij beetje los te laten. De beweging die er 

toen niet kon zijn, kan alsnog worden afgemaakt. Door deze ontlading kan eindelijk, vaak na 

vele jaren, de rust in lichaam en geest terugkeren.

| Heart & Sexuality |

Binnen Heart & Sexuality krijg je de mogelijkheid om niet afgeronde ontwikkelings-

stappen binnen de seksuele ontwikkeling te herkennen en in te halen, maar ook om 

je voor te bereiden op komende ontwikkelingsfasen. Een belangrijk onderdeel van 

de training is het erkennen en verbinden van vader en moeder als jouw (seksuele) 

bronnen. Daardoor kan je jouw innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie in 

harmonie brengen en de kwaliteiten van onze voorouders voluit benutten. 

In de oefeningen en opstellingen beleven de meeste deelnemers voor het eerst een 

ondersteunende seksuele spiegeling bij de ontwikkeling van meisje tot vrouw en van 

jongen tot man. Ook het werken met generatielijnen helpt bij het verankeren van je 

persoonlijkheid.

Fijngevoelig, mooi, subtiel 
lichaamswerk gebruiken om 
contact te maken met oude 
pijn. Respectvol en tóch ook 
krachtig. Amper met woorden 
te beschrijven. 
Deelnemer SE Opleiding

“Niet twijfelen, gewoon doen. 
Het is het mooiste cadeau dat 
je jezelf kan geven.” 
Deelnemer vervolgopleiding Seksualiteit 
in Verbinding

Terugblikkend op de gehele 
opleiding kan ik niet anders 
zeggen dan dat het een zeer 
waardevolle aanvulling is 
gebleken. Het heeft mijn kijk op 
de mens, het lichaam en alles 
wat daarmee in verbinding 
staat, de adem, verrijkt. 

Deelnemer jaartraining Lichaamswerk 
voor Professionals

| Integrated Psychotherapy | 

Bodymind Integrated Psychotherapy heeft haar wortels in het grove, volle lichaamswerk uit 

de jaren ’70. Vanaf begin deze eeuw is onze lichaamsgerichte benadering sterk beïnvloed door 

de nieuwe ontwikkelingen binnen de psychotherapie, zoals de hechtingstheorie, het werken 

met trauma en de neuropsychologie. Daarmee is de rijke, geïntegreerde benadering ontstaan 

die we op dit moment hanteren en onderwijzen. En we staan voortdurend open voor nieuwe 

inzichten en ontwikkelingen.
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