
Gedreven 
door de 

kracht van 
mensen 

 

Katja Blauwbloeme, Coördinator, 

Psychotherapeut en EMDR Practitioner 

Ine De Bock, Seksuologe 

Geert Petit, Gezins- en relatietherapeut 

Saartje De Cock, Gedragstherapeut en 

psychodiagnosticus 

Inn Convents, Kinder- en 

jongerenpsychologe 

Nadège De Middelaer, Psychologe 

Annelies Maes,  Bedrijfspsychologe, 

loopbaan- en talentencoach  

Voor een meer uitgebreid overzicht van 

het team raadpleeg de website. 

 

Krachtpunt staat voor een team van            

gedreven en ervaren deskundigen die    

vanuit verbondenheid, authenticiteit 

en warmte samenwerken om          

begeleiding aan te bieden op een         

krachtgerichte manier, waarin groei en 

ontwikkeling centraal kan staan. 

 

www.krachtpunt.be 

Contact opnemen 

KRACHTPUNT 

Léon Lefèvrestraat 46, 9620 Zottegem           

0498/11.64.51 

 

info@krachtpunt.be 

 

www.krachtpunt.be 

 

Onze pijlers 

 

Begeleiding op maat 

 

Focus op groei en ontwikkeling 

 

Positieve en warme benadering 

 

Authentiek en integer 

 

Gericht op samenwerking en  
verbondenheid 

Expertise 

 

Het team



Verwerking  

van ingrijpende gebeurtenissen  

(misdrijf, seksueel misbruik, verlies/rouw,…) 

 

Relatiemoeilijkheden of                
gezinsmoeilijkheden 

 

Klachten in werkrelatie 

 Burn-out 

 Loopbaan/carrière 

 Pesterijen,... 

 

Seksuele klachten 

 Verschil in verlangen 

 Erectie– en orgasmeproblemen 

 Vragen bij seksuele voorkeur 

 Problemen bij beheersing van seksualiteit  

 

 

  

 

 

 Cliënten met psychose 

 Cliënten met een chronische                    
verslavingsproblematiek 

 Daders van misdrijven 

 Cliënten met een probleem met              
impulscontrole 

 Crisisbehandeling 

 Medicamenteuze behandeling 

Hiervoor werken we samen met je huisarts of je 
psychiater 

Coaching 

Individuele coachingstrajecten in het kader       

van persoonlijk welzijn: talentcoaching,           

werkbeleving, balans werk/privé, stresspreventie, 

burn-out, perfectionisme  

Vorming/lezing/training 

Raadpleeg de website voor ons volledig aanbod 

 
 

 Kinderen, jongeren en hun ouders 

 Koppels en gezinnen  

 Volwassenen  

 

 

 

 

 

Psychische klachten 

 Depressieve gevoelens, angst, piekeren, 
dwang,… 

 Identiteitsvragen 

 Gebrek aan sociale vaardigheden 

 Weerbaarheid en begrenzing 

 Algemeen welzijn 

Ons aanbod 
 

Therapie 

Cognitieve gedragstherapie 

Kortdurende oplossingsgerichte therapie 

Traumaverwerking (EMDR) 

Relatietherapie 

Sekstherapie 

Speltherapie 

Creatieve therapie 

 

Psychodiagnostiek, intelligentie- en      
persoonlijkheidsonderzoek  

(autisme, ADHD, depressie, burn-out,…) 

 

Loopbaancoaching  

Via loopbaanbegeleiding kan je samen met een 

erkende loopbaancoach aan de slag rond je ta-

lenten, interesses, werkwaarden, ambities,… 

Kortom met dat wat je nodig hebt om je werk 

goed én met plezier te kunnen (blijven) doen.  

 

De loopbaancoaches van gaan op 

zoek naar wat wél werkt, naar wat  energie 

geeft en hebben hiervoor een methodiek ontwik-

keld die zich focust op talent. 

  

Ons aanbod

Voor wie?

Wat niet?
Wat wel?


