
Gedreven  
door de kracht  

van mensen

T. 0498 11 64 51
www.krachtpunt.be

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 staan.

Contact

Langestraat 48 B1, 9620 Zottegem
Fonteinbos 36, 9320 Erembodegem

0498 11 64 51
info@krachtpunt.be 
www.krachtpunt.be

Het team

Ingrid De Ryck
Loopbaancoach en life coach

Frank Polders 
Relatietherapeut, psychotherapeut en wandelcoach

Saartje De Cock
Coördinator Zottegem, klinisch psycholoog, 
gedragstherapeut en psychodiagnosticus

Katja Blauwbloeme
Zaakvoerder Krachtpunt, psychotherapeut en coach,  

EMDR Practitioner

Nathalie De Smet
Klinisch- en bedrijfspsycholoog

Inn Convents
Klinisch psycholoog en experiëntieel psychotherapeut

Hadewig Tuybens 
Kinderen- en jongerenpsycholoog en therapeut i.o.

Bo Van Gaeveren 
Klinisch psycholoog en seksuoloog

Voor een uitgebreid overzicht van het team  
raadpleeg onze website.



Ons aanbod
Therapie
- Cognitieve gedragstherapie
- Kortdurende oplossingsgerichte therapie
- Traumaverwerking (EMDR)
- Relatietherapie
- Sekstherapie
- Speltherapie
- Creatieve therapie
- Cliëntgerichte therapie

Psychodiagnostiek, intelligentie- en  
persoonlijkheidsonderzoek
Diagnostiek voor kinderen en jongeren
- Intelligentie onderzoek
- ADD & ADHD onderzoek
-  Screening ontwikkelingsstoornissen,  

bijvoorbeeld autisme onderzoek,..

Diagnostiek voor volwassenen
- Intelligentie onderzoek
- Persoonlijkheidsonderzoek
-  Testing in kader van burn out, depressie, 

angst,...

Coaching
Individuele coachingtrajecten in het kader 
van persoonlijk welzijn: talentcoaching, 
werkbeleving, balans werk/privé, stress- 
preventie, burn-out, …

Vorming/lezing/training
Raadpleeg de website voor ons volledig 
aanbod.

www.krachtpunt.be

Loopbaancoaching
Ben je een werknemer of zelfstandige en 
wil je meer voldoening halen uit je job? Wil 
je je loopbaan sturen in de richting van wat 
je energie geeft? Sluit je werk niet meer aan 
bij wat je écht wil? Wil je weten van welke 
keuzes je écht gelukkig wordt? Zoek je een 
functie waarin je je talenten en ambities 
100% kan inzetten? Wil je je vuur brandende 
houden en een burn-out voorkomen?

Samen met een erkende loopbaancoach kan 
je aan de slag rond je talenten, interesses, 
werkwaarden en ambities. Zo ontdek je wat 
jij nodig hebt om je werk werk goed en met 
plezier te doen.

Voor wie
- Kinderen, jongeren en hun ouders
- Koppels en gezinnen
- Volwassenen

Wat wel?
Psychische klachten
-  Depressieve gevoelens, angst, piekeren, 

dwang, …
- Identiteitsvragen
- Gebrek aan sociale vaardigheden
- Weerbaarheid en begrenzing
- Algemeen welzijn

Verwerking
Verwerking van ingrijpende gebeurtenis-
sen zoals een misdrijf, seksueel misbruik, 
verlies/rouw, …

Relatiemoeilijkheden of  
gezinsmoeilijkheden

Uitdagingen op het werk
- Keuzemoeilijkheden
- Loopbaan en carrière vragen
-  Samenwerking met collega's of  

leidinggevende

Seksuele klachten
- Verschil in verlangen
- Erectie- en orgasmeproblemen
- Vragen bij seksuele voorkeur

Wat niet?
- Cliënten met psychose
-  Cliënten met een chronische verslavings-

problematiek
- Daders van misdrijven
-  Cliënten met een probleem met impuls-

controle
- Crisisbehandeling
-  Medicamenteuze behandeling 

Hiervoor werken we samen met je huisarts 
of je psychiater


