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Uitnodiging Online Workshop 26 februari 2021 
Inleiding in de positieve psychologie  

Door Matthijs Steeneveld 
 
In deze introductie in de  ‘positieve psychologie maak je kennis met de 
wetenschappelijke basis van deze jonge en inmiddels breed verspreide psychologische 
stroming. Daarnaast ga je aan de slag met oefeningen en technieken uit de positieve 
psychologie die je direct kunt toepassen in je eigen praktijk. 
 
Ochtendprogramma 

➢ Introductie en kennismaking met een positief-psychologische interventie; 
➢ College over de geschiedenis en theorie van de positieve psychologie - leren 

kennen van de wetenschappelijke definities; 
➢ Verdieping op het onderwerp ‘floreren’: delen van eigen ervaringen, bespreken 

van verschillende invalshoeken en facetten; 
➢ Ervaren en toepassen van enkele oefeningen uit de positieve psychologie in kleine 

groepen;  
➢ Reflectie op deze oefeningen en bespreken van voordelen en valkuilen. 

 
Middagprogramma 

➢ Verkennen van de eigen sterke kanten met behulp van de VIA Character 
Strengths; 

➢ College over sterke kanten: wat zijn het, hoe kun je ermee werken en welke 
voordelen biedt dat?; 

➢ Verschillende concepten rondom sterke kanten bespreken in een interactief 
college;  

➢ Oefeningen om te leren werken met sterke kanten; 
➢ Interactief onderzoek naar toepasbaarheid in eigen werkpraktijk.  

  
Begeleidingsvorm 
De begeleiding is interactief online. We maken gebruik van de breakout rooms en de 
chatfunctie voor zoveel mogelijk interactie.  
 
Wat levert de workshop je op? 
Na afloop heb je een degelijke en onderbouwde indruk van de positieve psychologie. Je 
hebt praktisch toepasbare en onderbouwde technieken en interventies in handen om te 
gebruiken in het eigen werk.  
 
Geraadpleegde literatuur 
O.a. de volgende literatuur: 

• Character Strengths Interventions, Ryan Niemiec 
• Optimisme Hoop Veerkracht Zelfvertrouwen, Matthijs Steeneveld 
• Handboek Positieve Psychologie, Ernst Bohlmeijer e.a. 
• Positive Psychology, Boniwell e.a. 
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Matthijs Steeneveld 
Matthijs Steeneveld is MSc in de klinische psychologie. Hij is 
aangesloten bij het NIP en werkt als trainer, docent, coach, 
adviseur op het gebied van positieve psychologie. 
 
Daarnaast is hij auteur van o.a. ‘Optimisme Hoop Veerkracht 
Zelfvertrouwen’, uitgegeven bij Boom uitgeverij.  
Hij ontwierp het Sterke kantenkaartspel en is redactielid van het 
Tijdschrift Positieve Psychologie. 
 

Als therapeut behandelde hij bij PsyQ mensen met angststoornissen met mindfulness, 
cognitieve  
gedragstherapie en interventies uit de positieve psychologie. 
 
Praktische informatie 
Locatie: Online, de zoomlink ontvang je in de week van de workshop. 
De Validatiecommissie heeft 10 scholingspunten aan deze workshop toegekend. 
Datum: 26 februari 2021 
Tijd: 9:30 uur tot 16:30 uur   
Kosten LVPW leden: €145,00 
Kosten niet leden: € 155,00 
Maximum aantal deelnemers: 40 


