
 

  

Workshop | Werken met de Moederfactor  
 

 Of je nu een man of een vrouw bent, je 

moeder is bepalend in je leven. De 

Moederfactor is de combinatie van 

hechtingsstijl, moederschapsstijl en ‘het boek 

met regels’ dat je van haar kreeg. De 

moederfactor gaat over jou en speelt altijd een 

rol in ons leven, ongeacht haar aan- of 

afwezigheid in fysieke en/of emotionele zin. 

Het ontdekken van jouw moederfactor helpt je 

de – veelal onbewuste – impact op je 

emotionele en relationele leven te ontdekken 

en voor je eigen ontwikkeling in te zetten. 

  

Als (bege)leider van mensen - als coach, 

psycholoog, therapeut of leidinggevende - 

weet je dat de manier waarop mensen vanuit 

hun jeugd geworteld zijn in het leven, een 

grote rol speelt in hun levensvreugde of het 

gebrek daaraan. Het onderzoeken van die 

wortels en daaraan andere of nieuwe  

 

 

 
 

‘Er zijn maar weinig zaken of onderwerpen die zo snel de boosheid, frustratie, sympathie of    

liefde van een dochter of zoon uitlokken als een gesprek over hun moeder’- Dr. Stephan.B. Poulter 

betekenis geven, brengt dieper inzicht en helpt 

ontstane blokkades op te heffen. 

 

Deze workshop geeft je de handvatten om de 

verstrekkende rol van de moeder in jouw leven 

en in het leven van jouw cliënten te 

onderzoeken. Door middel van 

ervaringsgerichte oefeningen leer je de reis 

langs de thema's van de moederfactor te 

maken. Jouw eigen moederfactor en jouw 

eigen reis vormen daarvoor de basis.  

 

Je doet ervaring op in het werken met de 

moederfactor en krijgt theoretische informatie 

aangereikt waarmee je ook als (bege)leider in 

de praktijk aan de slag kan. 

  

Dr. Poulter is verbonden aan De School voor 

Transitie. Op verschillende manieren werken 

we samen en bundelen we onze kennis en 

ervaring in het werken met leiderschaps- en 

transitiethema’s.  
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Inspiratiebronnen 

Vanzelfsprekend staat het boek 'De 

Moederfactor’ van dr. Stephan B. Poulter 

centraal. Daarnaast werken we met inzichten 

uit de hechtingstheorie, het secure base 

gedachtegoed en het systemisch werk.  

 

Opbrengst 

• Kennis over het ontstaan en de 

effecten van de moederfactor; 

• Begrip van de doorwerking van de 

moederfactor in het persoonlijke 

leiderschap van mannen en vrouwen; 

• Inzicht in hoe de moederfactor zich 

verhoudt tot thema's als schaamte, 

(on)afhankelijkheid en woede; 

• Kennismaken met de thema's van de 

Transitiecirkel in relatie tot de 

moederfactor; 

• Ervaring in het werken met praktische 

oefeningen die in de eigen praktijk 

kunnen worden toegepast.  

 

Doelgroep 

De workshop is bedoeld voor professionals die 

hun moederfactor willen onderzoeken én 

ermee willen leren werken met de mensen die 

zij begeleiden. 

 

Trainers 

De workshops worden in wisselende 

samenstellingen begeleid door Michiel 

Soeters, Frances Jonkers en Janet Mulder. 

 

 

Deelnemers zijn bereid hun eigen 

kwetsbaarheid te onderzoeken als basis voor 

(professionele) groei en ontwikkeling. 

Praktische informatie 

Data:    

• 29 en 30 november 2021 

• Nader te bepalen 2022 

 

Werktijden:  

Je bent vanaf 09:00 uur welkom. We starten 

om 09:30 en sluiten de dagen om 17:00 uur af. 

We vragen we je in de avond ruimte te maken 

voor een reflectieopdracht.  

 

Kosten:  

€ 995,- inclusief koffie/thee, vegetarische 

lunch en het boek De Moederfactor.  

COMBI DEAL – Heb je al deelgenomen aan 

‘Werken met de Vaderfactor’ dan krijg je 15% 

korting op deze workshop.  

 

De algemene voorwaarden van De School voor 

Transitie zijn van toepassing. Wij zijn een 

CRKBO geregistreerde instelling. Onze 

opleidingen en trainingen zijn daarom 

vrijgesteld van BTW.  

 

Locatie:  

Dominicanenklooster te Huissen. 

Een eventuele overnachting in het klooster is 

op eigen gelegenheid te boeken via 

accommodatie@kloosterhuissen.nl   

 

Aanmelden:   

Door het invullen van het aanmeldformulier 

op www.deschoolvoortransitie.nl  

 

 


