
 

 

 

 

StapWijzer- Greet Lust 

As an independet NA-NVRcoach I work with parents and teams. I am also a freelance NA-NVR trainer 

for different organisations.  

Together with VraagKracht we organise open intervisionsessions for caregivers and professionals and 

as a VraagKrachtteammember I work as an independent ambulant family coach specialised in NA-

NVR and systemic familyconstellations. 

 

 

 

StapWijzer is a independent practice for NA-NVR coaching and training hold by Greet Lust. 

In 2016 StapWijzer trained different groups of residential, ambulant and private caregivers in NA-

NVR for BALANS-VSPW Gent and ICOBA (4 days basictraining). We gave several lectures, workshops 

on NA-NVR for schools, parents, childcare-organisations…  

As part of VIGNA we organised an Introductionday NA and a masterclass NA with Idan Amiel for 

schools in VCOK Gent. 

An article ‘Stemrecht in het hoofd van je kind” was published in ‘Tijdschrift voor agogisch werk’, 

Balans, jaargang 13, nr 37, november 2016. 

We worked as an independent NA-NVRcoach with several families in collaboration with schools, CLB, 

doctors. 

In collaboration with Vraagkracht NL we start in february 2017 sessions of ‘open intervision’ for 

caregivers and professionals from different settings in Vlaanderen. For more information please 

contact us at 0032 496 02 95 67 (Danielle Budo) or 0032 486 62 66 76 (Greet Lust) or have a look at 

the website of www.vraagkracht.be.  

 

StapWijzer is een zelfstandige praktijk voor NA en GV-coaching en training ontwikkeld door Greet 

Lust. 

In 2016 mochten we vierdaagse basistrainingen geven voor BALANS-VSPW en ICOBA en dit aan een 

gedifferentieerde groep hulpverleners uit de ambulante en residentiële hulpverlening. We gaven 

verschillende lezingen, workshops over NA en GV voor scholen, ouders, kinderopvang… 

Als onderdeel van VIGNA organiseerden we een Introductiedag NA en een Masterclass NA met Idan 

Amiel voor scholen in het VCOK Gent. 

Een artikel ‘Stemrecht in het hoofd van je kind’ werd gepubliceerd in het ‘Tijdschrift voor agogisch 

werk’, Balans, jaargang 13, nr 37, november 2016. 

http://www.vraagkracht.be/


Binnen mijn zelfstandige praktijk begeleidde ik verschillende ouders vanuit NA-GV ism scholen, CLB, 

dokters. 

Samen met VraagKracht NL starten we in februari 2017 met open intervisiesessies op verschillende 

plaatsen in Vlaanderen vanuit het Oplossingsgericht werken, NA en GV. Deze open intervisies richten 

zich tot hulpverleners en professionelen uit diverse settings die samen willen groeien in het 

gedachtengoed. Meer informatie vind je op de website www.vraagkracht.be of neem contact op via 

0032 496 02 95 67 (Danielle Budo) of 0032 486 62 66 76 (Greet Lust). 

 

 

http://www.vraagkracht.be/

