
WERK AAN WERK - WORKSHOPREEKS 

Lesgevers 

Valérie Vanceulebroeck 

Valérie Vanceulebroeck is lector en onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde. Zij focust op 

onderzoeksthema’s rond cultuur, gezondheid en omgaan met kwetsbaarheid. Daarnaast zet 

ze haar schouders onder projecten die inzetten op maatschappelijke dienstverlening. 

Valérie behaalde een master in de Verpleeg- en Vroedkunde (Universiteit Antwerpen) en een 

postgraduaat Supervisie, Intervisie en Coaching. Naast onderwijs heeft zij ook werkervaring 

in de kinder- en jeugdpsychiatrie.  Haar bijdrage voor deze permanente vorming focust zich 

op het omgaan met de eigen kwetsbaarheid en kansen voor jezelf creëeren.  

 

Sven Van Geel 

Sven van Geel studeerde af als ergotherapeut en werkte binnen diverse klinische settings 

(Psychiatrisch centrum Sint-Amedeus, Centrum Gespecialiseerde Voorlichting Beroepskeuze, 

KinderPsychiatrisch Centrum Genk). Aanvankelijk combineerde hij de klinische praktijk met 

onderwijs, vanaf 2013 is hij voltijds aangesteld als lector ergotherapie aan de AP Hogeschool 

Antwerpen. Hij doceert binnen de opleiding ergotherapie vakken met betrekking tot 

geestelijke gezondheidszorg, professioneel redeneren, en begeleidt studenten binnen 

supervisie- en intervisiegroepen.  

 

Laurence de Mûelenaere 

Laurence de Mûelenaere studeerde in 2010 af met een master in de sociologie en een 

master management en beleid van de gezondheidszorg. Ze deed in het verleden onderzoek 

naar kwaliteit van arbeid in de social-profitsector. Naar aanleiding hiervan werkte ze aan tools 

om de werkbaarheid te verbeteren, waaronder de website waardevolwerk.be en begeleidde 

ze lerende netwerken voor leidinggevenden rond dit thema. Laurence is nu lector bij de 

bachelor sociaal werk (personeelswerk) en het graduaat HR-support. 

 

Gwen Van Dingenen 

Gwen Van Dingenen is lector en onderzoeker bij de opleiding Orthopedagogie. Zij verdiept 

zich hier vooral in de (psychische) ondersteuning van kwetsbare groepen. Daarnaast 

begeleidt zij als psychotherapeut volwassenen met angst- en stemmingsstoornissen en geeft 

supervisie aan hulpverleners. Gwen behaalde een master in de orthopedagogiek, een 

postgraduaat supervisie-intervisie-coaching en een postgraduaat in de (cognitieve) 

gedragstherapie.  Haar bijdrage voor deze permanente vorming situeert zich vooral in het 

aanbieden van kennis en inzichten rond stress en het begeleiden van de lerende netwerken.  


