
 
 
De therapeuten van de workshop stellen zich voor 
 
 
Renate Hoenselaar 
Renate Hoenselaar is als danstherapeut in 1990 afgestudeerd aan de HAN en in 2010 aan 
de Master Dance Therapy Codarts. Zij heeft ruime ervaring in de volwassenen psychiatrie: 
kliniek, dagbehandeling en ambulant. Vanaf 2000 heeft zij haar eigen Praktijk Hoenselaar. 
Daarnaast is zij supervisor binnen haar eigen praktijk en aan de Master Dance Therapy. 
In haar werk als danstherapeut heeft zij zich gespecialiseerd in (c)trauma, vroegkinderlijk 
trauma, agressieproblematiek, faalangst en relatieproblematiek bij jongeren en volwassenen.  
 
Naast haar werk als danstherapeut en supervisor is zij eigenaar van La Cappella, therapie- 
en cultuurcentrum Arnhem. Zij heeft in het bestuur gezeten van de FVB (2006-2010) en is nu 
voorzitter van de NVDAT en commissielid van de FVB-VVT. Zij is medeoprichter van het 
samenwerkingsverband van vaktherapeuten: Therapie Gelderland. Momenteel is zij bezig 
met een collega muziektherapie om een FVB breed netwerkgroep Trauma op te richten 
waarin het doel is om vaktherapie onder de aandacht te brengen bij landelijke centrums en 
cliëntenorganisaties.  
Haar moto: “Je hoeft niet te kunnen dansen om in beweging te komen”.  
 
Arja Diepstraten 
Arja Diepstraten heeft zich na haar loopbaan als vormgever en autonoom kunstenaar erop 
gericht haar kennis en kunde in te zetten ten behoeve van hoofdzakelijk kinderen in 
knelsituaties. Zij heeft daarvoor de creatieve therapie opleiding (CTO) aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN) met cum laude afgerond en is nu werkzaam als beeldend 
therapeut binnen haar eigen praktijk 'de Vormende Hand'. In deze praktijk werkt zij met 
kinderen, jongeren en volwassenen, die te maken hebben met het gegeven kind te zijn van 
ouders met psychiatrische problematiek (KOPP), vooral daar waar autisme een rol speelt. 
 
Daarnaast is ze als therapeut en directeur verbonden aan Stichting Tussenspel. Op deze 
manier krijgt zij de kans om ervoor te zorgen dat meer therapeuten zich kunnen inzetten voor 
de doelgroep, waarvoor zij zich graag hard maakt: kinderen in moeilijke psychosociale 
omstandigheden waar de reguliere zorg doorgaans minder mogelijkheden heeft deze 
kinderen te bereiken (te denken aan asielzoekerscentra en achterstandswijken).  
Meer info vind je via www.devormendehand.nl en www.tussenspel.nl 
 
ArtMoves 
Renate en Arja hebben samen ArtMoves opgericht. Naast alle onderzoeken en het werken 
aan zorgstandaarden en Generieke Modules erkenden zij de behoefte bij vaktherapeuten om 
ook ervaringsgericht met het vak bezig te kunnen zijn. Ondertussen is ArtMoves een 
geaccrediteerde opleidersaanbieder binnen het Register Vaktherapie en wordt ArtMoves 
ondersteund door de FVB en de verschillende vaktherapie verenigingen.  
 


