
In 2017 besloot Elke Jacobs (°1980) om 
haar professionele competenties als leraar, coach en 

vormingswerker op een nieuwe manier te gaan inzetten.


Klaar voor een nieuwe uitdaging, maakte ze in 2018 tijd 
om opnieuw te gaan studeren. Geleerd door het leven 

en inmiddels zelf mama geworden van twee kindjes, 
Flore (°2014) en Lander (°2016), werd haar interesse 

gewekt om twee bijkomende gecertificeerde 
opleidingen te volgen. Ze specialiseerde zich in 

preconceptie- en peripartale counseling. 


Haar eerdere universitaire studies menswetenschappen 
(historische wetenschappen) brachten haar een kritisch-

wetenschappelijke grondhouding bij.  
Ze floreerde meermaals met grote ondersacheiding in 

vakken waar filosofische en levensbeschouwelijke 
communicatie centraal staan. Tijdens haar bijkomende 

studies vergelijkende godsdienstwetenschap en de 
academische lerarenopleiding aan de faculteit 

theologie, verwierf ze expertise in ethische - en 
zingevingsvraagstukken. 


Deskundig, ervaringsdeskundig, professioneel en 
geruggesteund door verschillende expertisenetwerken 
wil ze haar professionele bagage nu inzetten voor haar 
studenten van toen: de ouders van morgen. Ze geeft in 

haar praktijk vorming en counseling aan hopende, 
verwachtende en prille ouders.


Meer dan twintig jaar ervaring in vormingswerk en 
onderwijs, zorgden voor een spreekwoordelijke koffer 

vol creatieve werkvormen, luister- 
en gesprekstechnieken en coaching-skills.  Daarnaast 
communiceert ze ook vlot met groepen en kan ze op 

een warme, empathische en enthousiaste manier 
leerprocessen op gang brengen.


Haar hooggevoelige persoonlijkheid en creatieve drive 
deden haar binnen en buiten de onderwijscontext 
deelnemen aan diverse bijscholingen rond socio-
emotioneel begeleidingswerk, faalangst-training, 

aandacht-training, rouw en verdriet, veerkracht, humor 
als tool, de kracht van je stem, educatief auteurschap, 

identiteit en spiritualiteit van organisaties... Omdat haar 
hoog-sensitieve, snelwerkende brein soms wel eens in 

overdrive wil schieten, combineert ze deze 
interessedomeinen in haar vrije tijd met meer aardse 

dingen zoals koken en keramiek maken aan de 
pottenbakkersschijf. 


Dankzij meditatie-oefeningen en yoga houdt ze haar lijf 
soepel en haar geest scherp.


In haar begeleidingen en vormingen vertrekt ze steeds 
vanuit de idee dat de mens 'op zijn best' is wanneer hij 

in een zuivere verbinding staat met zichzelf, met zijn 
lichaam, met zijn levensmissie, met zijn naasten en met 

ons overstijgende grotere gehelen. 



 
Als kinderwensconsulent en postpartumconsulent is Elke Jacobs verbonden aan het 
Kinderwens Expertise Netwerk en aan het Netwerk Post Partum Steun.  
Met haar counseling- en vormingsaanbod staat ze, in associatie met deze professionele 
netwerken van gespecialiseerde hulpverleners, garant voor een veilige en kwalitatieve 
ondersteuning van wensende, verwachtende en prille ouders.   
 
Haar unieke expertise is het resultaat van universitaire studies, twintig jaar ervaring in 
vormingswerk en onderwijs, eigen praktijkervaring en gespecialiseerde opleiding rond het 
begeleiden van volwassenen bij kinderwens en zoekend ouderschap. 


