Marijke Habernickel-Jacobs: “De nieuwe gezinsontwikkelingen heb ik van dichtbij in mijn
praktijk meegemaakt en heb ondervonden dat een andere manier van probleemaanpak
nodig was. Mijn methode, die ik tot de Jacobs-Ladder gedoopt heb, werkte zo effectief dat
ik op aandringen van cliënten besloten heb het vast te leggen in een boek. Met als doel
andere mensen te helpen die vastlopen in hun opvoedings- en levensvraagstukken.”
“Marijke Habernickel neemt haar cliënten met behulp van De Jacobs Ladder mee op een
zoektocht naar krachten en oplossingsstrategieën die kunnen leiden tot herstel. De in het boek
opgenomen casuïstiek is inzichtgevend en boeiend beschreven. Een inspirerend boek, dat ik
met waardering en plezier heb gelezen.”
Prof. Dr. L.W.C.Tavecchio, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Afd. Pedagogiek,
Onderwijskunde & Lerarenopleiding, Amsterdam

“De Jacobs Ladder is een positief en praktisch coachende therapie dat zich focust op de kracht
van het individu. De drietal casussen zijn levendig en treffend neergezet. Het boek is prachtig
geïllustreerd met kunstwerken van de auteur zelf. De auteur heeft overduidelijk passie voor
haar vak en hart voor de medemens. Het prikkelt tot lezen. Een inspirerend en leerzaam boek!”
Dr. Inge van der Weijden, onderzoeker aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden
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Drs. Marijke Habernickel - Jacobs heeft pedagogiek
gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en
Master Management & Innovation in Nijmegen.
Ze noemt zichzelf ontwikkelaar. Jarenlange praktijk
ervaring en bestuurlijke functies in de gezondheidszorg
hebben ertoe geleid dat ze een eigen therapie heeft
ontwikkeld - De Jacobs Ladder - met als uitgangspunt:
jarenlange therapie is niet nodig!
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Pamela de Jong, ex-cliënte

Drs. Marijke Habernickel - Jacobs MMI

“Nooit heb ik mij patiënt bij Marijke gevoeld, maar een mens met hulpvragen. Gedurende
de klim op De Jacobs Ladder wist ik precies waar ik stond en hoe ver ik al was gekomen. Dit
gaf zelfvertrouwen en overzicht. Aangekomen bij stap 10 had ik het verleden geaccepteerd,
het heden inzichtelijk gemaakt door mijn valkuilen in het verleden en het plan van aanpak
opgesteld. Klaar om met trots de laatste stap te zetten: stap 10, mijn toekomst!”

Help, mijn gezin verzuipt!

Het boek, Help mijn gezin verzuipt, is voor iedereen, maar specifiek gericht op het moderne
gezin. Het boek beschrijft drie voorbeelden uit de praktijk. Waarbij met ontwikkelde
werkmethode, instrumenten en therapie opvoedingsproblemen en vraagstukken worden
aangepakt op een eigentijdse manier.
Door de veranderde maatschappij en mensvisie is de praktijk van alle dag veranderd. Het
traditionele gezin heeft plaats gemaakt voor nieuwe gezinsvormen. Samengestelde - multi
complex gezinnen, alleenstaande vader of moeder, homo of lesbische ouders waarbij andere
“vragen en problemen” ontstaan.
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Drs. Marijke Habernickel - Jacobs MMI

