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Een tweedaagse introductie training in de methodiek systemisch werken voor mensen die
kennis willen maken met en nieuwsgierig zijn naar systemisch werken familieopstellingen,
organisatieopstellingen en/of systemisch coachen. De 2- daagse training “introductie
systemisch werken” is opgebouwd in 2 opeenvolgende dagen.
Systemisch werken is beter bekend onder de naam familieopstellingen en/of
organisatieopstellingen. Daarnaast is er systemisch coachen. De eerste twee vormen van
systemisch werken maken gebruik van representanten. Representanten worden in de ruimte
geplaatst om de belangrijke personen uit te drukken die te maken hebben met de vraag van
coachee. Representanten gaan in de opstellingen bewegen en spreken op een manier die voor
de coachee waardevol, inzicht gevend en zelfs helend is. Onder leiding van een begeleider
krijgt de opstelling vorm en betekenis. (Je kunt bij ons een opleiding volgen om die rol te leren.
Voor de duidelijkheid; dat is echter niet waar deze twee dagen over gaan).
De derde vorm (systemisch coachen) is systemisch werken zonder representanten. Deze vorm
is heel geschikt wanneer je een op een werkt of spreekt met mensen. De drie hiervoor
genoemde vormen gaan uit van dezelfde uitgangspunten.
Het systemisch werken is door Bert Hellinger ontwikkeld door middel van heel veel doen. Al
doende heeft hij beginselen ontdekt die voor alle systemen gelden. Die beginselen kennen en
je er ook aan houden, helpen je met je persoonlijke ontwikkeling. Het individu plaatsen in het
groter geheel waar hij onderdeel vanuit maakt en ook door wordt beïnvloed is de basis. Een
individu niet los zien van zijn systeem maar hem er juist in zetten is een belangrijk uitgangspunt.
Vervolgens kunnen we met deze werkvorm ontdekkingen doen over de onderstroom die in het
systeem aanwezig is en de reden is van het probleem waar coachee nu tegen aan loopt.
Systemisch werken raakt vaak diep. Geeft je de mogelijkheid tot inzicht vergaren, een helende
beweging te maken en veranderingen in je leven aan te brengen.
Heb je wel eens gehoord van familieopstellingen en wil je er een meemaken? Ben je benieuwd
naar deze werkvorm met representanten? Op een systemische manier met mensen werken
hoe gaat dat? En op een systemische manier kijken naar gedrag van mensen, wat is dat
eigenlijk? Hoe doe je dat? Hoe is systemisch werken anders dan alle andere vormen van
werken met mensen? Hoe kijk je systemisch naar gedrag van mensen?
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En ook hoe brengt opstellingen werk veranderingen aan in gedrag van mensen? Ben je
nieuwsgierig naar representant zijn? Zoek je naar een manier om ten diepste naar je probleem te
kijken en vraag je je af of een familieopstelling iets voor jou is? Misschien wil je in deze twee
daagse zelfs wel je vraag inbrengen en nieuwe inzichten opdoen via een opstelling? Vraag je je
af wat het verschil is tussen familieopstellingen en organisatieopstellingen en systemisch
coachen? Wil je ontdekken of een opleiding in deze richting bij je past? Ben je benieuwd of
je een opleiding zou willen volgen in familie- of organisatieopstellingen of systemisch coachen?
Wil je geen opleiding volgen maar wil je wel ontdekkingen doen en op een systemische manier
iets over jezelf leren? Wil je “door een systemische bril naar jezelf en anderen leren kijken?” Wil te
weten komen hoe jou plek in jou systeem van herkomst je nu nog steeds beïnvloedt? Vraag je
je af of een opleiding in deze richting iets voor je is? Wil je weten wat een familieopstelling is?
Wat een organisatie opstelling is? Wat het verschil is met systemisch coachen? Wil je erachter
komen of een familieopstelling je kan helpen om een verandering in je leven te bewerkstelligen?
En of een organisatieopstelling jouw team kan helpen? Wil je kennismaken met de belangrijkste
uitgangspunten van systemisch werken en hoe het is om representant te zijn?
Doel
De dagen hebben als doel om je kennis te laten maken met systemisch werken, met de
systemische manier van individuen en groepen te begeleiden. De dagen volg je samen met een
groep cursisten die zich interesseren in familieopstellingen, organisatieopstellingen, systemisch
coachen of alle drie.
De twee daagse geeft antwoord op boven gestelde vragen.
We gaan kennis maken met:
- de belangrijkste uitgangspunten van systemisch werken: binding, ordening, balans.
- representant zijn. Je ervaart aan den lijve een familie- of organisatieopstelling. Enkele
deelnemers krijgen de kans hun persoonlijke vraag in te brengen en een antwoord te vinden
op hun vraag middels de methodiek familieopstellingen of organisatieopstellingen.
- het wetende veld, fenomenologie, helende beweging, de invloed van de plek die je had in je
systeem van herkomst op je huidige leven, met verborgen dynamieken, de plek van
systemisch werken in het geheel van stromingen, door een systemische bril kijken.
In de tweedaagse is er ruimte voor je persoonlijke proces, doordat je oefent met je mede
cursisten. Je bent afwisselend begeleider en coachee. Zodoende heb je kansen op het
inbrengen van je vraag.

"Met veel plezier hebben we de intro systemisch werken
voor je samengesteld"
Peter Dalmeijer en Yvonne Stams

De tweedaagse is dynamisch; kennis en kunde, theorie en doen, ze gaan hand in hand. De
tweedaagse volgen kan ook heel erg goed als je hier je werk niet van wilt maken, maar wel een
groei wilt doormaken en je daarbij professioneel begeleid wilt worden. Je maakt een echte reis
naar binnen, om er als een authentieker, krachtiger en vrijer mens uit te komen.
Kwalificatie/certificaat
De Systemisch Werk introductiecursus wordt afgesloten met een deelname certificaat
Introductie in Systemisch Werk.
Deelnemers die na afloop van de training verder willen met de opleidingen Familie Opstellingen,
Organisatie Opstellingen, of Familie en Organisatie Opstellingen krijgen korting op de
vervolgopleiding.
Lengte opleiding en studiebelasting
De Introductie bestaat uit 2 dagen (4 dagdelen van 3 uur) en bevat geen huiswerk of dergelijke.
Trainers: Yvonne Stams (trainer van Familieopstellingen)
en Peter Dalmeijer (trainer van Organisatieopstellingen).
Samen geven zij Systemisch Coachen en de Introductiecursus Systemisch Werk
Tijden: De opleidingsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur.
Data:
In de bijlage van deze brochure vind je de data van de opleiding. ook vind je deze op de
website
Kosten:

Zie hiervoor ook de bijlage

De kosten voor deze introductie zijn inclusief;
- Opleidingsmateriaal
- Koffie/thee
Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.
Als je na deze introductietraining besluit je in te schrijven voor de opleiding Familie Opstellingen,
Organisatie Opstellingen, of Familie en Organisatie Opstellingen wordt 50% van de inschrijfkosten
in mindering gebracht op de kosten van de opleiding.

Onze visie op Systemisch werk

"Systemisch werken is door Bert Hellinger ontwikkeld en door vele anderen verder uitgebouwd. Er
zijn inmiddels verschillende stromingen en methodieken die werken met de uitgangspunten die
Hellinger ons naliet met, of juist zonder representanten. Het is krachtig werk en neemt nog steeds
toe in populariteit. Steeds meer mensen hebben door dat we in systemen zijn geboren en
opgegroeid en dat we steeds weer in nieuwe systemen werken, sporten, vrienden maken enz.
Kortom wij leven in systemen. Zodoende is onderzoeken wat er in het systeem aan de hand is,
wanneer we een probleem, belemmering of terugkerend patroon ervaren in toenemende mate
gebruikelijk.
Systemisch werken bied je de mogelijkheid om een diepe laag aan te raken, de bron van de klacht
op te sporen. Wat speelt er in de geschiedenis van de coachee? Wat speelt er in de geschiedenis
van het systeem van herkomst, waardoor dit probleem er nu voor coachee is? Oftewel; hoe is het
probleem van de coachee een oplossing voor zijn systeem? Dit is wat een opstelling voor je kan
betekenen.
Een opstelling heeft een structuur, maar er is geen protocolletje wat je keer op keer kunt afdraaien.
Het vraagt daarom van je als begeleider om je voelen en denken in balans te brengen en om op je
intuïtie te vertrouwen, zodat je keer op keer met een frisse blik kunt kijken. Zo laat je de opstelling
“stromen”. Werken op een systemische manier vraagt je om openheid, bereidheid om anders te
kijken, in gehelen te denken, fenomenologisch te werken (in plaats van wetenschappelijk),
verbanden te ontdekken en om bijv. alles en iedereen in te sluiten. Het vraagt je om telkens weer
de volgende logische stap te zetten, zowel te volgen als te leiden en niet op de te nemen stappen
of op je coachee vooruit te lopen. Zo kan de opstelling zich ontwikkelen naar een inzicht gevend of
helend moment.
Ik houd van systemisch werken, zowel met representanten zoals bij familie- en
organisatieopstellingen, als zonder, zoals bij systemisch coachen. Ik put uit mijn jarenlange
ervaring, mix dit met dit met theorie en bied je zoveel mogelijk ruimte om zelf te doen en te ervaren.
Vidarte heeft een prachtige locatie in het groen met veel ruimte om naar buiten te gaan, terwijl we
ook dicht bij de uitvalswegen en het stadscentrum van Den Bosch zijn gesitueerd. Wat wil je nog
meer! Ik ontmoet je graag!"
Yvonne Stams
Vragen? Meer weten? Kom naar onze info avonden!
Kun je niet? Maak een persoonlijke afspraak met de trainer.
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