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W A A R H E I D  &  L I E F D E

Vakmanschap verdiepen en verbreden

In onze vervolgopleiding Systemisch Werken krijg je op verschillende 

thema’s verdiepende kennis, vaardigheden en interventies aangeboden.  

Samen met medeopstellers leren en reflecteren.  

Jezelf als begeleider blijven voeden draagt bij aan persoonlijk leiderschap 

en jouw vakmanschap als opsteller.

O P L E I D I N G S -  E N  T R A I N I N G S I N S T I T U U T  

Vervolgopleiding Systemisch Werken



Blok 1:  Ik als professional
•   Plekbewustzijn - de kunst van het helpen
•   Jouw uniciteit in het begeleiderschap  

en hoe je de kwaliteiten die bij jou als 
uniek persoon horen inzet in jouw werk

•    Overdracht en tegenoverdracht
•  Loopbaanopstellingen
•   Manifestatiekracht

Blok 2: IOPT en Trauma
•   Inzicht in wat IOPT (Identiteit-

georiënteerde Psychotrauma Therapie) 
inhoudt

•   Theorie rondom trauma en de psyche op 
basis van de inzichten van oa Franz Rupert

•   Overeenkomsten en verschillen tussen 
(familie-) opstellingen en IOPT

 
Blok 3:  Dader- en  slachtoffers
•   Omgaan met machteloosheid
•   Dader- en slachtofferschap in de wereld, 

in ieder van ons en in het dagelijks leven
•   De werking door de generatie heen
•   Helende bewegingen voor zowel daders 

als slachtoffers

Blok 4: Organisaties & teams
•  Theoretisch kader: wetten in organisaties 

kennen en eerbiedigen
•  Contracteren: helder contracteren door 

de juiste vragen te stellen en het juiste 
contract op te stellen

•  Teamcoaching
•  Interventies en werkvormen

Blok 5: Gezinsopstellingen
•   Scheiding, samengestelde  

gezinnen, adoptie 
•   Wetmatigheden in complexe systemen 
•   Welke dynamieken spelen, interventies
•   Theoretische kader
•   Ethiek bij werken met huidige systemen

Blok 6: Verdieping individuele opstellingen
•   Diverse werkvormen o.a. de relatie 

opstelling, Nine-grid opstelling, rotatie 
opstelling, opstellingen met een tijdslijn

•   Invoelen, ervaren, systemisch kijken met 
grondankers, visualisaties, poppetjes

•   Afronding van de opleiding door 
presentatie van eigen werk

Leerdoelen
•  Verdieping en verbreding van kennis en 

vaardigheden als opsteller 
•  Theoretisch achtergronden rondom de 

diverse thema’s 
•  Kunnen toepassen van de nieuwe inzichten 

en vaardigheden in eigen werkveld
•  Doorvoelde kennis van overdracht en 

tegenoverdracht op eigen thema’s
•  Gerichte interventies kunnen doen in 

diverse vormen van opstellingen 

Voor wie
Je hebt een basisopleiding Systemisch wer-
ken gedaan bij Welopstellingen of elders . 

Tijdsinvestering
6 Blokken van 2 dagen. Totaal 24 dagdelen. 
En thuiswerk opdrachten.

Docenten 
Evelien Hogeweg, Mirjam Halkes,  
Kitty Talsma, Joost van Meurs,  
Sylvia Monten en assistenten

Locatie 
Welopstellingen - Centrum Inanna
Muurhuizen 42
3811 JE Amersfoort 

Kosten en data 
Kijk op onze website voor actuele 
informatie 

Welopstellingen  

T 085 06 03 160
 
info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl 
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