
Opleiding Creatieve TherapieBegeleide intervisie 
systemisch werken



Heb je de basistraining Individueel
Systemisch Werken gevolgd of een
vergelijkbare training of opleiding in
systemisch werken en ben je op zoek naar
begeleide intervisie of supervisie op dit
gebied? Of zoek je steun en reflectie over
situaties die je tegenkomt in je praktijk?
Dan is de begeleide intervisie individueel
systemisch werken iets voor jou.
 
Samen met andere “systemisch werkers”
kom je een aantal keer bij elkaar en ga je
aan de hand van door jezelf ingebrachte
casussen aan het werk. Ineke Hamstra
begeleidt je met behulp van diverse
intervisiemodellen (onder andere de Balint-
methode en het Raguse-model) en
individuele opstellingen naar meer
helderheid op je eigen functioneren als
systeembegeleider.
 

De 6-daagse intensieve basistraining

“Individueel Systemisch Werken” van

Ineke Hamstra heeft afgerond.

Heb je een gelijkwaardige scholing in

systemisch werken gevolgd, dan ben je

ook van harte welkom. Vooraf vindt

dan een kennismakingsgesprek met de

trainer plaats. 

Begeleide intervisie Voor iedereen die



De begeleide intervisie beslaat in totaal 
4 dagdelen van 14.00 – 18.00 uur. De
bijeenkomsten vinden plaats op: 
 26 september, 31 oktober, 12 december
2019 en 16 januari 2020.
 
De bijeenkomsten vinden plaats in het Huis
van Zuid, Robert Kochstraat 4 in
Amersfoort.
 

Data, locatie en tijd Trainer

Ineke Hamstra is psychosociaal
therapeut, systemisch werker en mede-
auteur van “Intervisie bij
werkproblemen”, eindredactie Jeroen
Hendriks.

Je kunt onder voorwaarden van de
beroepsvereniging waar je bent
aangesloten deze intervisie opvoeren.
 

Aanbevolen literatuur Accreditatie / studiepunten

Intervisie bij werkproblemen - eindredactie
Jeroen Hendriks - wordt aanbevolen om
aan te schaffen. Kosten voor dit boek zijn
niet bij de prijs inbegrepen.
 

Investering

€ 300 voor 4 dagdelen (vrij van btw).  Dit
bedrag is inclusief koffie en thee, exclusief
literatuurkosten.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de website van 
De Broedplaats.

https://www.psychosyntheseacademie.nl/creatieve-therapie/
https://www.psychosyntheseacademie.nl/creatieve-therapie/
https://broedplaats.academy/begeleide-intervisie-systemisch-werken/


Vragen

Neem gerust contact op met Yolande
van Wijk of Wendy Smit. Je kunt ons
bereiken via: +31 651697705 of mail via
info@broedplaats.academy.

De Broedplaats is de plek waar je je persoonlijk en professioneel kunt ontwikkelen.
Waar je een geaccrediteerde beroepsopleiding kunt volgen tot psychosynthese coach of
therapeut en nascholing kunt volgen.
 
 
En een plek om gelijkgestemden te ontmoeten en van en met elkaar leren, te delen en
te inspireren Doe ook mee en volg een opleiding of training of word lid van het Netwerk.

De Broedplaats: " begin bij jezelf en eindig niet bij jezelf "

Heb je een inhoudelijke vraag over de
begeleide intervisie, neem dan contact
op met de trainer, Ineke Hamstra, via
ineke@gezina.net

http://www.moolelo.nl/creatievetherapie
http://www.moolelo.nl/creatievetherapie

