
Opleiding Creatieve Therapieindividueel systemisch werken



Deze nascholing wil professionals inzicht
geven in het opstellingenwerk volgens de
principes van Bert Hellinger. Wil je
systemisch werken integreren in je werk? Er
achter komen hoe opstellingen in zijn werk
gaan en ben je bereid om ook buiten de
trainingsdagen om te oefenen met
medestudenten? Dan is dit de training voor
jou.
 
Na afloop van de de training ben je in staat
on jem individuele opstellingen te
begeleiden in je eigen praktijk.

Je krijgt zicht op je eigen plek binnen
het familiesysteem.
Je krijgt zicht op de een filosofische
houding van waarnemen van leven,
dood, familie-systemen en grotere
maatschappelijke systemen.
Je krijgt zicht op persoonlijk en
collectief geweten.
Je wordt je bewust van een “wetend
veld”.
Leert te werken met systemische
trauma's.
Je ervaart de dynamiek van de
onderlinge deelnemers in het systeem.
Hoe je werkt met
structuuropstellingen.

Individueel systemisch werken

Wat leer je

Hoe je werkt met individuele
opstellingen en de diverse thema's
hierin.
Te werken met een genogram.
Je krijgt zicht op je eigen plek binnen
het familiesysteem.
Je begrijpt hoe Bert Hellinger de
ordening van de liefde ziet. 



Het programma ziet er als volgt uit. 
 

Reader door Ineke Hamstra, wordt de
eerste dag uitgedeeld.
De helende kracht van de
werkelijkheid, Wilfried Nelles, ISBN:
97890772900905
Je verlangen, dwaallicht of kompas,
Margriet Wentink, ISBN:
9789460151316
Bevrijding van trauma, angst en
onmacht, Franz Rupert, ISBN:
9789460150814
Diverse artikelen die worden
uitgedeeld.

Programma

Dag 1 - Kennismaken met de principes
van het opstellen
Dag 2 - Ouders en kinderen
Dag 3 - Broers en zussen
Dag 4 - Relatieproblemen
Dag 5 - Traumawerk
Dag 6 - Structuuropstellingen en
afronding

Studiebelasting

Contacturen: 36 uur
Literatuur: 115 uur
Studiegroep: 12 uur
Huiswerk: 15 uur
Eindopdracht: 6 uur

Verplichte literatuur

Voor wie

Voor professionals die zich willen
verdiepen in individueel systemisch
werken. Denk daarbij aan psychosociaal
therapeuten, psychosynthese coaches,
counselors en therapeuten, etc.

 
Omdat we tijdens de nascholing werken
met wat zich voordoet op dit moment, zal
hiervoor ook ruimte worden gemaakt
tijdens de trainingsdagen.
 



De nascholing individueel systemisch
werken beslaat totaal 6 dagen van 10.00 –
17.00 uur. Kijk voor de actuele startdata op
de website.
 
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.

De intensieve basistraining individueel
systemisch werken is geaccrediteerd door
de SKB voor: 196 SBU/ 7 EC's.
 

Accreditatie 

Investering

€1200 (vrij van btw).  Dit bedrag is inclusief
koffie en thee, exclusief literatuurkosten.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de website van 
De Broedplaats.

https://broedplaats.academy/systemisch-werken/
https://broedplaats.academy/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
nascholing, neem dan contact op met
de trainer, Ineke Hamstra, via
ineke@gezina.net


