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Nieuwsbrief van de Academie
Welkom bij onze digitale nieuwsbrief. We brengen je deze keer vooral nieuws van de 
Academie. 

Corona en het Veld
In onze basisopleiding Systemisch Werk vertellen we in het eerste blok altijd over één 
van de belangrijkste uitgangspunten waar we mee werken als systemisch begeleiders: 
de balans in hoe je je maximaal met jezelf en tegelijkertijd maximaal met de ander kunt 
verbinden. Op dit snijvlak is er optimaal ruimte voor het dragende veld om zich te 
ontvouwen en om als systemisch werker op een passende manier daarin te begeleiden. 
We moeten omgaan met maatregelen rond het Coronavirus, die een enorme uitdaging 
zijn in deze dynamische balans tussen autonomie en verbinding, en ons verhouden tot 
de vraag ‘Hoe dan?’.

Hoe houden we afstand en respecteren we de grenzen die nodig zijn om verspreiding 
van het virus zoveel mogelijk te voorkomen? Hoe geven we vorm aan de -ook fysieke- 
verbinding die we als mensen nodig hebben om ons veilig te weten en te voelen hoe we 
toebehoren aan onze systemen, thuis en daarbuiten? Hoe blijven we intern bewegelijk en 
gegrond. Het gaat ons aan het hart om ons heen te zien, en ook zelf te ervaren, hoe de 
eenzaamheid en onrust tastbaar worden, hoe groot de verleiding is om het ‘er over te 
hebben’, om ons te verliezen in wat we ervan vinden, wat wel en wat niet, en hoe erg…. 
Om dan vervolgens in ons eigen lijf, hart en hoofd te merken hoe we daardoor de 
verbinding verliezen met het dragende veld. Om dan weer terug te keren naar wat voor 
ons het meest behulpzame systemische antwoord is: ‘explore, don’t explain’.

Hoe dan? Door de tijd te nemen om ons weer maximaal met onszelf te verbinden, lijf, 
systeem van herkomst, te herbronnen in alle verbindingen die voor het oprapen liggen 
als we ons maar afstemmen. En van daaruit: met hart en ziel te verbinden met de 
mensen om ons heen, niet zo fysiek als we gewend waren, maar met het vertrouwen 
dat niemand dit alleen kan doen, en dat dat 
ook niet hoeft. Dat we ondanks alles altijd 
gedragen worden.

In het filmpje rechts zie je een bijzondere 
dans tussen balans, draagkracht en 
geduld.…

https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.youtube.com/watch?v=v3zcL3bOiuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v3zcL3bOiuM&feature=youtu.be
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Bijscholing ‘Systemisch Werken met innerlijke delen’ gaat niet door.
De bijscholing van 12/13 november “Systemisch werken met innerlijke delen” kan door 
de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Om toch de inspiratie te blijven voeden bie-
den we op vrijdag 13 november van 10 tot 11.30 uur aan alle oud-studenten een Zoom 
workshop aan over dit onderwerp! Graag aanmelden bij info@systemischmensenwerk.
nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hier is een nummer voor jou… Kom Hier Dat Ik U 
Draag van Kommil Foo

Na de zomer van 2021 gaan we weer van start 
met de tweede leergang van de vervolgopleiding 
Systemisch Organisatie Werk en de zesde 
leergang van de basisopleiding Systemisch Werk. 
Omdat we nog niet weten hoe het er dan voor 
staat wat betreft de coronaregels, stellen we voor beide opleidingen vooralsnog maxi-
maal 12 plekken open! Meld je aan als je mee wilt doen!

In de basisopleiding Systemisch Werk leren we je over het leiderschap en het vakman-
schap, dat je nodig hebt om als systemisch professional te kunnen werken. Hoe zorg 
je dat je vanuit een vrije plek kunt begeleiden? Hoe neem je waar wat het veld je te ver-
tellen heeft? Hoe zet je een interventie in die dienend is voor je cliënt? Op deze vragen 
ga je in de basisopleiding je eigen antwoorden formuleren. Via deze link lees je meer.

De vervolgopleiding Systemisch Organisatie Werk bouwt verder op het fundament van 
de basisopleiding en maakt dat je als systemisch professional ook in en met organi-
saties kunt werken. De opleiding is bedoeld voor professionals in organisaties, zoals 
management, HR, learning & development, en voor professionals buiten organisaties, 
zoals trainers, coaches en (organisatie)adviseurs. Wil je meer weten? Klik dan op deze 
link.

https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.youtube.com/watch?v=qcThxye_AY4
https://www.youtube.com/watch?v=qcThxye_AY4
https://www.youtube.com/watch?v=qcThxye_AY4
https://www.2doc.nl/documentaires/series/3lab/2020/januari/huidhonger.html
https://www.systemischmensenwerk.nl/basisopleiding-systemisch-werk/
https://www.systemischmensenwerk.nl/vervolgopleiding-systemisch-organisatie-werk/
https://www.systemischmensenwerk.nl/vervolgopleiding-systemisch-organisatie-werk/
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Bijscholingen Systemisch Werk

“De hele santenkraam aan tips, trucs en coaching 
had ik toch al gehad? Blijkt er nog een ander niveau 
te zijn, “hier gaat het om” denk ik steeds bij deze 
training. Dit brengt me verder. En wat ben ik blij dat 
ik die lagen met Mincka, Roos en mijn medecursis-
ten aan het ont-dekken ben. Het helpt alleen al om 
in zulke goede, deskundige warme handen te zijn.” 
Charlotte, deelnemer Nieuwe Brandstof 1

Voor mensen met een dreigende of herstellende 
burn-out organiseren we de 5-daagse training 
Nieuwe Brandstof. De 3e groep start op een nog 
aan te wijzen datum in het voorjaar van 2021. Dit 
heeft te maken met het verloop van het 
coronavirus.

In de training “Nieuwe Brandstof” leer je hoe het zover heeft kunnen komen dat je zo 
moe bent geworden, wat je kan doen om duurzaam te herstellen en hoe je kunt voor-
komen dat je weer onderuit gaat. Hier lees je meer. 

De bijscholingen Systemisch Werk zijn bedoeld 
voor deelnemers, die een stevige systemische 
basiskennis hebben. Dit kan de basisopleiding 
Systemisch Werk aan de Academie zijn of een 
vergelijkbare opleiding elders. Deze serie twee-
daagse bijscholingsmodules kunnen elk apart 
of in zijn geheel gevolgd kunnen worden. Elke 
module heeft een eigen thema. We werken met 
maximaal 12 mensen. 

Deze bijscholingen zijn “hands-on”: systemische uitgangspunten en theorie worden 
direct gekoppeld aan vragen en casussen van de deelnemers. We oefenen veel in 
kleine groepjes waarbij je directe feedback krijgt van elkaar en de docenten die je 
praktisch kunt toepassen in je eigen (coachings)praktijk. In de agenda hieronder staan 
de bijscholingen genoemd. Voor meer informatie klik je hier.

https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.2doc.nl/documentaires/series/3lab/2020/januari/huidhonger.html
https://www.systemischmensenwerk.nl/nieuwe-brandstof/
https://www.systemischmensenwerk.nl/bijscholingen-systemisch-werk/
https://www.systemischmensenwerk.nl/practicum-karakterstijlen/
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Karakterstijlen, subpersoonlijkheden van jouw Ego

NB. Oud-cursisten van de basisopleidingen ‘Systemisch Werk’ en ‘Systemisch Werk voor 
professionals in Diergezondheidszorg’ kunnen direct instromen in de 2e module van het 
Practicum Karakterstijlen, die van start gaat op 29 september 2021.

Ervaar jij ook dat je vaak instinctief reageert op het 
gedrag van de ander? En herken je ook dat je eigen reactie 
niet altijd even constructief of effectief is? In de drie modules 
van het Practicum Karakterstijlen leer je over deze instinctieve 
bewegingen. 

In de 1e module leer je hoe je je eigen gedrag steeds eerder her-
kent, zodat er ruimte ontstaat om zo nodig te kiezen voor ander 
gedrag. Meer behulpzaam gedrag. In de vervolgmodules leer je 
je lijf inzetten als diagnostisch instrument en leer je om coachende interventies in te 
zetten naar een coachee of cliënt, met de karakterstijlen als bron.

Het Practicum Karakterstijlen is een mooi vervolg op de Leerwerg, als je niet van plan 
net om de basisopleiding Systemisch Werk te gaan volgen. De 1e module start op 27 
januari 2021. Je bent welkom! 

https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.systemischmensenwerk.nl/practicum-karakterstijlen/
https://www.systemischmensenwerk.nl/practicum-karakterstijlen/
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13 november 2020  Zoom Workshop ‘Systemisch werken met innerlijke delen’ - 
    Mincka & Anouk

14-15 januari 2021  Bijscholing ‘Werken met vragen rond vitaliteit en ziekte’ –   
    Mincka & Johan

Voorjaar 2021   Nieuwe Brandstof 3 – Mincka & Roos

27 januari 2021  Practicum Karakterstijlen Basismodule

11-12 februari 2021  Bijscholing ‘Werken met grondankers en visualisaties’ – 
    Mincka

26 februari 2021  Leerweg 20 – Mincka & Johan

19-20 maart 2021  Bijscholing ‘Systemisch werken in de relatie’ – Mincka & Johan

15-16 april 2021  Bijscholing ‘Verdieping tafelopstellingen’ – Mincka

30 april, 1 en 2 mei 2021 Vrouwenweekend – Mincka & Tinka

3-4 juni 2021   Bijscholing ‘Lichaamsbewustzijn en aanraking’ – Mincka 

25-26 juni 2021   Bijscholing Systemisch Coachen in organisaties - Johan

9-10 september 2021  Bijscholing ‘Systemisch werken met innerlijke delen’ – Mincka &  
    Anouk

14-15 september 2021  Vervolgopleiding Systemisch Organisatie Werk 2

29 september 2021  Practicum Karakterstijlen Vervolgmodule

24 en 25 september 2021 Basisopleiding Systemisch Werk 6

Klik hier voor de link naar de agenda voor de Academie.

https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.systemischmensenwerk.nl
https://www.systemischmensenwerk.nl/agenda/

