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Helder 

 

Voor alle deelnemers is er in het najaar een nieuw magazine. Artikelen over 

familieopstellingen, over de opleiding, over moeders, over systemen, over allerlei 

onderwerpen die te maken hebben met systemisch werk. 

Na 5 september kan je ook exemplaren bestellen via de website voor €4,25 plus 

verzendkosten.  

 

 

Wil je meer weten over familieopstellingen? 



 

Werken met familieopstellingen? 

  

Kennismakingsworkshop: 'meer weten over familieopstellingen'  
 

op 13 september voor de prijs van €40. 

 

Zeer interessante dag met opstellingen, uitleg, oefeningen om inzicht te verkrijgen in het 

fenomeen van de representerende waarneming, weten wat de opsteller doet en waarom. Een dag 

waarin je veel over jezelf en jouw relatie met anderen leert. 

 

Stel al je vragen. In een kleine en intieme groep kunt u niet alleen de methode leren kennen, maar 

heb je ook de kans een familieopstelling te doen over jouw thema, jouw probleem of over datgene 

dat je niet meer wilt toestaan in uw leven. 

 

Op deze dag is het mogelijk goed kennis te maken met De Verheldering, de sfeer, de ruimte en de 

manier van werken. 

  

 

Basisopleiding 

In het voorjaar is de opleiding, net als alle 

groepsbijeenkomsten uitgesteld tot het najaar. 
 

De weekendopleiding start op 10 oktober.  

De opleiding bestaat uit: 

• 10 dagen opleiding; 

• Een 11e dag een opstelling over een eigen thema of probleem; 

• Een grote persoonlijke en vakmatige ontwikkeling; 

• Fijne mensen om samen mee opgeleid te worden; 

• Een redelijke prijs; 

De Basisopleiding en de Verdieping wordt door vele deelnemers als een enorme ontwikkeling ervaren in 

werk en persoonlijk leven. En aantal deelnemers volgen de opleiding 'enkel' voor hun persoonlijke 

http://www.verheldering.nl/nl/55/30_eurodag
http://familieopstellingen.training/


 

ontwikkeling. Anderen maken een nieuwe start of een verdieping van hun gebruikelijke werk als, coach, 

therapeut, arts, leidinggevende, directeur, interim, etc. 

  

Leer o.a. over: 

•      Onze behoefte aan veiligheid en voorspelbaarheid.           

•      Onze behoefte er bij te horen.       

•      Onze behoefte aan gelijkwaardigheid in geven en nemen.  

•      Het gebruik van jouw innerlijk om de opstelling goed te kunnen begeleiden.  
•     In veiligheid verandering helpen veroorzaken. 

In duidelijke stappen wordt het werken met het systemisch waarnemen aangeboden. Telkens wordt het 

werken met nieuwe en praktische instrumenten aangeleerd door theorie en ervaren. Leer hoe een 

familieopstelling mogelijk gemaakt wordt. 
 

Het begeleiden van een opstelling is een vak. Een mooi vak.  

Duidelijke theorie, intensief en diepgaand ervaren. 
   

 

Van binnenuit ervaren hoe een ander 

denkt, voelt en beweegt.... 
 

In een opstellingsworkshop bij de Verheldering ben je altijd verzekerd van het doen van een 

opstelling als je je daarvoor inschrijft. Een eigen opstelling gaat over een vraag die je hebt. Of over 

een situatie waar je in zit. Of iets waar je graag van af wil. Of misschien wil je iets bereiken, maar je 

weet niet hoe. Daarnaast mag je meedoen als representant in de opstelling van anderen. Een 

grootse ervaring! 

Jij en degenen die zich hebben ingeschreven als representant, kunnen zo maar gevraagd worden 

om de moeder of vader van een voor jou onbekende persoon te zijn. En plotseling zeg je dingen, 

die je niet voor mogelijk gehouden had, doe je dingen die je nooit zou doen als je iemand net hebt 

ontmoet. Je ervaart even dat je die moeder bent..., of de liefde, als je daar voor gevraagd wordt...., 

of de nieuwe vrouw van de ex van de vraagsteller.. et cetera. Zo kan je van binnenuit ervaren hoe 

een ander denkt, voelt en innerlijk beweegt. 

 

Vijf familieopstellingen per workshop 

 

U kunt met persoonlijke vragen terecht, met vragen over uw plek binnen een organisatie of uw 

loopbaan. Wij vinden altijd een mogelijkheid om dit thema zodanig het licht te laten zien dat dit 

leidt tot nieuwe en verhelderende inzichten waardoor er een begin van een verandering kan 



 

ontstaan. Dit begin kan uitgroeien tot een geheel andere wijze van beleven van uzelf en uw 

thema’s. 

Heeft u een vraag of thema dat u wilt onderzoeken door middel van een opstelling, dan kunt u zich 

opgeven via de website. 

 

De kosten van een familieopstelling zijn € 110.  

Bezoek onze workshops familieopstellingen voor € 25 om als representant onze werkwijze te 

ervaren en een mooie ervaring op te doen. 

 

 

Wachtlijst 
 

Het is nu mogelijk om je in te schrijven voor de wachtlijst voor alle data. Als er een plek vrij komt, 

zal de bovenste in de wachtlijst gebeld en/of gemaild worden.  

 

 

Corona 
 

Corona Covid-19 en de van overheidswege bepaalde overlevingsmechanismen kunnen nog steeds 

zorgen dat we niet in een groep(je) bij elkaar kunnen komen. Als je bent ingeschreven voor een 

workshop of opleiding krijg je meteen bericht als er één of meerdere dagen geen 

doorgang kunnen vinden. 

Daarbij: Als je klachten van de luchtwegen hebt en er een vermoeden kan ontstaan van Corona-

infectie, is het beter dat je thuis blijft. 

Als in de dagen na de workshopdag Corona-klachten ontstaan, laat het weten, zodat anderen 

ingelicht kunnen worden. 

 

 

  

Masterclasses 
Er worden verschillende masterclasses gehouden dit najaar: 

 

Tafelopstellingen 

Leren werken met tafelopstellingen, in het bijzonder bronnenopstelling 
  

Voor begeleiders van opstellingen geeft deze vorm zeer veel inzicht in het individueel systemisch 

werken. 

Je kunt veel kunde en kennis uit deze dag halen als je reeds ervaring hebt met familieopstellingen, in 

groep of individueel. Als je nog niet zo veel ervaring hebt, kan je de eerste stappen maken in het 

individueel systemisch werk. 

http://www.verheldering.nl/nl/12/workshop_familieopstellingen


 

Op deze dag leer je niet alleen 

werken met voorwerpen als 

representanten voor mensen, 

projecten, gevoelens en voorkeuren, 

maar ook met het overzicht van ons 

handelen. 

 

Beslissingen nemen is niet altijd 

eenvoudig. Een overzicht van de 

bronnen waar onze inzichten, 

herkenningen, pijn en herinneringen 

uit voort komen en ons plezier in 

gevonden wordt, kan het 

keuzeproces vergemakkelijken. 

 

Zaterdag 3 oktober 2020 

Start 10:00 uur. Afronding 17:00 uur. 

Begeleiders: Piet van Veen en Hans van den Berg 

 

Voor inschrijven:  hier op de webpagina 

 

Maatschappelijke opstellingen 

 

We leven in zoveel invloeden. Invloeden op hoe we denken, wat we voelen en daarmee op ons gedrag. 

Er is allerlei, bewust en onbewust, dat ons stuurt. We focussen ons op iets in ons leven en op weg er 

naar toe gaat er iets anders gebeuren dat niets met onze focus te maken heeft. 

Ik denk dat het goed is om te realiseren dat er verschillende lagen zijn in de invloed op ons. We leren 

dat systemen zoals familie en organisatie invloed hebben op onze overleefmechanismen. Op onze 

gedragingen. 

 

Niet alle tot ons genomen patronen komen uit onze bloedverwanten. Er is nog een onbewuste weg, 

die we toch volgen. Het overleven dat we in onze families leren kan niet helemaal uitleggen hoe we 

denken, ons voelen en ons gedragen. Er zijn grotere systemen die invloed hebben. Cultuur als 

systeem, religie, overheid, land, wereld en allerlei afgeleiden daar van. We blijken er onderdeel van te 

zijn. Het zijn ook overleefmechanismen. We denken dat als we ons samen op een bepaalde manier 

gedragen, het allemaal goed komt en we blijven leven. Misschien wel met anderen, die niet zo denken 

en doen. Ook met mensen die zichzelf als slachtoffer van de grote systemen ervaren. 

 

De geschiedenis van een land, van een cultuur, van een religie heeft grote invloed. 

“Ik heb angst en wil daar van af,” is een legitieme vraag voor iedereen. Angst bestaat uit het: ‘dat wil 

ik niet’. Dan weten we wat we niet willen in ons leven. De angst kent echter wellicht een andere 

oorsprong dan ons persoonlijke gevoelsleven. Het is vaak niet met onze ‘wil’ te veranderen, te 

verminderen of te laten verdwijnen. Misschien ligt het in de geschiedenis van het land van herkomst, 

of waar jouw voorvaders en moeders geboren en misschien begraven zijn. 

 

Angst bestaat binnen elk systeem. Angst maakt dat je de regels en de wetten van het systeem blijft 

volgen. Het systeem weet dat als je ergens bang voor bent, je het niet meer zult doen. Schuld en 

schaamte zorgt daar ook voor. Er wordt gesproken over schuld- en schaamteculturen. Angst is wat 

daar onder zit. Stel je voor dat men weet heeft van wat je denkt of hebt gedaan. Wat zal er dan 

https://www.verheldering.nl/nl/95/masterclass


 

gebeuren? Wat zal men van mij vinden? Zal ik uitgesloten of uitgestoten worden?  

 

De grote angst is om er niet meer bij te horen. En daardoor niet gebruik meer kunt maken van het 

grote en sterke overleefmechanisme van het land, van religie, van cultuur. 

 

In de maatschappelijk georiënteerde opstellingen gaan we onderzoeken hoe de grote systemen 

werken en hoe we daar mee om kunnen gaan. Wat de invloed is en hoe we invloed kunnen hebben. 

Waar we ons op kunnen focussen en onderzoeken wat onze intentie is terwijl de grote systemen ook 

intenties hebben, die misschien wel anders liggen dan we hadden vermoed. De opstellingen leggen 

het open en laten zien wat de onderstroom is van de systemen. 

Je kunt jouw onderwerpen inbrengen. Er is tijd om verschillende onderwerpen te bekijken via een 

opstelling. 

Doe je mee? 1 november 2020. In Hoofddorp. Van 10:00 tot 17:00 uur. 

Hier kan je je inschrijven. 

 

 

 

  

 

https://www.verheldering.nl/nl/95/masterclass

