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“De tijd haast zich, maar altijd langzaam. Ze heeft altijd tijd, genoeg tijd. Ook wij hebben 
tijd, als we met de tijd meebewegen” 
Bert Hellinger

Hellinger beschrijft hier de tijd alsof hij het over het veld in een opstelling heeft: daar 
waar de tijd met de ruimte danst, niet lineair is, eindeloos duurt en dan plotseling is 
het toch tijd, de opstelling is klaar.
In deze coronaperiode wordt onze collectieve tijdsbeleving uitgedaagd: waar we vaak 
veel te veel te doen hadden in te weinig tijd, hadden we heel even tijd over, die zich 
voor we het wisten weer heeft gevuld met nieuwe haast. Het duurt allemaal zo lang, 
wanneer wordt het weer gewoon, willen we dat oude gewoon wel weer? Alleen als dat 
“gewoon” danst met de tijd…..

Zoals jullie bovenaan deze nieuwsbrief kunnen zien hebben we een nieuwe naam en 
een nieuw logo die passen bij de groei van de Academie. Ook de website heeft een 
nieuw adres: academievoorsystemischwerk.com

In deze nieuwsbrief willen we twee mensen aan jullie voorstellen die zich in het 
nieuwe jaar met de Academie hebben verbonden. Fleur komt ons als officemanager 
ondersteunen en William Wilson wordt co-trainer in o.a. de bijscholing “Systemisch 
werken in Relaties” en de opleiding Relatietherapie.
Ze stellen zich beiden voor:
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William Wilson
Het jaar 2021 begint moeizaam en ook inspirerend door de 
samenwerking met de Academie voor Systemisch Werk. Graag 
richt ik mij daarin op de thema’s Systemisch Werken in Relaties, 
Intimiteit en Seksualiteit.
Als trainer/opleider verbonden met Phoenix Opleidingen heb ik 
afgelopen 12,5 jaar het ambacht verder ontwikkeld, wat ik op 
eigen wijze vormgeef. Ik geloof in autonomie. 
De antwoorden of hulpbronnen op essentiële levensvragen 
liggen ergens binnen jezelf. Het Systemisch Werken heeft mij 
daarin veel gebracht, en nog. Vanaf mijn eerste familie-
opstelling in 2002 wist ik dat dit fenomeen bij mijn pad hoort. 
En dat pad gaan we Zelf, maar het hoeft niet alleen.

Fleur Harbach
Mijn naam is Fleur Harbach. 
Sinds januari 2021 ben ik werkzaam voor de Academie in de 
functie van officemanager.
Naast deze leuke uitdagende baan, volg ik ook de 
Basisopleiding voor Systemisch Werk bij Mincka en Johan. Na 
twee keer de Leerweg binnen de Academie doorlopen te 
hebben, was ik toe aan meer verdieping en professionaliteit!
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Corona-opstelling
Met de studenten van de basisopleiding hebben we een opstelling gedaan waarin we 
wilden onderzoeken of we een systemische bijdrage kunnen leveren, door meer begrip 
te krijgen voor wat er in de onderlaag speelt in alle moeizame verhoudingen tussen 
bijvoorbeeld de aarde, het beleid, de anti-beweging. Wat kan de wijsheid ons brengen? 
En hoe mooi was het om te ervaren dat de mensen pas een plek kunnen vinden als 
het grote verdriet gezien wordt.
Als je nieuwsgierig bent geworden, kun je via onderstaande link een uitgebreide 
beschrijving vinden van deze bijzondere “Movement of the Soul” opstelling.

Bijscholingen
Een aantal van onze bijscholingen is door de lockdown verschoven, in een enkel 
geval is ook de volgorde veranderd. Voor actuele informatie kun je terecht op de 
website link naar bijscholingen op de website.
De bijscholing Systemisch werken met relaties heeft een andere vorm gekregen. Wij 
bieden deze bijscholing aan samen met onze nieuwe collega William Wilson. De 
locatie is deze keer niet in Zutphen, maar op de prachtige “Buitenplaats de 
Hoorneboeg” in Hilversum. Meer informatie over deze bijscholing vind je hier.

Uit de zaterdagkrant:
Navalny’s probleem is altijd geweest dat hij moediger is dan de meeste Russen. Vlak 
voordat hij maandag werd afgevoerd naar zijn kale gevangeniscel, richtte hij zich via 
een smartphone camera nog een keer tot de Russen in het politiebureau dat een 
rechtbank moest voorstellen: “Er is niets om bang voor te zijn. Het enige om bang voor 
te zijn is je eigen angst”.

In september start de zesde Basisopleiding Systemisch Werk. De aanmeldingen lopen 
goed, er is plek voor maximaal 14 deelnemers. Als je belangstelling hebt om je aan te 
melden kun je contact opnemen met Johan of Mincka voor een (kosteloos) 
kennismakingsgeprek waarin we kijken of jouw leerwensen en ons aanbod goed 
aansluiten.

Ook de vervolgopleiding Systemisch Organisatie Werk en de vervolgmodule van het 
Practicum Karakterstijlen start in september. In beide gevallen kun je direct instromen 
met een afgeronde basisopleiding Systemisch Werk.

Nieuwsbrief Academie voor Systemisch Werk

https://www.academievoorsystemischwerk.com/movement-of-the-soul/
https://www.academievoorsystemischwerk.com/bijscholingen-systemisch-werk/
https://www.academievoorsystemischwerk.com/bijscholingen-systemisch-werk/
https://www.academievoorsystemischwerk.com/basisopleiding-systemisch-werk/
https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgopleiding-systemisch-organisatie-werk/
https://www.academievoorsystemischwerk.com/practicum-karakterstijlen/

