
 
 

                         Zomer Nieuwsbrief juli 2021 
 
 
‘Een tijdperk van verandering of een verandering van tijdperk’? 
 
Bovenstaande zin is ooit gebruikt door Jan 
Rotmans als het gaat over onze 
klimaatuitdagingen. Voor ons gaat dit citaat 
vooral over hoe we contact maken in een 
tijdperk waarin de samenleving steeds meer 
onder spanning staat en de verschillen tussen 
mensen steeds verder uitvergroot worden. 
Deze polarisatie leidt tot uitsluiting, tot een 
contactloze samenleving, waarin veel mensen 
zich niet gezien of gehoord en eenzaam voelen.  
 
Wat we dan lijken te vergeten is dat we vóór alles ‘mens’ zijn, dat we elkaar nodig hebben, 
dat we stil moeten staan om contact te maken met onszelf en van daaruit met de ander.    
En we geloven dat wij, jij en ik, door onze ervaring met het systemisch werk een verschil 
kunnen maken. Wat als we in het dagelijks leven elkaar weer meer ontmoeten vanuit ‘het 
stille midden’, een vrije plek, van waaruit we in staat zijn om echt contact te maken, echt te 
luisteren en er echt voor elkaar te zijn? Dat we kunnen blijven als het spannend wordt in 
plaats van wegrennen of verharden in ons eigen gelijk.  
 
Het is tijd voor het tijdperk van de mens, het tijdperk van Ik en Wij, waarin er plek is voor 
iedereen. Iedereen hoort erbij. Welkom. 
 
Mincka van Houten & Johan de Jong 
 
 
Dit is de zomer nieuwsbrief van de Academie voor Systemisch Werk in Zutphen. We nemen 
je graag mee in de ontwikkelingen binnen de Academie. We wensen je een prachtige zomer. 
 
 
Een nieuwe thuisplek 
 
Met de Academie hebben we nieuwe plek gevonden, hier 
bieden we coaching en relatietherapie. De opleidingen vinden 
plaats in ”De Proeflokalen“ op het Vispoortplein 16, of in 
“Atelier Het Pakhuys” op de Berkelkade 15a, direct achter de 
IJsselkade 15. 
 
Wil je meer weten over dit unieke pand, kijk dan op 
www.ijsselkade15.nl 
 



 
 
Nieuw! Vervolgopleiding Systemisch Werk 
 
Op 25 en 26 januari 2022 starten we met het 1e blok van de nieuwe vervolgopleiding 
Systemisch Werk. In deze vervolgopleiding maak je de stap naar systemisch coach. We 
verdiepen ons in systemische thema’s en in de karakterstijlen. 
 
Deze nieuwe vervolgopleiding is nog volop in ontwikkeling en binnenkort hoor je meer over 
de opbouw en de systemische thema’s waar we ons in de opleiding mee gaan verbinden. 
Hierbij kun je denken aan een verdieping in je vaardigheden met specifieke werkvormen 
zoals tafelopstellingen, vloerankers en visualisaties. Daarnaast richten we ons op specifieke 
thema’s zoals het werken met innerlijke delen, vitaliteit, ziekte, fysieke klachten, opvoeding 
en relaties. 

Onderdeel van deze nieuwe opleiding is ook de Vervolgmodule ‘Ik 
en de Ander’ van het Practicum Karakterstijlen, waarvoor je een 
apart NOBCO-gecertificeerd certificaat krijgt.  

In de vervolgmodule verdiep je jouw kennis van de Karakterstijlen 
en leer je nog meer om je lijf in te zetten als diagnostisch 
instrument. Met als doel jezelf en de ander in de ontmoeting te 
diagnosticeren. Je leert daarin ‘eindeloos opnieuw te beginnen’. 
Een diagnose is namelijk geen etiket, maar juist een vloeiend en 
doorgaand proces van fenomenologisch waarnemen. Deze vorm 
van diagnostiek kun je in elke professionele context gebruiken als 

uitgangspunt voor een interventie.  

Je leert over het openen van een veld en over het inbrengen van jezelf in de ontmoeting.     
Ook leer je onderscheid te maken tussen de hechtingsstijlen (symbiose/narcisme) als basis 
voor de karakterstijlen. Daarnaast onderzoeken we de variaties binnen elke Karakterstijl.  

Hou ook de website in de gaten: 
https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgopleiding-systemisch-werk/ 

 
 
Na de zomer gaan we weer van start met onze trajecten en 
opleidingen.  
 
Een extra basisopleiding Systemisch Werk 
Omdat er voor de basisopleiding Systemisch Werk die in 
september zal beginnen een flinke wachtlijst is, hebben we 
besloten om ook in januari 2022 een basisopleiding te 
starten. Als je je definitief aanmeldt voor 15 september 2021 dan krijg je de 
vroegboekkorting en betaal je 2.950 euro (ipv 3.250 euro). 
Info: https://www.academievoorsystemischwerk.com/basisopleiding-systemisch-werk/ 



 
 

Vervolgopleiding Systemisch Organisatie Werk, start 14 
en 15 september 2021 
 
Bewustzijn en gewaarzijn ontwikkelen op de plek van 
waaruit je de dingen doet is essentieel voor een 
systemisch begeleider. In de organisatiecontext wordt 
dit nog eens extra uitvergroot. Hoe begeleid je leiders 
(en leden) in organisaties bij het vol aannemen en 
innemen van hun eigen plek? Dit is een belangrijk 
onderdeel van de vervolgopleiding Systemisch 
Organisatie Werk, die in september 2021 van start gaat. 
 
 
 
Info: 

https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgopleiding-systemisch-organisatie-
werk/ 
 
 
De Leerweg, Ruimte voor Jezelf, start 17 september 2021 
De Leerweg is een 5-daagse, gericht op persoonlijke ontwikkeling, waarin je kennis maakt 
met het systemisch werk en met jezelf. Info: 
https://www.academievoorsystemischwerk.com/leerweg-ruimte-voor-jezelf/ 
 
 
Nieuwe Brandstof, duurzaam herstel van burn-out, start op 29 september 2021 
Als je midden in een burn-out zit, zie je door de bomen het bos niet meer; je bent uitgeput 
en kan geen kant meer op. Terwijl er in dat bos nog heel wat moois te beleven valt en er 
genoeg nieuwe brandstof bij elkaar te sprokkelen is om weer op krachten te komen.  
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 voorkomen dat 
je weer onderuit gaat. Info: https://www.academievoorsystemischwerk.com/nieuwe-
brandstof-duurzaam-herstel-burn-out/ 
 
  
Herfst Vrouwenweekend, vrijdagavond 22 oktober tot en met 
zondagmiddag 24 oktober 
Een weekend voor vrouwen in en rond de overgang. De 
begeleiding wordt verzorgd door Tinka Verhulst en Mincka van 
Houten. We maken een combinatie van beeldend en systemisch 
werk, inquiries en de wijsheid van de kring. Meer informatie 
volgt. Dit weekend staat op zichzelf maar is ook geschikt als 
vervolg op het weekend “Oogsten in de overgang”. 
 
 



 
 

Masterclass Werken met stilte, woensdag 27 oktober 2021 
met gastdocent Paula Kolthoff 
De kwaliteit die je als systemisch werker biedt, wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de verbinding met je 
lichaam en de stilte daarin. Stilte is een wezenlijk ingrediënt 
van je werk als begeleider: contact met je eigen innerlijke 
ruimte en verbinding met wat niet gezegd wordt. Hoe kan 
stilte jouw werk verdiepen en versterken? Hoe haal je 

informatie op uit het ongezegde? Die kennis is toegankelijk via je lichaam. Tijdens deze 
masterclass word je uitgenodigd om via eenvoudige bewegingen als lopen, zitten en staan, 
contact te maken met stilte en te communiceren vanuit gedeelde ruimte. De masterclass is 
ervaringsgericht en heeft het karakter van een gezamenlijk onderzoek. We werken met 
individuele oefeningen, in tweetallen en in de hele groep. Dat geeft inzichten over stilte die 
je in je eigen werk als systemisch begeleider kan toepassen. Voor iedereen die op een 
ontspannen manier een verdiepingsslag wil maken. Info: 
https://www.academievoorsystemischwerk.com/masterclass-embodied-listening-
embodied-silence/ 
 

Basisopleiding Systemisch Werk 5e editie in juni afgerond 

Eind juni hebben we met de deelnemers twee prachtige dagen beleefd ter afsluiting van de 
basisopleiding Systemisch Werk. Mirjan Hijink schreef het volgende over de opleiding: 

 

‘Wat een prachtige reis was het! Een reis onder begeleiding 
van twee toppers van trainers binnen een veilige bedding. Een 
prachtig duo; yin en yang, complementair, kundig, krachtig en 
liefdevol. Deze opleiding heeft mij onbeschrijflijk veel 
gebracht: systemisch vakmanschap en leiderschap, van 
bewustzijn naar gewaar zijn en bovenal ben ik gegroeid als 
mens; op identiteitsniveau. Ik kan niet meer anders dan door 
een systemische bril naar mezelf, de wereld en het leven te 
kijken. Ik vind het prachtig! Mincka en Johan, bedankt!’ 

 

 

Fijne zomer! 


