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Academie voorjaarsnieuwsbrief mei 2022

“Men moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie, altijd een grote stilte met 
zich meedragen, waarin men zich steeds terugtrekken kan, ook temidden van het grootste gewoel 
en midden in het intensiefste gesprek”

Etty Hillesum

Deze tijd vraagt moed van ons: moed om stil te staan en moed om in beweging te komen.
Naast inbedding in onze horizontale verbindingen, met de mensen en de wereld om ons heen, vraagt moed ook 
van ons dat we steeds opnieuw een beweging maken naar binnen, naar onze verticale verankering. Naar de stilte 
en kracht van onze innerlijke voedingsbronnen.
Om meer en meer af te stemmen op de vraag “wat heeft mijn ziel nodig”, wetend dat het antwoord op die vraag ons 
beschikbaar maakt voor wat er nodig is om moedig, en met een warm hart in de wereld te staan. 
In onze coaching, trainingen en opleidingen is deze fundamentele beweging steeds aan de orde. Het gaat nooit 
alleen om systemische vaardigheden, het “wat”, maar in eerste instantie over “hoe”, hoe zijn we met onszelf 
verbonden en hoe kunnen we vanuit een vrije bewegelijke plek beschikbaar zijn. 

We nodigen jullie met plezier uit om te lezen welke ontwikkelingen er gaande zijn in de Academie: een nieuwe col-
lega, een nieuwe opleidingslocatie, informatie over de vervolgopleidingen Systemisch (Organisatie) Werk en een 
Masterclass Embodied Listening. Daarbij laten we onze studenten aan het woord over hun ervaringen: 
Met dank aan Hilde, Josee, Tjerk Jan, Angelique én Lonneke!

Johan de Jong en Mincka van Houten

Een nieuwe collega!
Sandra Adank, life – loopbaan coach & opstellingen
Ik ben, Ik ben beschikbaar en ik blijf, ook als het spannend wordt.

Deze zin omschrijft mijn manier van werken als begeleider in de ver-
schillende rollen die ik heb. Naast trainingen en individuele trajecten, 
begeleid ik ook teams en organisaties om met een systemische blik 
naar vraagstukken en “gedoe” te kijken. Ik werk als coach graag 
buiten, het liefste in het bos. Dit helpt ons eraan te herinneren dat 
we ook “natuur” zijn, dat in ons lichaam al onze antwoorden wonen 
en dat door anders te kijken en te luisteren, er nieuwe mogelijkheden 
ontstaan. Ik geloof in het zelfhelende vermogen van ieder individu en 
van ieder systeem. 
Als begeleider bied ik werkruimte om dit vermogen weer zichtbaar te 
maken zodat jij weer weet hoe verder.  
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Een nieuwe opleidingsplek
Met de Academie hebben we een nieuwe plek 
voor onze opleidingen gevonden; “De Kapel” in 
Voorst. Hier bieden we ná de zomervakantie 
onze opleidingen aan. 
Voor individuele coaching en relatietherapie zijn 
jullie welkom op de IJsselkade 15, in Zutphen.

Wil je meer weten over De Kapel in Voorst, 
kijk dan op 
http://www.dekapel-voorst.nl/

Nieuw! Vervolgopleiding Systemisch Werk
Op 10 mei zijn we met een eerste groep gestart met het 1e 
blok van de nieuwe Vervolgopleiding Systemisch Werk. 
Zowel wij, als ook onze studenten, waren na deze eerste 
twee dagen erg enthousiast!

In deze vervolgopleiding maak je de stap naar systemisch 
coach. We verdiepen ons in systemische thema’s en in de 
karakterstijlen. De vervolgopleiding Systemisch Werk heeft 
als doel je systemisch leiderschap en systemisch vakman-
schap verder te verdiepen in het toepassingsgebied van 
opstellingenwerk, individuele coaching en relatie coaching.  
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. 
Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe opleiding, kijk ook eens op onze website: https://www.academievoorsys-
temischwerk.com/vervolgopleiding-systemisch-werk/

http://www.dekapel-voorst.nl/
https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgopleiding-systemisch-werk/ 
https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgopleiding-systemisch-werk/ 
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Na de zomer gaan we weer van start met onze trajecten en opleidingen. 
Basisopleiding Systemisch Werk
In september 2022 begint, inmiddels al voor de 8ste keer, een 
nieuwe groep met onze basisopleiding. Deze groep zit vol.
Maar voor de volgende groep die in januari 2023 start, kan je je nu 
al inschrijven. Kijk voor meer informatie:
https://www.academievoorsystemischwerk.com/basisoplei-
ding-systemisch-werk/

Opstellingen dagen najaar 2022
Op vrijdag 30 september en op woensdag 30 november hebben 
we nog twee opstellingen dagen op de agenda staan. https://
www.academievoorsystemischwerk.com/opstellingendagen/ 

Een (familie)opstelling, ook wel systemisch werk genoemd, is een helder middel om onbewuste, belemmerende en 
vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen en ook daadwerkelijk ruimte voor verandering te creëren. Een 
(familie)opstelling vindt plaats met een begeleider en een beperkt aantal deelnemers (vraagstellers) en meerdere 
representanten. Buiten hun eigen opstellingen, zijn de deelnemers ook representant bij andere opstellingen. 

Hier lees je er meer over: https://www.academievoorsystemischwerk.com/uitleg-over-familieopstellingen/

Vervolgopleiding Systemisch Organisatie Werk 
De 3de editie start 8 en 9 november 2022.

Bewustzijn en gewaarzijn ontwikkelen op de plek van waaruit je de din-
gen doet is essentieel voor een systemisch begeleider. In de organisa-
tiecontext 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 Sys-
temisch Organisatie Werk, die in november 2022 van start gaat.

Info: https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgoplei-
ding-systemisch-organisatie-werk/

De Leerweg, Ruimte voor Jezelf, start 14 oktober 2022.
De Leerweg is een 5-daagse, gericht op persoonlijke ontwikkeling, 
waarin je kennis maakt met het systemisch werk en met jezelf. Locatie 
Zutphen. Info: https://www.academievoorsystemischwerk.com/leer-
weg-ruimte-voor-jezelf/

Nieuwe Brandstof, duurzaam herstel van burn-out
Als je 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 en wat je 
kan doen om duurzaam te herstellen. Data volgen. Info: https://www.academievoorsystemischwerk.com/nieuwe-
brandstof-duurzaam-herstel-burn-out/
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Voorjaar Vrouwenweekend
Vrijdagavond 17 juni tot en met zondagmiddag 19 juni 2022.
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. 
Deze keer is het thema “op je lijf geschreven”. Dit weekend staat op zichzelf maar is ook 
geschikt als vervolg op de weekenden “Oogsten in de overgang”.
Er zijn nog twee plekken vrij! Meld je nu aan via;
info@academievoorsystemischwerk.com 

Masterclass  Embodied Listening – Paula Kolthoff

 “Knowledge speaks, but Wisdom listens”

 Jimi Hendrix

Op 22 oktober 2022 begeleidt Paula weer een masterclass: Werken met luisteren. 
Een essentiële voorwaarde voor diep luisteren is aanwezig zijn in je 
lichaam. Je kan je alleen verbinden met een ander als je volledig 
verbonden bent met jezelf, en dat is een fysieke ervaring. Maar hoe doe je 
dat? 
Tijdens deze masterclass word je uitgenodigd om via eenvoudige 
bewegingen als lopen, zitten en staan, uit je gewoontepatronen van 
luisteren en antwoorden te stappen en te communiceren vanuit gedeelde 
ruimte. 
De masterclass is ervaringsgericht en heeft het karakter van een geza-
menlijk onderzoek. We zullen werken met individuele oefeningen, in twee-
tallen en in de hele groep. Dat geeft inzichten over diep luisteren en werken met stilte die je in je eigen werk kan 
toepassen.
Meld je nu aan via https://www.academievoorsystemischwerk.com/masterclass-embodied-listening/.
Voor meer informatie over Paula en Embodied Learning. https://www.embodiedlearning.nl

Achtergrondinformatie
Paula Kolthoff is sinds ruim 25 jaar werkzaam als trainer, coach en organisatie- adviseur. Ze ontwerpt lichaams-
gerichte oefeningen voor training & opleiding, en geeft workshops over diep luisteren voor coaches en in organi-
saties. Paula heeft de leergang Embodied Learning ontwikkeld, waarin werken vanuit stilte en Embodied Listening 
belangrijke onderdelen zijn. 

Basisopleiding Systemisch Werk 6de leergang in april afgerond
Half april hebben we met de deelnemers twee prachtige dagen beleefd ter afsluiting van de basisopleiding 
Systemisch Werk. Josee Sietsma schreef de volgende referentie over deze opleiding:

“Een zeer gedegen Basisopleiding Systemisch Werk met een hoog niveau. Met veel diep-
gang, waarin diverse aspecten en manieren om systemisch werk toe te passen worden 
aangeboden. Ervaren trainers met veel passie voor het vak, welke je goed begeleiden in 
zowel het persoonlijke als in het professionele proces die bij deze opleiding hoort.”

https://www.academievoorsystemischwerk.com/masterclass-embodied-listening/ 
 https://www.embodiedlearning.nl
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Movement of the Soul opstelling over oorlog in Oekraïne 

Er stroomt bloed door mijn bloed
Een rode draad die mijn verleden beschrijft
Dromen in mijn aders
Bloedlijn na bloedlijn
Helden en daders
Stapels mannen, stapels verhalen
Stapels vrouwen, kluwen en draden, 
Bloed in mijn bloed
Even fout even goed

Wende Snijders en Maaike Martens
Uit: Bloed in mijn bloed

In elke basisopleiding maken we ruimte om met de studenten een maatschappelijke opstelling te doen. Deze keer 
vormde de opstelling zich rond de dynamiek tussen de mensen en groepen die het diepste betrokken zijn bij deze 
oorlog. Het was een diep ontroerende ervaring waarbij zichtbaar en voelbaar werd hoe mensen tegenover elkaar 
komen te staan, loyaal aan hun land en volk, gevangen in loyaliteiten, over broedermoord en broederliefde.
Hilde van ’t Klooster schreef een adembenemend verslag. Lees het verslag via deze link.

Feedback werkt
Lonneke Kromhout, afgestudeerd aan de laatste basisopleiding beschrijft hoe ze de systemische manier van feed-
back geven -vanuit contact met jezelf- toepast in haar werk als onderwijsadviseur in het basisonderwijs: lees haar 
stuk via deze link.

Vervolgopleiding Systemisch Organisatie Werk 2de leergang in maart afgerond
Half maart hebben de deelnemers aan deze vervolgopleiding de opleiding 
afgerond met een testing-tweedaagse, waarin ze met verschillende 
opdrachten hebben aangetoond klaar te zijn voor het vak van systemisch 
organisatie begeleider. We hebben prachtige begeleidingen, professionele 
pitches en persoonlijke presentaties gezien. Het is altijd een feest om de 
opleiding zo met elkaar af te sluiten en te zien hoe een ieder zijn of haar eigen 
reis heeft gemaakt. 

Drie deelnemers vertellen hier iets over. Zo liet Tjerk-Jan Haga op zijn 
LinkedIn-pagina het volgende bericht achter (zie foto);

Benieuwd naar de werkzaamheden van Tjerk-Jan, waarbij hij de opgedane ken-
nis van onze opleiding, goed kan gebruiken?
Check dan zijn website eens: https://dekennisfabriek.nu/ 

https://www.dropbox.com/s/rqx8fwf1pg9rtqd/Bloed%20in%20mijn%20bloed%20-%20voor%20Mincka.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76ztc0kdwwrvosd/stukje%20nieuwsbrief%20Lonneke%20mei%202022.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76ztc0kdwwrvosd/stukje%20nieuwsbrief%20Lonneke%20mei%202022.docx?dl=0
https://dekennisfabriek.nu/ 
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Bas Mennink schrijft over de opleiding het volgende:

‘Het mooie aan hoe Johan de opleiding heeft opgebouwd is dat hij het groepsproces 
van de deelnemers koppelt aan de theorie. Daardoor wordt de aangeboden materie heel 
direct ervaarbaar. Wat ik daarnaast als erg prettig heb ervaren is de enorme gedragenheid 
waarmee Johan en zijn co-trainers de dagen vormgeven. Daardoor ontstaat er erg veel 
veiligheid zodat iedere deelnemer op zijn eigen manier de leerlijn van de opleiding kan 
doorlopen.

Ik raad deze opleiding aan iedereen aan die professioneel wil groeien als 
organisatieadviseur en die tegelijk niet bang is een eigen proces aan te gaan.’

Bas Mennink, check zijn website op Leiders Vandaag.

Angelique Schrama schreef een mooi blog over haar leerproces gedurende de vervolgopleiding 
Systemisch Organisatie Werk. Deze lees je hier.

Jaarcirkel: Heel je leven.
In de winter van 2022 starten we met een nieuwe groep die een veilige bedding biedt aan je persoonlijke ontwik-
keling. In onze jaarcirkel bieden we je de tijd om een jaar lang, in het ritme van de seizoenen, jouw levensvragen 
te onderzoeken. We nodigen je uit om tot jezelf te komen; kracht en inspiratie op te doen, lerend met en van de 
groep. Een jaar om in beweging te komen, vol ja te zeggen naar jezelf, je eigen ontwikkeling en de rust en ruimte 
die daardoor ontstaan. In het programma komen universele thema’s voorbij, steeds passend bij het seizoen. We 
werken ervaringsgericht met verschillende werkvormen waarin het systemisch werk de basis is; opstellingen, in-
quiry, meditatie, visualisatie, lichaamswerk, beeldende werkvormen en natuurprincipes. 

Docenten: Mincka van Houten en Sandra Adank 
Data:  12 & 13 januari 
 30 & 31 maart
 22 & 23 juni 
 14 & 15 september
Voor meer informatie: mincka@academievoorsystemischwerk.com 

https://leidersvandaag.nl
https://missionmatters.nl/zelf-leerling-blijven-om-leermeester-te-kunnen-worden/

