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“Onder de bomen

Vrienden zijn het, bomen
Die gesprekken met je voeren
Je gedachten laten gaan
Als hun bladeren
Het licht laten scharrelen.

Het zijn vrienden, bomen
Hun schaduw leggen ze
Als een arm om je heen
Als je alleen wilt zijn
En niet alleen wilt zijn.”

Fitze Pijlman

Langzaam maar zeker kruipt de winter de herfst binnen, de warme kleuren vallen op de aarde, de contouren van de 
bomen worden zichtbaar en komend weekend worden eerste sneeuwvlokjes verwacht. We keren langzaam naar 
binnen, doen onze warme truien weer aan en misschien zijn er surprises in de maak. Minder licht van buiten vraagt 
ons het licht van binnen te koesteren. We wensen jullie veel plezier en inspiratie met het lezen van onze nieuws-
brief; bedankt voor jullie bijdrage; Tinka, Matthijs en Irma.

Naast ons eigen nieuws kun je een link vinden naar een prachtig interview uit de Groene Amsterdammer met David 
Grossman, een Israëlische schrijver die onlangs de Erasmusprijs heeft gewonnen. Hij pleit om ondanks alle geweld 
in de wereld, nooit de hoop te verliezen: ‘Ik zoek steeds de plaats waar ik smelt en niet waar ik beslis.’ 

Johan de Jong & Mincka van Houten

https://www.groene.nl/artikel/we-kunnen-ons-de-luxe-van-totale-wanhoop-niet-veroorloven 
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Academiecollega uitgelicht - Tinka Verhulst
Werken met beeldende middelen

Alweer twee jaar werk ik samen met de Academie voor Systemisch 
werk. Daarin geef ik onder andere de training Nieuwe Brandstof, 
weekenden voor vrouwen in de overgang en individuele systemische 
coaching. Maar van oorsprong ben ik beeldend therapeute. Ik neem 
dat op een letterlijke manier mee door soms beeldende 
huiswerk-opdrachten mee te geven. Het helpt om vast te houden aan 
de processen die in de coaching worden aangeraakt en hier iets mee 
te doen. 

Maar ook op een andere manier schuift mijn manier van werken als 
beeldend therapeute naadloos over in mijn werk als systemisch coach. 
Omdat je nogal eens werkt met diep  ingesleten (systemische) patronen die zijn ontstaan nog voordat je überhaupt 
kon praten, is het lastig daar grip op te krijgen. Je bent in de war of verdrietig, bang en misschien boos, maar voor-
op staat nogal eens dat gevoelens je kunnen overspoelen en dat dat wat je altijd deed, niet meer werkt. Dan is het 
werken met poppetjes en voorwerpen die je op tafel opstelt, behulpzaam. Het geeft je de mogelijkheid om contact 
te maken met delen van jezelf waar dat eerder niet lukte, op zo’n manier dat je het je niet overspoelt maar juist de 
verbinding met je zelf als volwassene in het hier en nu kunt blijven ervaren. 

Vervolgmodules Systemisch Werk
Deze modules zijn toegankelijk voor mensen die al een stevige systemische basis hebben en kunnen los van elkaar 
gevolgd worden. 

In deze modules verdiep je je systemisch bewustzijn en je vaardigheden als begeleider. We verdiepen ons in ver-
schillende systemische thema’s zoals het werken met innerlijke delen, gezondheid & ziekte en relaties. Er zijn ook 
verdiepingsmodules die zich richten op specifieke werkvormen in de individuele coaching praktijk, zoals tafelop-
stellingen, vloerankers en visualisaties.  

Werken in de groep
Nieuw zijn de modules waarin je familieopstellingen leert begeleiden met representanten. Bij dit traject volg je een 
vaste combinatie van twee modules en drie oefendagen met een eigen lesgroep. 
Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe vervolgmodules, kijk ook eens op onze website: 
https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgmodules-systemisch-werk/ 

‘If you think you’re too small to have an impact, try sleeping with a mosquito in the room’

https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgmodules-systemisch-werk/ 
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Nieuw! Jaartraject Persoonlijke ontwikkeling NLP en Systemisch werk.

    ‘De enige weg naar buiten is de weg naar binnen. De enige weg naar binnen is de weg naar buiten.’

In september 2023 starten we met een gloednieuw jaarprogramma, waarin we het beste van het systemisch werk 
en NLP bij elkaar brengen om jou een stap verder naar binnen én naar buiten te brengen.

Het doel van dit jaartraject is te ontdekken hoe je (nog) meer jezelf kunt zijn en het leven kunt leiden waar jij ten 
diepste naar verlangt. Jezelf goed kennen, blokkades opruimen en essentiële keuzes (durven) maken, zijn voor-
waarden voor een waardevol en gelukkig leven. We gaan praktisch en ervaringsgericht met elkaar aan het werk. 
Docenten zijn Anita van Ostaden en Johan de Jong. 
 
Wil je vrijblijvend en stevig kennismaken met ons programma? Op vrijdag 3 februari 2023 verzorgen Anita en Johan 
van 13.00 tot 16.00 uur een gratis workshop, waarin je kunt ervaren wat je van ons en van het programma mag 
verwachten. Heb je interesse of heb je vragen? Aarzel niet! Neem contact met ons op via 
info@academievoorsystemischwerk.com of bel ons op 0575-469971.

Basisopleiding Systemisch Werk
In januari 2023 begint, inmiddels al voor de 9de 
keer, een nieuwe groep met onze basisopleiding. 
Er zijn nog een paar plekken.
Wil je deelnemen, wacht dan niet te lang met 
inschrijven.
Kijk voor meer informatie: https://www.academie-
voorsystemischwerk.com/basisopleiding-syste-
misch-werk/

mailto:info%40academievoorsystemischwerk.com?subject=
https://https://www.academievoorsystemischwerk.com/basisopleiding-systemisch-werk//basisopleiding-systemisch-werk/ 
https://https://www.academievoorsystemischwerk.com/basisopleiding-systemisch-werk//basisopleiding-systemisch-werk/ 
https://https://www.academievoorsystemischwerk.com/basisopleiding-systemisch-werk//basisopleiding-systemisch-werk/ 
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Masterclass Embodied Listening - Paula Kolthoff

   “Knowledge speaks, but Wisdom listens”

   Jimi Hendrix

Op 24 maart 2023 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 
gezamenlijk onderzoek. We zullen werken met individuele oefeningen, in tweetallen 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 info@academievoorsystemischwerk.com

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. 

Meer informatie over Paula en Embodied Learning vind je op: www.embodiedlearning.nl.

Opstellingendagen 2023
Wil je zelf een vraag inbrengen, of komen representeren, kijk 
dan snel op onze website voor de nieuwe data in 2023. Voor 
meer informatie zie https://www.academievoorsystemisch-
werk.com/opstellingendagen/

Representeren tijdens een opstelling 
Als officemanager van de Academie krijg ik, Fleur, regelmatig 
vragen van onze klanten over het representeren tijdens een 
opstelling, wat is dat nou precies, representeren? Hieronder 
zal ik schrijven wat ik hierover kan vertellen.

Als je bij ons komt om te representeren op een opstellingen-
dag krijg je hierbij de gelegenheid om -als je dat wilt- mee te doen in één of meer opstellingen als representant. Je 
zult merken dat je als vanzelf ‘mee resoneert’ met de dynamiek in de opstellingen. Ook als je de eerste keer alleen 
wilt kijken is dat prima. Je kunt op deze manier wennen aan ons als opstellers, aan de ruimte, aan de groep en wat 
een opstelling is en wat het met je doet.
Bij een opstelling zijn representanten heel belangrijk. Door de inbreng van mensen die hieraan mee willen doen, kan 

mailto:info%40academievoorsystemischwerk.com?subject=
http://www.embodiedlearning.nl
https://www.academievoorsystemischwerk.com/opstellingendagen/
https://www.academievoorsystemischwerk.com/opstellingendagen/
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een opstelling de informatie zichtbaar maken over de dynamiek zoals die zich in een systeem heeft ontwikkeld en 
wat er nodig is om weer te gaan stromen.

Als representant word je opgesteld voor iemand die onderdeel is van het systeem van de vraagsteller. Je wordt 
bijvoorbeeld gevraagd als moeder, vader, opa, oma, broer of zus. Ook kun je gevraagd worden voor iemand anders 
die belangrijk is geweest; bijvoorbeeld een leerkracht of collega. En ook komt het voor dat je voor ‘iets’ staat opge-
steld; bijvoorbeeld het verdriet dat je vroeger had of een geboorte land.

Het bijzondere van opstellingen is dat representanten niets “moeten kunnen” en geen “voor- informatie” nodig heb-
ben. Sterker nog, hoe minder ze weten, des te beter het vaak werkt. 

Als representant krijg je een plek in de ruimte die de vraaginbrenger je geeft óf je mag zelf een plek in de ruimte 
zoeken. Je benoemt dat wat je waarneemt op dat moment, op die plek. Het is niet nodig dat je zelf iets gaat invul-
len of verzinnen. Je vertelt gewoon wat er nu is, wat er in je opkomt en wat je in je lijf ervaart. En als er niets is, is 
dat ook oké. Dan is er op dat moment geen informatie. 

De opsteller begeleidt het hele proces, dus je kunt eventuele gedachten over “wat of hoe je zou moeten doen”, 
hierbij loslaten.

Je kunt het gevoel hebben dat je vastgenageld staat aan de grond, je kunt gaan wiebelen, het warm of juist koud 
krijgen, of allerlei emoties ervaren (vreugde, verdriet, boosheid, angst). Ook kun je ineens iets weten over een an-
dere representant of over het familiesysteem, of je sterk verbonden voelen met iemand in de opstelling. Je ervaart 
dus via je lichaam en je geest.

Belangrijk om te weten is dat iedereen dit kan en ook al kun je veel ervaren tijdens het representeren, het mooie is 
dat als je “uit de opstelling” stapt het voorbij is. Wanneer je dan toch nog het een en ander blijft voelen, dan zijn dat 
bijna altijd eigen thema’s die mee resoneren en dus van jou zijn. Verder mag je uiteraard vertrouwen op een goede, 
zorgvuldige begeleiding van de opsteller.

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

I went to the woods because
I wished to live deliberately.
To front only the essential
facts of life, and see if
I could not learn what it
had to teach, and not,
when I come to die, discover
that I had not lived.

HD Thoreau, Walden

https://www.academievoorsystemischwerk.com/uitleg-over-familieopstellingen/
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‘Ik nam in overleg met Mincka deel aan de leerweg omdat ik veel op mijn schouders heb/
had en daarin vastliep. Spannend, want in een groep open en kwetsbaar zijn en op een 
diepere laag bezig zijn met mijzelf riep weerstand op. Ik ben blij dat ik heb deelgenomen, 
dankzij de goede begeleiding en daarnaast de inzet van de andere cursisten was er aan het 
einde van de eerste ochtend al een veilige fijne setting ontstaan, die de rest van de dagen 
nodig en waardevol was. 
Na de leerweg gaat het mij beter af om verantwoordelijkheden daar te laten waar zij horen 
en makkelijker de verantwoordelijkheid te pakken voor de gevallen waarin die bij mij ligt. 
Dat heeft voor mij praktische voordelen binnen mijn sociale en werkende leven. Zo kan 
ik het makkelijker loslaten als ik op het werk taken uitzet en meer vertrouwen en ruimte 
bieden aan degene die die taken dan uitvoeren. In mijn gezinsleven kan ik meer bij mijzelf 
blijven en duidelijker aangeven waar mijn grenzen liggen zonder het gevoel te hebben dat 
ik tekortschiet, ik denk dat ik daardoor een iets fijnere partner en vader ben. Ik durf te 
stellen dat ik mede dankzij de leerweg sterker in mijn schoenen sta. Het is niet perse dat ik 
minder op mijn schouders heb, maar wel dat ik beter in staat ben om ermee om te gaan en 
dichter bij mijzelf te blijven. Ik zou de leerweg aan iedereen aanraden die ervoor openstaat. 
De inhoud is mijns inziens voor iedereen van toepassing en ik denk dat iedereen
op zijn eigen manier eraan kan groeien.

Matthijs, deelnemer van de Leerweg over zijn ervaring

De Leerweg, Ruimte voor Jezelf, start 14 april 2023
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/leerweg-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. 
Info: https://www.academievoorsystemischwerk.com/nieuwe-brandstof-duurzaam-herstel-burn-out/

‘Afgelopen voorjaar deed ik mee aan de cursus Nieuwe Brandstof bij de Academie. Mijn 
vermoeidheid ging namelijk niet meer weg en een weekje vakantie kon daar niet veel aan 
veranderen. Langzaam maar zeker moest ik bekennen dat ik vast begon te lopen. 

Tijdens de cursus werd ik me steeds meer bewust wat er nu precies voor gezorgd heeft dat 
ik op een burn out afstevende. Herkenning vond ik bij mijn medecursisten, die min of juist 
meer in hetzelfde schuitje zaten. Samen deelden we onze ervaringen en ondersteunden we 
elkaar als het nodig was. Maar ook de kundige begeleiding van Mincka en Tinka gaf nieu-
we inzichten. Met een mix van informatie over wat een burn out lichamelijk met je doet en 
soms confronterende inzichten in het systeem van je eigen familie, kreeg ik steeds meer 
helderheid over waar ik me nu bevond in het leven en waar mijn weg vooruit lag...’ 

https://www.academievoorsystemischwerk.com/leerweg-ruimte-voor-jezelf/ 
https://www.academievoorsystemischwerk.com/nieuwe-brandstof-duurzaam-herstel-burn-out/
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Dit is een cursus waar je soms behoorlijk uit je comfort zone moet stappen en geconfron-
teerd wordt met jezelf. Maar daarnaast is er ook ruimte om te ontspannen en juist even uit 
je hoofd te komen. Bijvoorbeeld door middel van creatieve werkvormen. 
Inmiddels is het oude vuur weer meer aangewakkerd en dat is zeker te danken aan deze 
training.’

Irma, deelnemer van Nieuwe Brandstof over haar ervaring

Jaarcirkel: De cirkel van jouw leven
In het begin van 2023 starten we met een nieuwe groep die 
een veilige bedding biedt aan het proces van jouw persoon-
lijke ontwikkeling. In onze jaarcirkel bieden we je de tijd om 
een jaar lang, in het ritme van de seizoenen, jouw levens-
vragen 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 
tegen waar je nu bent, in je eigen ontwikkeling en de diepte, 
rust en ruimte die daarin kunnen ontstaan.

In het programma komen universele thema’s voorbij. Je 
krijgt de ruimte en handreikingen met passende werkvor-
men, om te onderzoeken wat jouw volgende stap is bij ieder 
thema. Wij laten ons hierbij leiden door de kracht van de 
seizoenen. 

We werken ervaringsgericht met verschillende werkvormen waarbij het systemisch werk de bron is; opstellingen, 
inquiry, meditatie, visualisatie, lichaamswerk, beeldende werkvormen, natuurprincipes, rituelen en sjamanistische 
principes.

De Jaarcirkel is een unieke reis voor mensen die vertrouwen in hun eigen proces, die nieuwsgierig zijn en meer 
willen ontdekken en uitwerken in hun eigen leerveld. Dit alles in samenspel met de natuurlijke principes van leven. 
Docenten: Mincka van Houten en Sandra Adank 

Start 9 januari 2023 t/m 15 september 2023
Vier blokken van twee aaneengesloten dagen 

De aanmeldingen van de Jaarcirkel zijn al vol, maar in september wordt met een tweede groep gestart. 
Kijk voor de data https://www.academievoorsystemischwerk.com/jaarcirkel-heel-je-leven/

https://www.academievoorsystemischwerk.com/jaarcirkel-heel-je-leven/
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Van STAP naar STIP
Wij doen met de Academie niet mee aan het STAP-budget. Wij hebben ethische en praktische bezwaren tegen deze 
regeling:
Het geld komt (vaak) niet bij de juiste mensen terecht. Daar hebben wij een oplossing voor; dat lees je aan het einde 
van dit stuk.
Wij willen alleen werken met mensen die echt gemotiveerd zijn voor de opleiding. Vanwege de inhoud en de vorm 
van onze opleidingen, niet vanwege de korting die je krijgt.
 
Wij blijven trouw aan onze eigen waarden en daarom zetten wij een STIP op de horizon voor toekomstige deel-
nemers, die de korting financieel echt nodig hebben. Daartoe stellen we in elke beroepsopleiding* TWEE plekken 
beschikbaar met 1.000 euro korting op de totaalprijs. Wil je in aanmerking komen voor onze STIP-regeling, dan kun 
je je melden bij Fleur via info@academievoorsystemischwerk.com Vervolgens vragen wij je een heldere onderbou-
wing te schrijven, waarover wij met jou in gesprek kunnen.
 
Van STAP naar STIP. Je bent welkom bij de Academie voor Systemisch Werk
 
 
* Basisopleiding Systemisch Werk en Systemisch Organisatie Werk

Waar zijn wij allemaal werkzaam?
Op dit moment werken we als Academie vanuit drie plekken, drie verschillende locaties.
Er is nog wel eens verwarring waar we wat doen, dus bij deze een kijkje in onze “locaties-keuken”.

De opstellingen dagen vinden dit jaar plaats in de “Proeflokalen”, aan het Vispoortplein 16 in 
Zutphen. We zitten dan in lokaal 17. Wist u dat dit pand een voormalige meisjesvakschool 
is geweest?

De opleidingen geven we bijna allemaal in de mooie Kapel in Voorst. 
Sinds het begin van deze eeuw is dit pand een officieel Rijksmonument.
Het pand heeft een lange geschiedenis met diverse bewoners en functies.

Voor individuele begeleiding, training en coaching kun je naar de IJsselkade 15 in Zutphen 
komen. Ook kun je hier terecht voor relatietherapie.
Hier hebben we twee mooie kantoorruimten tot onze beschikking.
Ook dit pand is een Rijksmonument en prachtig gerenoveerd.


