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Academie voorjaarsnieuwsbrief februari 2023

“You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. 
There is no other teacher, but your own soul”

Swami Vivekananda

Als je vanuit de natuur kijkt naar de wisselingen van de seizoenen, dan zie je een verschuiving naar voren van on-
geveer 6 weken ten opzichte van onze huidige seizoensindeling. De energetische lente begint rond 6 februari. In 
de 5 elementenleer staat het element Hout centraal in de lente en dit element zorgt expansie en groei. De lente is 
een periode waarin nieuwe ideeën ontstaan, ontkiemen. Hout energie staat in relatie met ons vermogen tot zelfex-
pressie, het gehoor geven aan zielsverlangens en je hierin door intuïtie te laten leiden. Een mooie periode om te 
creëren en ideeën ruimte te geven! Alles mag met aandacht groeien in de lente. In deze fase wordt nieuw leven voor 
het eerst zichtbaar, maar is nog klein en kwetsbaar. Het is daarom belangrijk dat wat zich in deze periode vormt, in 
een rustig tempo kan groeien. Alleen dan kan er een stevige worteling ontstaan voor de toekomst. Hout energie is 
krachtig en volhardend in het bereiken van gestelde doelen. Ongeduld hoort ook bij de energie van Hout, daarom is 
dosering is belangrijk. Grote groeikracht komt later, bij aanvang van de zomer.

We nodigen jullie met plezier uit om te lezen welke ontwikkelingen er gaande zijn in de Academie; dank Anouk 
Bloemers en Karin Bennink voor jullie bijdrage. Vergeet niet helemaal naar beneden te scrollen voor onze actuele 
agenda.

Hartelijke groet,
Johan de Jong en Mincka van Houten
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Academiecollega uitgelicht - Anouk Bloemers
Vanaf eind 2018 is mijn samenwerking met de Academie begonnen. 
In het begin deed ik mee met Mincka en Josefien bij de Leerweg, later 
werkte ik als relatietherapeut. Nu geef ik de Masterclass over samen-
gestelde gezinnen samen met Mincka. Mijn liefde voor het systemi-
sche veld ontdekte ik in 2008. Er viel zoveel op zijn plaats. De systemi-
sche wetten gaven mij inzicht in de door mij onbegrepen dynamieken 
binnen mijn eigen gezin en destijds mijn werk als psychodramathera-
peut binnen de GGZ. Wat een verademing om de filosofie van het sys-
temisch denken me eigen te maken. Ik verrijk me jaarlijks met oplei-
dingen binnen het werken als systemisch therapeut en begeleider van 
opstellingen en ben blij daar anderen mee te inspireren om naar hun 
eigen dynamieken te kijken binnen hun relatie, gezin en in zichzelf. Zelf, 
maar niet alleen. Met een lach en een traan naar je en jullie patronen en 
verlangens kijken, dat is waar ik het voor doe.

Masterclass ‘Samengestelde gezinnen’ op vrijdag 21 april.
Op 21 april begeleiden Anouk Bloemers en Mincka van Houten de masterclass: samengestelde gezinnen. Deze 
masterclass zal plaats vinden in de Proeflokalen, Vispoortplein 16 in Zutphen. Aanmelden kan via 
info@academievoorsystemischwerk.com.

Anouk Bloemers over de inhoud van deze masterclass; 
In deze Masterclass neem ik jullie mee in de verschillende dynamieken die er spelen binnen het soms zo ingewik-
kelde samengestelde gezin. Voor professionals en voor ervaringsdeskundigen, voor nieuwsgierigen en 
betrokkenen.
Wat te doen als je de kinderen van je lief niet kan verdragen? Hoe ingewikkeld is het als je je zo buitengesloten 
voelt als stiefmoeder zonder eigen kinderen. De dynamiek is anders. Je wordt nooit één gezin, ook al leef je met 
elkaar in één huis. Waar heb je rekening mee te houden? Als professional en als stief is het belangrijk om je bewust 
te zijn van het denken in het conservatieve idee van “het kerngezin”, terwijl het hier zo anders ligt. Er is sprake van 
rouw terwijl er ook verliefdheid is, er is sprake van samen terwijl er ook behoefte is aan eigen. Blijf je trouw aan 
oude rituelen of ga je mee met die van de ander? Of maak je hele nieuwe? Aan de hand van voorbeelden, theorie en 
opstellingen nemen we jullie mee op reis. 
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Basisopleiding Systemisch Werk
In januari is inmiddels al voor de 9de keer, een nieuwe groep met onze basisopleiding gestart. 
Voor de volgende groep die in september 2023 start, kan je je nu al inschrijven. 
Kijk voor meer informatie:
https://www.academievoorsystemischwerk.com/basisopleiding-systemisch-werk/

Vervolgmodules Systemisch Werk
Op 23 & 24 mei 2023 starten we met de eerste mo-
dule van de Vervolgmodules Systemisch Werk. 

De modules hebben ieder een eigen thema, een 
aantal kunnen op zichzelf staand gevolgd worden.
De modules 1 & 2 hebben het thema werken met 
groepen, hier horen ook 3 oefendagen bij.
Zoals in elke opleiding in de Academie wordt ook 
nu aandacht besteed aan de verschillende aspec-
ten die horen bij het vak van systemisch begeleider: 
systemisch waarnemen, systemisch leiderschap en 
systemisch vakmanschap. Werken met een groep 
vraagt veel van je, er is een client met een vraag, er 
zijn representanten en dan alle dynamieken die er in 
het veld ontstaan. Dat vraagt van jou als begeleider een heldere balans tussen enerzijds waarnemen vanuit een vrije 
plek en tegelijkertijd jouw systemisch leiderschap, de interventies die je inzet om een de helende ontvouwing uit te 
nodigen en hier bedding aan te bieden. Anders gezegd, het is een voortdurende beweging tussen leiding geven aan 
het proces en tegelijkertijd je blijven afstemmen op het veld, in contact met de vraagsteller. Daarbij is verbinding 
houden met je eigen lichaam een voorwaarde om signalen vanuit de dynamiek in het veld van de opstelling te her-
kennen.
Het eerste blok besteden we opnieuw aandacht aan het verhelderen van je eigen overdracht: welke dynamieken uit 
je eigen systeem van herkomst maken dat je voor de systemische vraag van een client een gevoeligheid of juist een 
blinde vlek hebt? Welke instinctieve beweging roept de vraag van een cliënt bij jou op? En wat doe je dan (niet)? Hoe 
neem je een vrije plek in?
Wat betreft het vakmanschap richten we ons op de verschillende fases die er zijn in een familieopstelling, het 
herkennen van verstrikkingen (in de wetmatigheden) en welke interventies daarbij passen.  Wanneer is een vraag 
systemisch, hoe begin je en wanneer is het moment om te stoppen?
We oefenen in kleine groepen en plenair. Tussen deze en de vervolgmodule zijn er lees en reflectieopdrachten. Voor 
vragen die hieruit voortkomen wordt ruimte gemaakt in de tweede module. 
Kerndocent is Mincka van Houten.

Nieuwsgierig geworden naar deze vervolgmodules, kijk ook eens op onze website:
https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgmodules-systemisch-werk/ 

https://www.academievoorsystemischwerk.com/basisopleiding-systemisch-werk/
https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgmodules-systemisch-werk/  
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Oud student van de basisopleiding aan het woord - Karin Bennink - Over systemische interventies 
in haar coachpraktijk
Op uitnodiging van Mincka omschrijf ik, hoe ik als oud student van de basisopleiding Systemisch Werk, gebruik 
maak van systemische interventies in mijn coachpraktijk. Wie ben ik? Karin, dochter, moeder, partner en eigenaar 
van coachpraktijk www.karinbennink.nl  waar ik werk met individuele- en team vraagstukken. 

Het systemisch kijken naar coachvragen vind ik heel boeiend. Ik ont-
vang veel werk gerelateerde coachvragen. Om de vraag te verdiepen 
nemen we een blik onder de ‘waterlijn’, dit doe ik door middel van syste-
mische vragen, de inzet van vloer ankers en tafelopstellingen. Op deze 
manier ontdekken we de dynamiek die speelt in dit systeem. De drie 
wetmatigheden, Ordening, Binding en de Balans komen voorbij, vaak is 
er rond een of meerdere wetmatigheden een disbalans. 

Voorbeeld: Niet je eigen plek kunnen innemen, omdat je als kind voelde 
dat je moest zorgen voor een ouder. Dit kan tot gevolg hebben dat je 
in het werk getriggerd wordt om voor anderen te gaan zorgen. Dan ligt 
jouw loyaliteit bij de ander, niet bij jezelf. Wanneer je hinder ondervindt vanuit dit patroon en hier verandering in 
wilt aanbrengen, dan kan een opstelling helpen bij de ordening, waardoor je meer ruimte voor jezelf mag nemen, in 
plaats van jezelf weg te geven aan de ander. Deze manier van werken zorgt voor blijvende verandering in het leven 
van mijn coachees. 

Met enige regelmaat woon ik familie opstellingen bij als representant, het mee representeren ervaar ik als waarde-
vol, voor mijzelf als persoon en vanuit leerperspectief. Nu, na enkele jaren verschillende ervaringen te hebben op-
gedaan binnen het systemisch werk, is het tijd om mijn vleugels uit te slaan en een vervolg stap te maken. Hiervoor 
ga ik aan de slag met de Vervolgmodules bij de Academie voor Systemisch Werk. Met deze vervolgmodules ga ik 
een verdieping slag maken, nieuwe kennis en ervaring opdoen. Met mijn doel voor ogen, zelf familie opstellingen 
begeleiden. 

Wil je meer weten over de Vervolgmodules Systemisch Werk, of misschien wel samen met mij deze modules vol-
gen, neem een kijkje op de site of leg contact met een van de docenten.

Wie weet, ontmoeten we elkaar snel! 
Hartelijke groet, Karin Bennink

Opstellingendagen voorjaar 2023
Tot aan de zomer hebben we de volgende opstellingen dagen op de agenda staan; 9 maart, 19 april en 20 juni. 

Wil je weten of er nog ruimte is om een vraag in te brengen of om te 
komen representeren? 
Kijk op onze website of stuur een mailtje.
https://www.academievoorsystemischwerk.com/opstellingenda-
gen/

https://www.academievoorsystemischwerk.com/opstellingendagen/
https://www.academievoorsystemischwerk.com/opstellingendagen/
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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 voorwaarden 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 zaterdag 15 april 2023 ver-
zorgen Anita en Johan van 14.00 tot 17.00 uur een gratis workshop, waarin je kunt ervaren wat je van ons en van 
het programma mag verwachten. Deze dag zal plaats vinden op de Proeflokalen, lokaal 17, Vispoortplein 16 in 
Zutphen.

Heb je interesse of heb je vragen? Aarzel niet! Neem contact met ons op via 
info@academievoorsystemischwerk.com  of bel ons op 0575-469971

Clear direction

Sometimes, it takes a lot for me to
remember to simply stop and listen,
because I get so busy giving myself
directions that I forget I don’t actually
have all that clear an idea where I’m
going..

Brian Andreas

Vervolgopleiding Systemisch Organisatiewerk
De 4de editie start 7 en 8 november 2023.

Bewustzijn en gewaarzijn ontwikkelen op de plek van waaruit je de din-
gen doet is essentieel voor een systemisch begeleider. In de organisatie-
context 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.

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

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.

mailto:info%40academievoorsystemischwerk.com?subject=
 https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgopleiding-systemisch-organisatie-werk/
 https://www.academievoorsystemischwerk.com/vervolgopleiding-systemisch-organisatie-werk/
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Deze leerweg is bedoeld voor mensen die meer willen leven vanuit hun eigen kwaliteiten en merken dat ze zich 
daarin nog belemmerd voelen. Daarnaast is de training ook voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de inzichten en 
handvatten die het ‘Systemisch Werk’, gebaseerd op het werk van Bert Hellinger en vele van zijn collega’s, bieden. 
In levensfases waarbij keuzes aan de orde zijn biedt de leerweg een veilige bedding om nieuwe stappen te zetten, 
met name mensen met (beginnende) burn-out klachten of in een re-integratietraject ervaren veel steun voor dit 
proces.
Locatie Zutphen. 
Info: https://www.academievoorsystemischwerk.com/leerweg-ruimte-voor-jezelf/  

Jaarcirkel: Op onderzoek in het ritme van de seizoenen
In januari zijn we gestart met de eerste groep van de Jaarcirkel. In dit eerste blok hebben we van de verstilling van 
de winter kunnen proeven. We verheugen ons er nu al op om eind maart samen de lente te kunnen gaan vieren. 

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, die een veilige bedding biedt aan je persoonlijke ontwikkeling.  
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 program-
ma komen universele thema’s voorbij, steeds passend bij het seizoen. 
We werken ervaringsgericht met verschillende werkvormen waarin het 
systemisch werk de basis is; opstellingen, inquiry, meditatie, visualisatie, 
lichaamswerk, beeldende werkvormen en natuurprincipes. 
De tweede groep zal gaan starten op 28 & 29 september 2023. 
Voor aanmelden en meer informatie zie; https://www.academievoorsyste-
mischwerk.com/jaarcirkel-heel-je-leven/ 
Docenten: Mincka van Houten en Sandra Adank 

Masterclass  Embodied Listening – Paula Kolthoff

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 ver-
bonden bent met jezelf, en dat is een fysieke ervaring. Maar hoe doe 
je dat? 
Tijdens deze masterclass word je uitgenodigd om via eenvoudige be-
wegingen als lopen, zitten en staan, uit je gewoontepatronen van luisteren en antwoorden te stappen en te com-
municeren 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 

Knowledge speaks, but Wisdom listens

Jimi Hendrix

https://www.academievoorsystemischwerk.com/leerweg-ruimte-voor-jezelf/  
mailto:info%40academievoorsystemischwerk.com%20?subject=
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Oud studente, Marijn Bontje, directeur van H3Lab Onderwijs, maakt zich sterk voor de kwaliteit van 
het onderwijs, voor zowel de leerlingen als ook voor de docenten
Recht uit haar hart schreef ze een brief aan onze onderwijsministers. Zie hier de link voor de brief;
https://www.linkedin.com/pulse/brief-aan-de-onderwijsministers-h3lab-onderwijs3_series_entity-
%3B58usiil7SL2mkyycQ79aBA%3D%3D

Vooruitblik
Na een inspirerend gesprek met Sebastiaan van Zaanen van “Mind your Move” in Zutphen, hebben 
we de intentie uitgesproken om komende lente verder te onderzoeken hoe we de raakvlakken in 
onze visie en manier van werken vorm kunnen geven. Meer hierover in onze zomernieuwsbrief.

Agenda 2023/2024
Basisopleiding Systemisch Werk 2023/2024 (BSW10)
Locatie: De Kapel Voorst, Voorst
Blok 1:                                  8 & 9 september
Blok 2:                                  6 & 7 oktober
Blok 3:                                  3 & 4 november
Supervisie:                           18 november
Blok 4:                                  8 & 9 december
Blok 5:                                  12 & 13 januari
Oefendag:                            26 januari
Blok 6:                                  9 & 10 februari
Blok 7 (Testing):                 15 & 16 maart

https://www.linkedin.com/pulse/brief-aan-de-onderwijsministers-h3lab-onderwijs3_series_entity%3B58us
https://www.linkedin.com/pulse/brief-aan-de-onderwijsministers-h3lab-onderwijs3_series_entity%3B58us
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Basisopleiding Systemisch Werk 2024 (BSW11)
Locatie: De Kapel Voorst, Voorst
Blok 1:                                  2 & 3 februari
Blok 2:                                  1 & 2 maart
Blok 3:                                  22 & 23 maart
Supervisie:                           5 april
Blok 4:                                  19 & 20 april
Blok 5:                                  17 & 18 mei
Oefendag:                            31 mei
Blok 6:                                  7 & 8 juni
Blok 7 (Testing):                  5 & 6 juli

Vervolgopleiding Systemisch Organisatie Werk 2023 – 2024 (SOW04)
Locatie: De Kapel Voorst, Voorst
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Supervisie:
Blok 4: 
Blok 5:
Blok 6 (Testing):

Vervolgmodules Systemisch Werk 2023 (VSW2)
Locatie: Lokaal 17, Proeflokalen in Zutphen.
Module 1:
Module 2:
Module 3: 
Module 4:
Module 5:
Oefendag 1:
Oefendag 2:
Oefendag 3:

De Jaarcirkel 2023/2024 JC02
Locatie: Centrum Athanor, Lochem
28 & 29 september
18 & 19 januari
4 & 5 april
13 & 14 juni

7 & 8 november 2023
12 & 13 december 2023
9 & 10 januari 2024
24 januari 2024
6 & 7 februari 2024
5 & 6 maart 2024
9 & 10 april 2024

23 & 24 mei
27 & 28 juni
2 & 13 september
10 & 11 oktober
14 & 15 november
5 september
4 oktober
1 november
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Leerweg: Ruimte voor jezelf (LW23) & (LW24)
Locatie:  Proeflokalen, Zutphen
2023  Leerweg 23: 14 en 28 april, 19 mei, 2 en 16 juni 2023.
2023  Leerweg 24: 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 15 december 2023.

Masterclass: Embodied Listening – Paula Kolthoff
Datum: Vrijdag 24 maart
Locatie: Lokaal 17, Proeflokalen in Zutphen.
 
Opstellingendagen:
Locatie: Lokaal 17, Proeflokalen in Zutphen.
Opstellingendagen in 2023:
9 maart (vol, alleen nog ruimte voor representanten) 
19 april (vol, alleen nog ruimte voor representanten)
20 juni is er nog plek

Heb je vragen over de agenda van de Academie voor Systemisch Werk, of wil je je aanmelden voor 
één van onze opleidingen of trainingen? Mail ons dan op: 
info@academievoorsystemischwerk.com
 

http://info@academievoorsystemischwerk.com

