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Inleiding 

Organisaties, samenwerkingsverbanden, teams; op allerlei manieren werken mensen samen om een 
doel te bereiken en taken te vervullen. Vaak ligt de focus op de individuele mensen en hun onderlinge 
relaties. In deze opleiding verleggen we de focus; we kijken naar het samenwerkingsverband zelf als 
entiteit.  

Organisaties, teams, netwerken en projectgroepen hebben namelijk eigenschappen die niet te verklaren 
zijn vanuit de losse individuen die op dit moment deel uitmaken van het samenwerkingsverband.  
Eigenschappen en gedragingen die moeiteloos naar nieuwkomers overspringen. Patronen die maar niet 
veranderen, en in ‘de muren’ lijken te zitten. Patronen die enerzijds disfunctioneel zijn, maar anderzijds 
óók een functie hebben. Anders waren ze niet zo hardnekkig. Je kunt dit soort patronen zien als een 
alarmbel die blijft rinkelen totdat iemand onderzoekt wat er aan de hand is.  

Omdat je het systeem onderzoekt heet dit een ‘systemische verkenning’. En de oplossingen of 
interventies die ervoor zorgen dat de energie weer kan stromen en de patronen niet meer nodig zijn 
noemen we ‘systemische interventies’. Door kennis van de ingrediënten van levende systemen leer je 
hoe je kunt bouwen aan gezonde, vitale systemen. Ook leer je hoe je kunt onderzoeken wat era an de 
hand is met een zwak of ziek systeem, en wat je kunt doen om het weer bij zijn volle vitaliteit te 
brengen.  

  

Doelen 

Na deze opleiding heb je inzicht: 

- In de ingrediënten van vitale (werk-)systemen, 
- In veelvoorkomende ‘missers’ of energielekken, 
- Wat interventies zijn om systemen te versterken, 
- Wat jij vanuit jouw plek kunt doen om te bouwen aan de vitaliteit van jouw systeem of het 

systeem wat jou vraagt om hulp/advies. 
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Je leert: 

- Helder en stevig je eigen plek nemen en anderen helpen hun eigen plek voor de volle 100% te 
nemen (eigenaarschap), 

- Een vraag, probleem, wens of opdracht systemisch verkennen, 
- Het systemische bewustzijn bij anderen ‘wakker’ maken doordat je hier heldere taal en woorden 

voor gebruikt, 
- Diverse verhelderende of kracht-gevende interventies inzetten, zowel in 1-op-1 situaties als in 

teamverband om hiermee te bouwen aan een vitaal systeem. 

NB Je leert niet om opstellingen te begeleiden. De opleiding richt zich op laagdrempelige 
interventies met een grote impact. 

Bij systemisch interveniëren lopen verkenning en interventie door elkaar. Door ‘andere’ vragen te 
stellen wordt een ‘andere’ (systemische) lag geopend. Hierdoor gaat de gesprekspartner op een andere 
manier kijken, waardoor ook andere oplossingen in beeld komen.  

 

Voor wie? 

De opleiding is voor iedereen die vanuit zijn of haar functie een bijdrage moet en wil leveren aan het 
optimaliseren van samenwerkingsverbanden, zoals organisaties, netwerken, projectteams, teams. Dus 
in- of externe adviseurs, teamcoaches, HR-adviseurs, interim-ers en leidinggevenden zijn van harte 
uitgenodigd om deel te nemen. 

 

Groepsgrootte 

De groep zal bestaan uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.  

 

Opzet 

- 3 live dagen (9.30 – 17.00 uur)  en 5 online bijeenkomsten van een ochtend (9.00 – 12.30 uur). 
- We werken met Zoom. 
- Je krijgt steeds kleine opdrachten aangereikt die je in de praktijk kunt toepassen. 
- Je wordt uitgenodigd reflectieverslagjes (max. 1 A4) te maken van hetgeen je in de praktijk 

toegepast hebt. Je krijgt hier schiftelijke feedback op van de begeleider. 
- Tussentijds kun je als steun 1 supervisiegesprek met de begeleider plannen (live in Ede, of 

online), waarin je vragen vanuit je werkpraktijk kunt inbrengen. 
- Siebke Kaat is de vaste begeleider. 
- De live bijeenkomsten vinden plaats te Ede (Akousticum) 

Programma en data 2021 
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3 februari (Online) De Basis  

- Kennismaken. Loyaliteiten. Samen een systeem starten 
- Bouwstenen van (werk-)systemen  
- Bij meerdere systemen horen 
- Wondervraag 

17 februari  (Live, hele dag) Verkenning van plekken en samenhang 

- Oefening: Ordeningen in teams 
- Verkenning: Veelvoorkomend ‘plekgedoe’  
- Interventie: tijdlijn 
- Verkenning: Jouw plek 

10 maart  (Online) Verkenning: Logica van patronen en symptomen 

- In gesprekken op zoek naar de logica; wat vraagt om aandacht?  
- Aandacht voor de benodigde basishouding van de systemisch ‘onderzoeker’: 

meerzijdig partijdig en oordeelloos 
- Systemische contractering van vraag en plek 

7 april  (Online) Polariteiten en ordeningen in systemen 

- Behoud en vernieuwing. Autonomie en verbondenheid 
- Ordeningen in systemen. Ordeningen in leidende principes  
- Afscheid en welkom  
- Ontstaansreden en Bestaansrecht  

23 april  (Live, hele dag) Jij als instrument 

- Gewaarzijn als instrument, terughoudend helpen 
- Cases/systemische verkenning 
- Zelf diverse oefeningen uitproberen 
- Inzicht in de rol van de leider ten behoeve van vitale systemen 

19 mei  (Online) Thema’s samen te bepalen 

Opties: Virtuele systemen. Fusie van systemen. Opheffen van een systeem. 
Eigenaarschap en zelfsturing in systemisch perspectief.  

2 juni  (Online) Learning by doing 

  Elkaar systemisch adviseren. Contractering, verkenning, krachtgevende interventies. 

23 juni  (Live, hele dag) Slotbijeenkomst 

- Tool: werken met blokjes 
- Integratie-oefening 
- Feedforward, Terug- en vooruitblik, Opheffen van de groep.  
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Kosten 

De kosten bedragen € 1.850,00.  

De opleiding valt onder de koepel van Pragmavision Opleidingen BV en is vrijgesteld van BTW (CRKBO). 

 

Implicaties COVID-19 maatregelen 

De live trainingsdagen vinden plaats in het Akousticum te Ede (stationslocatie; Nieuwe Kazernelaan 2 - 
D42, 6711 JC te Ede). Natuurlijk zal deze voldoen aan de dan geldende veiligheidsmaartregelen. 

Als je zelf niet aanwezig kunt zijn zullen we samen kijken naar een manier waarop je de 
informative/ervaring van de gemiste dag alsnog kunt op doen. We vinden daar zeker een goede 
oplossing voor. We kunnen je dan helaas geen geld terug geven.  

Als de begeleider niet aanwezig kan zijn zullen we op dat moment samen kijken hoe hiermee om te 
gaan. Een logische vuistregel is dat de bijeenkomst dan online zal plaatsvinden, en dat een later 
geplande online bijeenkomst ‘live’ verzorgd zal worden.  
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Profiel Siebke Kaat  

Siebke is zeer ervaren in het (systemisch) begeleiden van teams, (systemisch) adviseren van leiders, 
geven van systemische opleidingen, en systemische coaching.  

 

Gevolgde opleidingen in de systemische benadering: 

- Basisopleiding Groepsdynamiek/Systeemdenken IVC Kortrijk 
- Basisopleiding Gestalttherapie (gewaarzijn als instrument) IVC Kortrijk 
- Verdieping Contextuele Therapie van Nagy (over loyaliteiten, patronen en ordeningen in 

families) 
- Opleidingen Systeemdynamiek in Organisaties (Basis, Verdieping en Vervolg) Bert Hellinger 

Instituut  
- Opleiding familie-opstellingen voor organisatie-opstellers (Bert Hellinger Instituut) 
- Workshops van internationale opstellers (o.a. Bert Hellinger, Ursula Franke, Stephan Hausner, 

Carola Castillo, Christine Essen)  
 

Siebke als docent 

Siebke verzorgt al vele jaren de 8-daagse Opleiding Systemisch Adviseren bij het Bert Hellinger Instituut. 
Een opleiding die zij zelf ontwikkeld heeft.  

Verder heeft zij vele maatwerk-leertrajecten verzorgd (systemisch leiderschap, systemisch adviseren, 
systemische teamcoaching) en is zij vaste gastdocent in diverse leergangen van verschillende 
organisaties (De Baak: systemisch leiderschap, Schouten en Nelissen: systemische kijk op 
teamontwikkeling  , AOG School of management: systemisch adviseren en contracteren, Public Support: 
systeemdynamiek). 

 

 

 


