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Waarom is het altijd dezelfde collega die met
de hakken in het zand gaat als er iets dreigt
te veranderen? Wat maakt dat je een
ongemakkelijk gevoel krijgt bij alleen al het
lezen van de naam van die ene patiënt? Kun
je zaken en privé wel gescheiden houden?
En wat doet dit met je werk-privébalans?

Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in
verschillende systemen. Je familie is zo’n systeem,
maar ook je gezin, je werkorganisatie, de
vereniging waar je lid van bent of sociale
omgeving. Elk van deze systemen kent een eigen
dynamiek, een systeemdynamiek, met
eigenzinnige samenstellingen en ordeningen. Veel
van onze bewuste en vooral onbewuste patronen
en (belemmerende) overtuigingen vinden hun
oorsprong in de systemen waarin we zijn
opgegroeid. Dit maakt dat je ‘doet wat je doet’
en dat je ‘denkt zoals je denkt’.

In deze interactieve nascholing leer je door een
systemische bril te kijken naar vragen, situaties en
problemen. Dat betekent dat we niet op zoek
gaan naar de precieze inhoud van de vraag,
maar naar de systemische grondslag achter de
vraag. Wat is de context van de vraag? Waar is of
was dit probleem ooit een oplossing voor? Wat is
de geschiedenis van dit systeem? Je maakt kennis
met je eigen familie- en organisatiesysteem en
leert die van anderen herkennen. Alleen als je
jouw eigen plek in het (zorg)systeem helder hebt,
sta je in je kracht. Hierdoor sta je meer in
verbinding met anderen, waardoor je in staat ben
om effectiever en krachtiger te communiceren.

De trainers die je tijdens deze 6 modules bijstaan
nemen je mee in de theoretische kaders van
systemisch denken, maar gaan vooral praktisch
met je aan de slag. Je krijgt tevens de optie om
buiten de trainingen in kleiner groepsverband te
oefenen.
Wanneer je bewuster bent van de systemen waar
je deel vanuit maakt, zul je merken dat het je
energie gaat opleveren: je komt in je kracht te
staan. En daarvan profiteer niet alleen jij, maar
ook de systemen. Ongeacht of dit nu je werk,
familie, sportvereniging of oude jaarclub is.

persoonlijke 
professionele 
ontwikkeling
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R a l p h  d e  B a c k e r
Ralph is opgeleid als apotheker en systemisch coach.
Beiden vanuit de drijfveer om mensen beter te maken.
Deze training stelt hem in staat om anderen te laten
kennismaken met systemisch werken, wat hem heel veel
kracht en rust heeft gebracht.

M a r l i e s  S c h i p p e r s
Marlies is opgeleid als apotheker, onderzoeker en
psychodymamisch coach. De afgelopen jaren heeft ze
veel inzichten gekregen op het gebied van communicatie,
zelfontwikkeling en zelfcompassie. Het resultaat? Een fijner,
lichter leven. En dit geeft ze graag door.

dag 1
S y s t e m e n

Ochtend
Achtergronden van systemisch 
werken en systemisch 
waarnemen 

Middag
Kennismaken met 
overlevingsmechanismen, 
principes en de 
“natuurwetten” van 
systemisch werken 

dag 2
P a t r o n e n

dag 3
J o u w  s y s t e m e n

Ochtend
De patronen: identificatie, 
triangulatie en parentificatie
leer je kennen en ervaren 

Middag
De patronen: dubbelbeeld, 
polariteiten en lastdragen leer 
je kennen. Met de laatste 
twee gaan we ook praktisch 
aan de slag 

Ochtend
Je wordt meegenomen in de 
allorgie van de fontein en leert 
wat echt “in je kracht staan” 
betekent. 

Middag
Staat in het teken van balans 
in stand houden. Je leert écht 
helpen en we staan stil bij de 
gave om te nemen. 

Investering
Je kunt deze training van drie dagen volgen voor € 979,00 per persoon.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW en inclusief cursusmateriaal

Competenties die je ontwikkelt zijn communicatie, professionaliteit en organisatie (volgens
CanMEDS). De KNMP en NVZA hebben deze nascholing geaccrediteerd met 21 punten.

Leerdoelen

Tijdens deze 6 modules maak je kennis met:
• Achtergronden en eigenschappen van

systemen
• Verschillende patronen en de mogelijkheden om

daar mee om te gaan
• Jezelf, in nagenoeg alle systemen waar je deel

van uit maakt

Daarnaast ben je (beter) in staat om:
• Van afstand en zonder oordeel naar

problemen, situaties, vragen, etc. te kijken.
• Je eigen patronen te verkennen en een

begin te maken met het herleiden ervan.
• Te handelen en geven vanuit de

verantwoordelijkheid die echt van jou is.

Programma

Trainers

Aanmelding en locatie
Aanmelden kan (tot 14 dagen voor start) via de website van Innerconnect (www.innerconnect.nu)
of door een mail te sturen aan aanmelden@kennisconnect.nl

Wij zorgen voor een passende locatie, waarbij we ook voor de inwendige mens zorgen.
Deze training bieden we desgewenst ook in company aan. We bekijken graag samen de mogelijkheden.

http://www.innerconnect.nu/
mailto:aanmelden@kennisconnect.nl

