
                                                
 

CLEAR Vision 

 

Cursus Individuele-, Familie- en Organisatieopstellingen voor coaches, trainers, 

docenten, therapeuten en andere begeleiders. Om zelf te kunnen toepassen.  

 

Familie-, Organisatie- en Loopbaanopstellingen geven in zeer korte tijd een overzicht en inzicht in 

wat er speelt over een vraag of probleem dat men inbrengt. Dit geldt ook voor Individuele 

opstellingen. Bij een individuele opstelling werk je één op één, en dan met attributen, stoelen, 

papier of symbolen in plaats van menselijke stand-ins.  

 

Tijdens de cursus leert men de principes en dynamieken van systemisch werk kennen. Voorafgaand of tijdens 

de cursus is het een voorwaarde om een opstelling persoonlijk mee te maken en vooral te ondergaan. Het is 

beslist aan te raden ter zake doende literatuur te lezen. Deze wordt beschreven in de bevestiging. Er wordt een 

literatuurlijst van te voren opgestuurd.   

Opstellingen vragen om een andere van kijken naar problemen dan we veelal gewend zijn en het duurt soms 

even voordat men zich dat eigen gemaakt heeft. Het is van belang dat de cursisten zich realiseren zelf ook een 

positie te hebben binnen een systeem. Zowel het eigen familiesysteem als het systeem van de onderneming of 

organisatie waar men werkt, kan van invloed zijn op zichzelf en de cliënt.   

 

Ik raad je aan tussendoor met elkaar regelmatig uit te wisselen of te oefenen.  Zoals JanJacob Stam altijd zegt:  

“Hoe meer vlieguren hoe beter”.   

Opbouw cursus 

 Behandeling van de techniek en principes van systemisch werk met een PowerPoint presentatie. 

 Diverse manieren van zowel individuele, familie- of organisatie opstellingen worden besproken en 

gedemonstreerd.  Per cursusdag een ander thema.  

 Per cursusdag wordt er plenair, in kleine groepen of in tweetallen, geoefend met opstellingen met elkaar.  

Ik werk veelvuldig met diverse vormen van opstellingen en ervaar na afloop fundamentele verschuivingen. 

Soms zijn een aantal opstellingen noodzakelijk als er verschillende systemische verstrikkingen zijn.      

Begeleiding 

Anja Brasser(1946) drs. sociale pedagogie. Opgeleid door het Bert Hellinger Instituut Nederland in zowel 

Organisatie- als Familieopstellingen. Supervisie van Bert Hellinger.  

Data 

Vrijdagen 20 september, 18 oktober, 8 november en 6 december 2019.  

 

Plaats 

Karavanserai, Amsterdam Havens West (locatie) 

 

Kosten (bij inschrijving vóór 1 juni 10% korting) 

€ 750 excl. BTW voor particulieren en zelfstandigen,  € 1.050 excl. indien betaald via de werkgever. 

  

Inschrijving en informatie 

Bel 020 622 42 85 of mobiel 06 4248 27 06  

of mail naar clearvision@xs4all.nl 

www.clearvision-opstellingen.nl 

http://www.karavanserai.amsterdam/
mailto:clearvision@xs4all.nl
http://www.clearvision-opstellingen.nl/

