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Inleiding

Het begeleiden van opstellingen is naast een kunst ook een vak. Het moge 
duidelijk zijn dat opdrachtgevers in bedrijven en organisaties dan ook willen dat 
een opsteller zijn vak verstaat.  Bovendien ben je je eigen instrument. In deze 
opleiding leer je zowel te werken vanuit de essenties van systemisch werk, 
alsmede jezelf als instrument te stemmen en in te zetten.
Bovendien blijken veel organisatievraagstukken ingebed in maatschappelijke 
vraagstukken. Dat betekent dat je als opsteller ook daarmee moet kunnen 
omgaan. 

‘Uitsluiten creëert gevoel van verbondenheid en 
veiligheid binnen de eenheid’.

Barbara Hoogenboom



Opzet programma

Deze opleiding omvat 3 blokken van drie dagen.

Toelatingsvoorwaarde

Een bij het Bert Hellinger Instituut Nederland voltooide basisopleiding 
'Systeemdynamiek in Organisaties' of de verkorte opleiding 'Organisatieopstellingen 
voor Familieopstellers'. 

Bij aanmelding wordt naar de vooropleiding gevraagd. Voor mensen die elders hun 
basis- en/of andere opleidingen hebben genoten op het gebied van systemisch werk en 
opstellingen, raden we aan eerst onze verkorte opleiding 'Organisatieopstellingen voor 
Familieopstellers' te volgen. 

Twijfel je wat voor jou de geschikte route is, stuur ons dan een mail waarbij je vermeldt 
wat je aan opleidingen hebt genoten en wat je praktijkervaring is, dan kunnen wij het 
beste routeplan voor jou adviseren. 

Voor wie?
Deze opleiding is voor mensen die het systemisch werk professioneel zelfstandig of geïntegreerd 
willen toepassen in hun werk in en voor organisaties. Voorwaarde voor deelname is het afgerond 
hebben van een basisopleiding systemisch werk in organisaties, of het equivalent daarvan. 

 

Karakter van de opleiding
De Masteropleiding Organisatieopstellingen leidt op tot een gedegen opsteller die:

• Weet hoe je een goede setting maakt voor een organisatie-opstelling

• Een goede opstelling kan uitvoeren, ook in teams waarbinnen verdeeldheid heerst

• Oog en taal heeft om de meeste organisatievraagstukken vanuit een systemisch perspectief te 
benaderen

•  Systemisch kan interveniëren, ook zonder gebruik te maken van opstellingen

• De essenties van het systemisch fenomenologisch werk kent en kan toepassen

• Een houding en ethiek hanteert waar de opdrachtgever en zijn of haar organisatie op kan bouwen.

• Weet waar systemisch fenomenologisch werk thuishoort in het veld van systeemtheorieën die 
toegepast worden in organisaties 

• Weet hoe persoonlijke vraagstukken te onderscheiden zijn van organisatievraagstukken 

• Weet hoe organisatievraagstukken kunnen samenhangen met maatschappelijke vraagstukken

‘Systemen leiden ons, in plaats van 
dat wij systemen leiden’.

Barbara Hoogenboom.



 

BLOK 1
Kracht in opstelling

Inhoud
• Zwermopstellingen 

• Natuurlijke (zelf-opstellende) opstellingen 

• Het gebruik van scaling 

• Opstellingen rond maatschappelijke vraagstukken 

• Opstellingen in resonans met de grotere evolutionaire kracht 

• Opstellingen in het aangezicht van de ‘emerging future’

• Opstellingen waarbij je de organisatie als structuur beschouwt, of als veld beschouwt 

• Het verder ontwikkelen van je gevoel voor ‘de treffende interventie’ in een opstelling

• Systeemzinnen 

• Het maken van een setting voor een organisatie-opstelling: hoe kun je een lastige setting 

ombuigen in een productieve ervaring, door gebruik te maken van systemische principes

• Deelnemers oefenen veel en worden gecoacht op het ontwikkelen van een eigen, gedegen stijl
•  Essenties van systemisch werk

 

BLOK 2
Organisatieontwikkeling vanuit systemisch perspectief

In dit blok leer je hoe organisaties kunnen bloeien vanuit systemisch perspectief. Wat zijn 
voorwaarden voor succes? Wat is de levenscyclus van een bedrijf? Hoe verloopt een fusie of 
bedrijfsopvolging succesvol? 
Daarnaast leer je hoe vele vraagstukken en problemen in organisaties begrepen kunnen worden 
vanuit systemisch perspectief: symptomen zijn een oplossing van het systeem. Hoe kun je, 
voorbij de methode van opstellingen, systemisch werken in organisaties? Kortom; je bent te gast 
in een organisatie en zij willen graag dat jij hen in hún taal helpt met hún vraagstukken. Hoe pak je 
dat aan?

Inhoud
• Systemisch interveniëren

• Systemisch coachen

• Meerdere organisatievraagstukken worden belicht vanuit systemisch perspectief, zoals: fusie, 
krimp, het starten van een bedrijf, ontslag, nieuwe diensten en producten, investeringen, 
social media en communicatie, het nieuwe werken, contracten etc.

• Het omgaan met trauma in organisaties en het ontwerpen van passende interventies

• Waar past systemisch werk in het landschap van systeemtheorieën die toegepast worden in 
organisaties.

In dit blok zal een gedeelte door gastdocenten worden verzorgd.



 

Praktische informatie

Data, prijs en locatie
Voor de data, prijs en locatie van komende opleidingen, zie onze website
www.hellingerinstituut.nl.

De prijs is inclusief koffie, thee en lunches tijdens de hele opleiding. 
 
Accommodatie is niet inbegrepen in de prijs. We vragen je vriendelijk om je overnachting zelf te 
regelen. Op onze website vind je suggesties voor hotels en/of Bed & Breakfasts in de omgeving. Je 
kunt ons ook altijd bellen voor extra informatie. 

Gespreide betaling: zonder extra meerkosten is gespreide betaling mogelijk.
Het Bert Hellinger Instituut is opgenomen in het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs 
(CRKBO). Daarom is deze opleiding vrij van BTW.

Deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 18. 

Aanmeldingsprocedure
Aanmelden via het aanmeldingsformulier op www.hellingerinstituut.nl
Na aanmelding ontvang je het verzoek per mail een korte motivatie te schrijven.
Na ontvangst van je motivatie nemen we contact met je op voor een intakegesprek.
Na het intakegesprek met een van de opleiders hoor je direct of je bent toegelaten. 
Als je zelf meer bedenktijd nodig hebt, kun je dat gerust aangeven.
Als je wilt overleggen of deze opleiding iets voor je is, dan kan dat uiteraard. Stuur ons dan een e-mail 
of bel ons gerust.
 

Bert Hellinger Instituut Nederland
Middelberterweg 13a
9723ET Groningen

Website : www.hellingerinstituut.nl
E-mail : info@hellingerinstituut.nl
Telefoon : 050-5020680

BLOK 3
De kunst van het helpen

‘Wie ben ik, als opsteller?’, staat centraal in dit blok. Als opsteller of systemisch werker ben je 
je eigen instrument. De innerlijke positie van waaruit je werkt heeft een enorme invloed op de 
opstelling en de interventies. Met behulp van vele oefeningen onderzoekt en verfijn je je innerlijke 
houding en stijl van werken. In dit blok zijn het ‘doen’ en het ‘niet-doen’ ingebed in het ‘zijn’. 

Inhoud
• Meerdere oefeningen rondom ‘De kunst van het helpen’

• Supervisie: deelnemers kunnen een opstelling onder supervisie begeleiden. Er is ruimte voor 
twee gastcliënten

• Opstellingen, co-creëren en het veld van verandering

• De kunst van een waarachtige beweging


