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response instituut staat in nederland te boek als een toonaangevend 
nlp & Hypnose-instituut, dat je de mogelijkheid biedt om te 
ontdekken hoe je zelfverzekerder kunt zijn en meer vanuit eigen 
kracht en gevoel kunt handelen. stel je eens voor hoe zou het zijn als 
je je innerlijke rijkdom aan kunt boren. Hoe zou je leven er uitzien, 
als je mentaal en emotioneel kunt groeien en oude patronen kunt 
doorbreken. als je handelt, spreekt, werkt en communiceert zoals jíj 
dat wilt. 

innerlijke groei, dat is de spil waar alles om draait bij Response 
instituut. dit impliceert het doorbreken van oude patronen, het 
beschikbaar maken van innerlijke hulpbronnen waarvan je het bestaan 
niet meer wist en het overboord gooien van denk- of waanbeelden 
die louter gebaseerd zijn op wat anderen je hebben ‘aangepraat’. 
Zodra je denken en doen vanuit je ´inner power´ gestuurd worden, 
weet je dat je een groei doormaakt die krachtiger in je systeem 
doorwerkt dan wat ook. 

We leren je spreken met en vanuit je onderbewuste. je vindt en 
versterkt als het ware je ‘inner power’. je zou ook kunnen zeggen dat je 
vanuit je gevoel leert te handelen, zodat je gedrag naar buiten toe een 
expressie is  van wie je bent. Zo doe je altijd datgene waar jij je goed 
bij voelt. ons uitgangspunt is dat ieder mens de capaciteiten heeft om 
het juiste (lees: datgene waar je je goed bij voelt) te doen. Zo zal het 
volgen van de juiste opleiding altijd persoonlijke groei in de richting 
van meer je eigen zelf kunnen zijn als resultaat met zich meebrengen.

We stellen alles in het werk om je op de best denkbare manier over 
jouw ontwikkelpad te leiden. met de persoonlijke ondersteuning die 
we tijdens onze opleidingen bieden, zorgen we ervoor dat je 
ontwikkeling integraal onderdeel uit gaat maken van het leven. deze 
aansluiting bereiken we vooral door in onze benadering consequent 
authentiek, eerlijk, niet zweverig, down-to-earth en beschermend  te 
zijn. Response is dus beslist geen instituut dat je bij thema’s die zich 
aandienen aan je lot overlaat en ook het beeld van de wijsneus die 
met het vingertje wijst en alles beter weet is, op ons niet van 
toepassing. alle processen die we doorlopen worden zorgvuldig 
samen gedragen. Wij helpen je het leven te realiseren dat jij voor jezelf 
wenst en uitdrukking te geven aan de innerlijke kracht die in ieder van 
ons huist.

Response instituut



de omgevingen of systemen waarin je 

opgroeit en leeft, hebben allemaal een 

eigen dynamiek, hun eigen regeltjes, wetjes 

en krachtvelden. en omdat je er deel van 

uitmaakt, word je voortdurend ongemerkt 

en onbewust in meer of meerdere mate 

beïnvloed door die krachtvelden. onbewust 

sla je voortdurend gedragingen en patronen 

op die niet van jezelf zijn. sommige daarvan 

kunnen bij veel momenten in je leven een 

goede ondersteuning bieden. er zijn er 

echter ook veel die je buiten de context 

van een bepaald systeem juist afremmen 

of tegenhouden in je ontwikkeling. 

een bepaalde manier van met elkaar 

omgaan die ooit in je familie jn en goed was, 

kan je later in je werkomgeving juist 

volkomen tegenwerken. maar juist omdat die 

invloeden dikwijls op een onbewust niveau 

worden ervaren en opgeslagen, zijn ze vaak 

moeilijk op te speuren via psychologische 

wegen. 

Zo kan het dat iemand ooit als kind zonder 

het te beseffen in het gezin de plek van een 

ouder, een broer of een zus heeft ingeno-

men en daar nu op latere leeftijd last van 

heeft in zijn werk, zonder de oorzaak te 

kennen.

Wat is  
systemisch 
WeRken

“Het stopt 
bij mij, de 

historie hoeft 
zich niet 

te herhalen”

“
dynamieken heldeRen

systemisch werken kan in dit soort situaties 

zeer verhelderende inzichten verschaffen. 

het kan helder maken waar iemand in een 

systeem is vastgelopen of ongewenste

patronen of gedragingen is gaan 

ontwikkelen, daarin verstrikt is geraakt.

als systemisch facilitator leer je de systemen 

waarin mensen verkeren of verkeerd hebben, 

inzichtelijk te maken. Zelfs als die systemen 

inmiddels misschien niet meer bestaan. 

Zoals een vroegere familiestructuur. 

dit te kunnen doen vereist een fenomeno-

logische benadering. dit houdt in dat je als 

facilitator bij het uitvoeren van opstellingen 

leert uit te gaan van je intuïtieve ervarin-

gen. Zonder vooroordelen of zelfgemaakte 

theorieën rond oorzaken en gevolg. Vanuit 

het innerlijk beeld van de cliënt kun je met 

behulp van voorwerpen of representanten 

de dynamieken van de systemen in beeld 

brengen zodat ook duidelijk wordt welke 

plek de cliënt daarin heeft ingenomen of 

nog inneemt. Vervolgens leer je welke

interventies je kunt inzetten.

iedereen 
Heeft reCHt 
op een plek 

speak With youR 
inner power

speak With youR inner power



VooR Wie 

de opleiding systemisch werken is voor
 iedereen die wil werken met groepen, 
systemen en opstellingen. de opleiding biedt 
je een uitstekende mogelijkheid om je tools 
als coach, therapeut of begeleider uit te 
breiden. om deel te nemen aan de opleiding 
systemisch werken dien je ervaring te 
hebben in het begeleiden van mensen. 
om deel te nemen dien je minimaal 18 jaar  
te zijn en in het bezit te zijn van een  
havo- of mbo-diploma.

ook VooR het 
BedRijFsleVen

hoewel het systemisch werken in eerste 
instantie succesvol werd toegepast binnen 
familieopstellingen, blijkt het ook zeer goed te 
werken om de werking systemische werking 
van bedrijven of organisatiesen en ieders rol 
daarin bloot te leggen. 

net als bij families kunnen werknemers  
binnen de structuur van een organisatie  
onbewust rollen op zich zijn gaan nemen  
die niet alleen die persoon maar het hele  
systeem om hem heen beïnvloeden of  
afremmen. de opleiding is dus ook  
uitermate geschikt als je een leidende functie 
vervult binnen een bedrijf of organisatie en 
knelpunten wilt gaan ontdekken.

in de 12-daagse opleiding systemisch  

Werken leer je hoe je mensen kunt  

begeleiden in het:

-  ontrafelen en inzichtelijk maken van  

systemen.

-  Zichtbaar maken van de invloeden die 

deze systemen hebben op het denken en 

functioneren van mensen.

centRale doel

na de opleiding ben je in staat om als 

systemisch facilitator zelfstandig 

opstellingen te begeleiden. je doet veel 

ervaring op en ontwikkelt je sensitiviteit.

Wat je leeRt 

-  hoe je in verschillende vormen  

opstellingen kunt begeleiden.

-  hoe verschillende systemen en hun  

afzonderlijke dynamieken werken.

-  Wat zich in de diepere lagen van systemen 

afspeelt.

-  hoe je het veld van niet-weten kunt  

gebruiken en toepassen.

-  hoe je zonder te oordelen, 

fenomenologisch kunt waarnemen  

en handelen.

-  hoe je je verder zelf op jouw unieke wijze 

verder als facilitator kunt ontwikkelen.

opleiding
systemisch 
WeRken

je voegen in 
de ordening 

brengt balans 

Balance With youR 
inner power



locatie

de nlp systemisch Werken wordt gegeven 

bij: 

Response instituut

jagerstraat 10

6042 ka Roermond

data lestijden

systemisch werken is een 12-daagse 

opleiding en vinden plaats op:  

3, 4, 29, 30 en 31 maart 2018
21 en 22 april 2018
12 en 13 mei 2018
8, 9 en 10 juni 2018

kosten

de kosten van een systemisch werken 

opleiding bedragen € 1.950,-. dit is inclusief 

studiemateriaal (ook in pdf-formaat) en  

toegang tot onze online leeromgeving vol 

met handige tips, video’s, instructies. koffie 

en thee zijn inbegrepen.

  
er zijn diverse betalingsmogelijkheden. 

neem hiervoor contact met ons op. ook 

mensen die minder bestedingsruimte  

hebben, bieden we diverse mogelijkheden. 

We zijn van mening dat financiën nooit een 

beperkende factor mogen zijn om te werken 

aan je eigen ontwikkeling.

In de meeste gevallen zijn de opleidings-

kosten van NLP fiscaal aftrekbaar als 

studiekosten. Lees alle informatie op de 

website van de belastingdienst of vraag je 

eigen belastingadviseur.

pRaktisch

yVonne  
Van de VondeRVooRt

henk Wittekoek

tRaineRs

“Het familie-
systeem gaat 

voorop, 
daarna 

volgen alle 
andere 

systemen”

“

Balance With youR inner power



Blok 2 (3d) 
dynamieken Familie- 
systeem, eFFect  
inteRVenties

in dit blok gaan we met de dynamieken  
binnen het familiesysteem aan de gang.  
dynamieken zijn de antwoorden op  
ingrijpende gebeurtenissen die in een  
familiesysteem hebben plaatsgevonden.  
de antwoorden worden zichtbaar in de vorm 
van patronen. deze dynamieken vormen zich 
rond de vier principes: erbij horen, ordening, 
verantwoordelijkheid en de balans tussen 
geven en nemen. middels oefeningen leren 
we werken met basisdynamieken.

onderwerpen:
-  persoonlijk en collectief geweten en het 

geweten van de geest.
-  Basisdynamieken: theorie, demonstratie 

en oefenen. identificatie (Vereenzelviging: 
je wordt als het ware de ander), projectie 
(je schrijft jouw gedachten of gevoelens 
toe aan een ander. dit wordt nog  
verwarrender wanneer de ander dit 
vervolgens weer doet op jou: dubbele 
projectie), loyaliteitsconflict (bv bij  
echtscheidingen: de trouw van een kind 
aan ouders), parentificatie (kind neemt  
de rol van de ouder op zich),  
driehoeksverhoudingen.

-  training deelvaardigheden: begeleiden 
van representanten; zinnen en uitspraken 
in een opstelling.

Blok 1 (2 dagen) 

systemisch WaaRnemen 
en inneRlijke pRocessen 
Begeleide

in dit eerste blok staat vooral het  
waarnemen centraal. tijdens een  
opstelling maken we gebruik van informatie 
die binnen het systeem ligt opgeslagen wat 
middels systemisch waarnemen te gebruiken 
is. deze informatie komt vrij door met name 
lichamelijke reacties. We gaan op diverse 
manieren met deze waarnemingen oefenen. 
ook wordt je gevraagd mini-opstellingen te 
begeleiden. in de keuzes die je maakt, krijg  
je ook zicht op je eigen thema’s en  
vooronderstellingen. dit bevordert weer het 
fenomenologische waarnemen.

onderwerpen:
-  systemisch waarnemen.
-  onderscheid tussen waarneming en  

interpretatie van de waarneming.
-  het lege midden.
-  Verloop van een opstelling.
-  Waarnemen van het effect van een  

interventie in de opstelling.
-  systeemdruk verhogen of verlagen.
-  het verhelderen van innerlijke keuzes 

tijdens het begeleiden van de eerste  
stappen in een opstelling.

-  diverse mini-opstellingen.

opBouW 
opleiding

er moet balans 
zijn tussen 

geven en nemen 

guide With youR 
inner power



Blok 5 (2d) 
supeRVisie en  
systemisch coachen

in dit blok gaan de deelnemers aan de slag 
door zelf opstellingen te leiden waarbij de 
mede cursisten en de docent op een  
constructieve manier ondersteuning bieden. 
We besteden in dit blok ook aandacht rond 
ethische kwesties t.a.v. opstellingen waarbij 
veel aandacht wordt besteed aan je  
drijfveren en principes t.a.v. jouw manier  
van begeleiden.
Wanneer je meer zicht krijgt op de  
systemische laag, kun je je manier van 
coachen daarop aanpassen zonder dat je 
fysiek een opstelling doet. deze manier van 
coachen gaan we verder oefenen.

onderwerpen:
-  supervisie.
-  ethiek.
-  systemisch coachen.

Blok 6 (3d) 
integRatie en aFsluiting

in dit blok wordt gekeken in welke mate 
al het geleerde geïntegreerd is. We doen 
een aantal opstellingen met gast-cliënten. 
de houding en techniek van de facilitator 
worden onder loep genomen en waar nodig 
aangepast. daarna wordt gekeken hoe je een 
opstelling begeleid waarbij er vooral gelet 
wordt op:
-  hoe je in contact staat met ‘het Veld’.
-  hoe je in staat bent een opstelling in zijn 

geheel te begeleiden.
-  hoe je een opstelling afrondt.
-  je basishouding zoals o.a. de balans van je 

intuïtie en je kennis.
-  de mate waarin je eigen thema’s verwerkt 

zijn.

onderwerpen:
-  Begeleiden van opstellingen.
-  Beoordelingen kennis en vaardigheden.
-  certificering.

“Succes is 
het gevolg 

van je 
verhouding 

tot het leven”

“
Blok 3 (2d) 
opZet en VeRloop  
Van opstellingen

in dit blok kijken we naar de verschillende 
aspecten rond opzet en verloop van 
opstellingen. We behandelen de structuur 
van een opstelling: het interview met de 
vraag, keuze van de elementen, de begin- 
opstelling en het verdere verloop. de grote 
vraag is: Wat dient zich aan, welk beeld, welk 
verhaal, welke waarheid wil aan het licht 
komen door middel van de zichtbare  
dynamiek? de verschillende soorten emoties 
en hoe hiermee om te gaan, worden belicht.

onderwerpen:
-  de kracht in de vraag. het inleidend  

interview komt uitgebreid aan bod: hoe 
kom je tot een vraag die de basis vormt 
voor een opstelling? hoe zorg je ervoor 
dat je niet verstrikt raakt? hoe creëer je 
een setting waarin de vraag van de cliënt 
zich kan ontvouwen?

-  Beeld van de opstelling: welk beeld 
spreekt uit de beginopstelling en welke 
aanwijzingen geeft dat voor een waarheid 
die naar voren wil komen?

-  Routes door een opstelling.

Blok 4 (2d) 
toepassingen en  
eigen stijl

in dit blok reiken we je de verschillende  
manieren waarop je opstellingen in de  
praktijk kunt toepassen aan, zoals in een-
op-een begeleiding, tafelopstellingen, 
werken met sjablonen, structuur- 
opstellingen waarbij niet alleen personen 
maar ook grootheden opgesteld kunnen 
worden. door oog te krijgen voor de vier  
pijlers onder systemisch werk, kun je verder 
je eigen stijl ontwikkelen op een solide basis.

onderwerpen:
-  model: Vier pijlers onder systemisch werk.
-  tafelopstellingen.
-  structuuropstellingen (kan ook in een 

ander blok aan de orde komen).
-  het opstellen van vaardigheden en  

kwaliteiten.
-  soorten interventies.

guide With youR inner power



jouw huidige gedrag wordt beïnvloed door 
waarden en overtuigingen van thuis; vaak 
ook nog van een of meerdere generaties 
terug. mogelijk voel je die invloed, sterk of 
gering, nog steeds. het kan zich onbewust 
uiten in het contact met anderen. met een 
partner, kinderen, vrienden, collega’s. ervaar 
je deze invloed als helpend of een last? 

systemisch Werken biedt handvaten om 
deze last van je schouders te nemen. 
het helpt je om lichter in het leven te staan 
en in in vrijheid je eigen weg te gaan.

jagerstraat 10
6042 ka Roermond

0475 - 211 286
info@response-instituut.nl
www.response-instituut.nl

Voel je VRij choose 
With 
youR 

inner 
power


