
   
 

 

Masterclasses systemisch werken 
 
Ben je werkzaam als therapeut, coach en/of trainer en heb je behoefte aan verdieping op het 
gebied van systemisch werken? Maandelijks verzorgen Nicole van Leeuwen en Wietske de 
Blocq van Scheltinga één of tweedaagse Masterclasses voor, door en met professionals. Deze 
masterclasses bieden je een prachtige gelegenheid om te groeien en je te ontwikkelen, zowel 
op persoonlijk als op professioneel vlak. Maandelijks zullen zowel ‘verdiepingstrainingen’ als 
‘praktijkdagen’ worden georganiseerd. 
 
Het programma voor najaar 2022: 
 

Dag Datum Waar  Thema 
Oktober 

Dinsdag 18-10 Leiden Praktijkdag 

Zaterdag 22-10 Werkhoven Tweedaagse Systemisch werken met trauma 

Zondag 23-10 
Donderdag 27-10 Leiden Eéndaagse Dader- slachtoffer dynamieken 

November  

Woensdag 16-11 Werkhoven Eéndaagse Dader- slachtoffer dynamieken 
Donderdag 17-11 Leiden Tweedaagse Systemisch werken met ziekte 

Donderdag  24-11 

Dinsdag 22-11 Leiden Doe dag 

December 

Vrijdag 9-12 Werkhoven Tweedaagse Systemisch werken met verlies en 
rouw Vrijdag  16-12 

Maandag 12-12 Werkhoven Doe dag 

Woensdag 21-12 Leiden Tweedaagse  Thema passend bij de jaarwisseling 

Donderdag 22-12 Leiden 

 
Verdiepingstrainingen 
Tijdens de verdiepingstrainingen zal iedere keer een ander thema aan de orde komen 
waarmee intensief gewerkt wordt. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan systemisch werken 
met rouw en verlies, ziekte, trauma, dader slachtoffer dynamieken etc.. Theorie wordt 
opgefrist en ondersteund met materiaal en ‘tools’ die je later zelf kunt inzetten. Daarnaast ga 
je zelf en met elkaar aan de slag als begeleider, representant of je observeert en leert. Je 
krijgt zo nieuwe en verfrissende input voor je praktijk, voor je werk en ter ondersteuning van 
je eigen persoonlijke ontwikkeling. Voor de tweedaagse trainingen is kennis van en ervaring 
met systemisch werken noodzakelijk, deze trainingen zijn voor, door en met professionals. 
 
  

http://www.leve-therapie.nl/
http://www.dbvsadvies.nl/
http://www.dbvsadvies.nl/


   
 

 

Praktijkdagen 
Deze dagen staan volledig in dienst van de wensen en behoeften van de deelnemers. We 
gaan vooral doen. Op deze dagen kun je bijvoorbeeld een eigen cliënt uitnodigen. Je krijgt dan 
de mogelijkheid om onder supervisie zelf je cliënt te begeleiden in een opstelling of hem of 
haar te laten begeleiden door een collega-deelnemer of door (een van) de trainers. Het 
voordeel is dat gewerkt kan worden met representanten, dat is iets wat met individuele 
cliënten in je eigen praktijk vaak niet kan.  
Ook is het mogelijk om een supervisie opstelling voor jezelf te doen, bijvoorbeeld als je het 
idee hebt dat je als therapeut of coach in een verstrikking terecht bent gekomen. Je krijgt dan 
zicht op je eigen valkuilen en blinde vlekken, met die inzichten kun je weer volop en met een 
open mind verder werken met voor jou soms ingewikkelde thema’s.  
We kijken per dag waar behoefte aan is en wat mogelijk is, die inventarisatie maken wij 
vooraf op basis van de inschrijvingen. We doen wat nodig is zodat iedereen die iets wil 
inbrengen ‘aan de beurt’ komt. We kunnen op dergelijke dagen maximaal 4 ‘grote’ 
opstellingen doen. Tijdens de opstellingen zullen de interventies en dat wat in ‘het wetende 
veld’ zichtbaar wordt, voortdurend worden ‘ondertiteld’, zodat doen en leren hand in hand 
gaan. Onze ervaring is dat dit een prachtige leervorm is voor zowel professionals als 
beginners. Doe-dagen zijn volle, leerzame en inspirerende dagen! 
 
Praktische informatie 
De masterclasses hebben een groepsgrootte van maximaal 20 deelnemers en worden 
afwisselend verzorgd in een karakteristiek oud pand in het centrum van Leiden en op een 
prachtige locatie in het landelijk gelegen Werkhoven, in de buurt van Utrecht. Beide locaties 
zijn goed bereikbaar, zowel met de auto als per OV. 
 
De kosten voor een ééndaagse training of doe-dag bedragen € 185,--. Een tweedaagse 
verdiepingstraining kost € 350,--. Bedragen zijn inclusief BTW, lunch, koffie, thee, fris, fruit en 
materiaal. Aan het einde van iedere masterclass ontvang je een certificaat van deelname.  
 
Verdere informatie over data, inhoud van de masterclasses en inschrijving is hier te vinden.  
 
Wees welkom! 
 

https://leve-therapie.nl/inschrijven-masterclass/

