Informatiefolder

Intervisie met systeemopstellingen
Conflicten als systematische vraagstukken

Intervisie met Systeemopstellingen

Beschrijving:
Conflicten worden vaak gezien en beleefd als verstoringen van sociale relaties die zo snel mogelijk uit de weg
dienen worden geruimd, zonder onnodige schade aan de partijen die bij dat conflict betrokken zijn.
Die benadering is echter één kant van de zaak. Conflicten kunnen ook benaderd worden vanuit hun systemische
werkelijkheid, waarbij zij een spanning openbaren die binnen een systeem of tussen systemen leeft. Zij laten vanuit
dit perspectief een deel van de werkelijkheid zien die vaak verborgen is, zowel voor de partijen die bij het conflict
betrokken zijn als voor diegene die hen bij de oplossing van het conflict begeleidt.
Met behulp van opstellingen kan deze andere kant van de werkelijkheid als fenomeen verkend worden, niet alleen
vanuit het denken maar ook vanuit het ervaren en voelen. Dat leidt vaak tot nieuwe inzichten voor de mediator.
Het doen van opstellingen is dan ook een mooi intervisie instrument. Daarnaast levert het meemaken van
opstellingen ook vaak zinvolle en zingevende ervaringen op.
Bij de opstelling is er een inbrenger van een vraag en wordt op basis van die vraag het systeem heel letterlijk in de
ruimte neergezet, waarbij een deel van de aanwezigen iets of iemand uit het systeem representeren. Daarbij
wordt gekeken wat er binnen het systeem gebeurt en welke dynamiek er gaat plaatsvinden. Daarbij worden er
patronen zichtbaar die kenmerkend zijn voor iets dat binnen dat systeem speelt of heeft gespeeld.

Werkwijze:
In een dagdeel gaan we opstellingen doen rond conflicten. Die conflicten worden door de deelnemers als vraag
ingebracht. Het kan gaan om conflicten waar je als mediator mee worstelt of hebt geworsteld of die je verbaasd en
geraakt hebben, vanuit jouw praktijk als mediator, maar ook vanuit jouw persoonlijke ervaringen en achtergrond
en soms blijken deze aspecten met elkaar verbonden. Vaak draagt de opstelling bij aan het uitwerken van
persoonlijke en professionele thema’s.
De concrete inhoud van de bijeenkomst hangt af van de vragen die deelnemers inbrengen en er zal gelegenheid
voor meerdere deelnemers zijn om hun vraag in te brengen. Maar inzichten verwerven beperken zich niet alleen
tot diegenen die een vraag inbrengen.

Trainer:
De opstellingen worden begeleid door Wouter van der Loon. Wouter is sinds 1988 trainer & adviseur. Hij deed
meerdere workshops familieopstellingen bij Inge Land. Hij volgde de opleiding organisatieopstellingen bij het Bert
Hellinger Instituut.

Resultaat voor de deelnemers na afloop:
-

Inzicht hebben (verdiept) in de systeemdynamiek bij conflict en mediation
Vraagtechnieken kunnen inzetten die zich richt op het expliciteren van (verborgen) systeemdynamiek in
conflict
(Meer) Inzicht in hun persoonlijke dynamiek als mediator en systeeminvloeden op (hun) aanpak en
interventies
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Alle actuele informatie over deze opleiding en ander aanbod vindt u op: www.caleidoscoop.nu

Praktische informatie:
Maximaal aantal cursisten:

8

Aantal dagdelen per cursus:

2 dagdelen/ 1 dag

Plaats:

Veghel/ Garderen

Kosten:

€325,- vrijgesteld van btw, inclusief lunch

Punten PE, intervisie of PO:

3PE en 3 intervisie punten

Verzorgd door:

Wouter van Loon en/of Bas Delleman
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