Basiscursus systemisch – dialogisch werken
29-30-31 januari 2019 in Delft
Brenda Zwinkels & Eelco de Geus

Een driedaagse basiscursus voor het integreren van dialogisch opstellingenwerk in de
begeleiding van cliënten. Praktisch toepasbaar in de individuele begeleiding, tevens
verdiepend voor de eigen persoonlijke ontwikkeling als professional.
Wat is systemisch-dialogisch werk?
Als professional krijgen we te maken met cliënten met uiteenlopende klachten. Juist bij
cliënten die telkens in hetzelfde patroon blijven voortbewegen ondanks grote inzet, kan het
heel behulpzaam zijn om de vraag op een andere laag te benaderen. Door middel van het
maken van een opstelling kunnen we ervaren hoe het probleem verbonden is met de
systemen waarin de cliënt leeft (familie, gezin, omgeving, innerlijke waarden). Samen
bekijken en onderzoeken welke plek de klacht inneemt voor de cliënt of ouders van de
cliënt. Dit werk ondersteunt een nieuw zelfbeeld, wat nodig is voor positieve
gedragsverandering.
Cursusinhoud
Eelco en Brenda werken gezamenlijk in de cursus met de vragen van de deelnemers over
hun werk met cliënten. We oefenen met vormen van opstellingenwerk die direct inzetbaar
zijn in de individuele begeleiding. We oefenen systemische vraagstellingen en systemische
interventies. We ervaren de mogelijkheden van dialogische principes, zoals vertraging, stil
zijn, open luisteren en authentiek spreken. We doen supervisie-opstellingen met elkaar, om
nieuwe perspectieven te vinden voor het werk met onze cliënten. Een praktijkgerichte en
diepgaande cursus.
Reflectie Maria, haptotherapeut: ‚Heldere opbouw, helder taalgebruik, deskundig. Afwisselende werkvormen. Er

was veel ruimte om te leren, kennis op te doen en te reflecteren. De basiscursus is erop gericht
om(professionele) groei te bevorderen en werd gegeven met de intentie om te mogen leren en ontwikkelen.’

Wie zijn wij?
Brenda Zwinkels is 18 jaar logopedist en gespecialiseerd in
stottertherapie. Gezamelijk met drie collega’s heeft zij een praktijk
voor logopedie en stottertherapie in Den Haag. Geïnspireerd door het
werk van Eelco, is er binnen Davotes een samenwerking tot stand
gekomen om het systemisch-dialogisch werk hier in Nederland een
plek te geven. Als behandelend logopedist heeft Brenda de afgelopen
jaren veel ervaring opgedaan in het integreren van systemischdialogisch werk in de therapie. Brenda heeft haar basisopleiding aan
het Bert Hellinger Instituut gevolgd, de opleiding Organisatieopstellingen bij Elmer Hendriks en verschillende seminars bij o.a.
Marianne Franke, Ingrid Dijkstra, Bert Hellinger en Stephan Hausner.
Eelco de Geus is sinds 25 jaar counsellor, coach, supervisor en
logopedist. Hij is mede oprichter van de Vereniging Stottercentra
Nederland en leidde van 1994 tot 2000 een Centrum voor
stottertherapie in Zwolle. Eelco gaf internationaal les in systemisch en
dialogisch werk en verzorgde vele jaren nascholing voor therapeuten.
Vanaf eind negentiger jaren ontwikkelde Eelco zich in de richting van
het systemisch en dialogisch werk. Sinds 2002 leeft en werkt Eelco in
Wenen, waar hij het Centrum voor ‚Leven in Dialoog’ leidt. Hier vindt
een integratie van opstellingenwerk , systemisch denken en dialogisch
werk plaats , worden opleidingsprogramma’s en seminaren
aangeboden, en organisaties, scholen en gezinnen begeleid.
Davotes is een erkende instelling bij het CRKBO (Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs). De workshops en cursussen die vanuit Davotes worden
aangeboden zijn vrijgesteld van BTW.

Datum:
Plaats:

Kosten:

29-30-31 januari 2019
Delflandhoeve in Delft
€ 625,-

Tijd:
Accreditatie:

10.00–17.00 uur,
ADAP 35 punten voor logopedisten, 16 punten voor oefentherapeuten en
diëtisten. Haptotherapeuten 33 punten bij VVH, Verpleegkundigen en
verzorgenden 16 punten bij V&VN, jeugdzorgwerkers 27,5 punten bij SKJ.
Er is plek voor 2 herhalers van de basiscursus, kosten €300,Aanmelding:
Klik hier om je aan te melden. Bij minder dan 12 deelnemers geeft Brenda
de cursus. Bij 12 en meer geven Brenda en Eelco de cursus gezamenlijk.
Voor vragen bel of mail Brenda Zwinkels :tel 06-39119006 brenda@davotes.nl

Reflectie Monique, logopedist: „De dialogische principes en het werken met opstellingen zijn sterk

vervlochten in de opzet en werkvormen van de cursus. Hierdoor ontstaat een mooie
wisselwerking tussen kennis opdoen, ervaren en zelf toepassen. Voeg hier twee gedreven en
betrokken cursusleiders als Brenda en Eelco aan toe en er ontstaat voldoende ruimte en
veiligheid voor deelnemers om niet alleen aspecten rond een cliënt of klacht te onderzoeken,
maar ook eigen therapeutische en persoonlijke ontwikkeling.“

Werken vanuit verbinding

