
7 modules van twee dagen op donderdag en vrijdag

Ria Verlinden (°1951)
Trainer, coach en supervisor. Haar bedding 
is gestalt en systemisch werk. Inopleiding geven, 
teamontwikkeling,… is kennis gelijkwaardig 
aan de ontwikkeling van innerlijk kracht.

Leergang  
Systemisch & Reconstructief Werk

dare to see  -  dare to be

Bart De Coninck (°1963)
Zijn professionele roots liggen in geneeskunde, 
psychotherapie en systemisch werk. Zijn passie 
is reconstructief werk. Hij faciliteert er mannen-
groepen en gemengde groepen in, en is opleider.
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Systemisch werk
Systemisch Werk richt zich op drie wetmatigheden die in ieder systeem aan de orde zijn: het recht op een plek, de beweging tussen geven en nemen, en 
de ordening. 

Door sensitiviteit te ontwikkelen over deze pijlers ontstaat dieper inzicht in wat er speelt in interactie. Het systemisch perspectief creëert meerwaarde in 
alle mogelijke begeleidings-situaties: individuele coaching, groeps- en individuele therapie, organisatie-coaching, advies bij veranderingsprocessen in organi-
saties, leiderschapsontwikkeling en begeleiding van (management)teams.

Het systemisch perspectief helpt de onderliggende dynamiek in een systeem verhelderen. Het open –zonder oordeel– onderzoeken van relaties tussen 
de verschillende elementen in het systeem en het zichtbaar maken van onderdelen die uit beeld zijn, is daarbij een essentiële vaardigheid. Zo wordt de 
onderstroom waarneembaar en inzetbaar bij interventies.

Erkennen van wat er is, heeft een bevrijdend effect op het hele systeem. Dit ondersteunt de creativiteit, kracht en groei.

Reconstructief werk
Reconstructief werk is een nieuwe vorm van systemisch werk. De informatie van het wetende veld geeft richting aan de bewegingen in systemisch werk. 
In reconstructief werk wordt deze informatie intenser en nog meer vanuit het lichaam beleefd. Het primitieve brein wordt aangesproken waardoor 
mentale controle bemoeilijkt wordt.

Reconstructief werk opent zo de mogelijkheid om vrijer te worden van mentale, fysieke, emotionele of spirituele blokkades. Elke mens heeft overlevings-
strategieën. Deze houden verband met afgesplitste of ontkende delen die teruggaan naar onze geboorte en prille kinderjaren, en hun oorsprong kennen 
in onze persoonlijke, familiale, culturele en collectieve identiteit.

We ervaren onze persoonlijke en collectieve onderstroom van binnenuit en vinden zo kracht, moed en richting. Onze eigen autoriteit ontwikkelt. Vanuit 
deze benaderingswijze is expansie als professional enkel mogelijk door onszelf als mens centraal te stellen. Zo worden wij vrijer van projectie en meer 
beschikbaar voor anderen. We nemen een basishouding aan van “niet-weten”.

PRAKTISCHE INFO

Voor wie 
• Voor wie een open hart en geest heeft en kiest voor expansie. 
• Voor professionals die relationele vaardigheden willen ontwikkelen 
in individuele setting, groepen, teams, organisaties, bedrijven,…

Werktijden 
donderdag: 13.00 u - 22.00 u & vrijdag: 09.30 u - 18.00 u

Visie en doel
Doelstelling van deze leergang is expansie. Groei als mens en als professional zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het systemisch en 
reconstructieve veld bieden een vruchtbare voedingsbodem om onze waarneming, keuzes en contactstijl verder in ontwikkeling te brengen 
en maken hiermee de weg vrij voor gezondere dynamieken, voor meer levenslust en meer verantwoordelijkheid. De relatie tot ons diepere 
zelf is de bakermat. Expansie op dit niveau heeft een gunstige uitstraling in relaties, werk en missie.

In elke module worden theoretische kaders én praktijk uit het systemisch én uit het reconstructief werk geïntegreerd. Daarnaast wordt 
literatuur aangereikt om kennis te verdiepen buiten de contacttijd.

Module 1 Opening en grond - 23 & 24 november 2017
In deze eerste module worden de fundamenten gelegd voor ieders leerproces, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. 
De grond van Systemisch werk en Reconstructief werk wordt helder. De voorwaarden voor gezond leren worden toegelicht. 

Module 2 Lichaam als leidraad - 11 & 12 januari 2018
Ons lichaam is de beste leidraad naar ons diepere zelf. Expansie dient zich eerst lichamelijk te verankeren.

Module 3 Ieder heeft een plek - 1 & 2 februari 2018
Wij staan stil bij ons eigen landschap en maken een diagnoseopstelling m.b.t. gezin van oorsprong, huidige gezinssituatie, organisatie, 
team en culturele systemen. We nemen waar zonder oordeel en geven erkenning aan wat buitengesloten leeft.

Module 4 Beweging van geven en nemen - 1 & 2 maart 2018
Focus van deze module is de Intergenerationele taal en uitwisseling. Ontsluitende taal staat centraal. We verkennen het inzetten van 
taal als werkinstrument in relatie tot je eigen vakgebied.

Module 5 Levenskracht - 26 & 27 april 2018
Iedere mens heeft overlevingsstrategieën. Dit zijn illusies hoe we het veiliger kunnen maken en ons tegen pijn kunnen beschermen. 
Wat we in werkelijkheid doen binnen deze systemen is de levenskraan dichter draaien. In deze module ervaren we hoe we dit doen 
en hoe het anders kan.

Module 6 Autoriteit en leiderschap - 24 & 25 mei 2018
Onze geloofssystemen in stand te houden kost ons energie. Deze systemen gaan terug tot onze vroegste kindertijd en beperken 
ons vermogen om aanwezig te zijn. Het proces om er vrijer van te worden geeft ons meer autoriteit en leiderschap. 

Module 7 Integratie - 21 & 22 juni 2018
We kijken terug en we kijken vooruit. Een zelfgemaakte paper dient als ondersteuning bij dit proces.

Locatie Centrum Het Midden - Westmalle (B) - www.hetmidden.be

Kosten (niet-residentieel, inclusief maaltijden en materiaal) 
Indien voor eigen rekening: €2.995 ex. BTW
Indien voor rekening werkgever: € 3.795 ex. BTW

Aanmelden the7thC.be en aguila.be
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