Leergroep tafelopstellingen XVIII: start 16 april 2021

Annemieke Hijink (hijink & zo) werkt in de praktijk veel met tafelopstellingen. Deze geven
deelnemers een helder beeld van de innerlijke situatie en zijn tevens en systemisch diagnoseinstrument voor begeleiders.
De leergroep tafelopstellingen leidt op tot het zelfstandig begeleiden van een tafelopstelling met
een cliënt. Deze leergroep is passend gebleken voor coaches, mediators, loopbaanbegeleiders,
counselors, (para-)medici, maatschappelijk werkers, organisatieadviseurs, onderwijsbegeleiders,
P&O en HR-professionals die gericht systemisch aan tafel willen werken en interveniëren.
Voorkennis van de systemische wetten en van systemisch werken en ervaring met opstellingenwerk
als representant en vraagsteller is van belang. Vooraf vindt afstemming plaats om de wederzijdse
verwachtingen helder te hebben.
Bij de afronding van deze leergroep kunnen deelnemers zelf systemische tafelopstellingen
begeleiden en daarmee zuivere feedback vanuit het systeem vertolken aan de cliënten. Dit
versterkt de begeleiding en werkt op een diepere laag door en maakt de interventies precies en
volgend aan de benodigde beweging.
We werken aan:
• versterken van de houding in het systemisch begeleiden en volgen van bewuste en
onbewuste informatie vanuit de cliënt en het systeem
• waarnemen & herkennen van de beelden van dynamiekverstoringen: verstrikking,
triangulering, parentificatie, et cetera
• het creëren van een stevige embedding om aan het licht te laten komen wat nodig is en te
werken voor het geheel
• bewust omgaan met tafelopstellingen, materiaal & toegepaste werkwijze in eigen praktijk.
Deelnemers krijgen een deelnamecertificaat. Elke groep is eigen; we doorlopen gezamenlijk het pad
van de leergroep en bouwen daarin door op individuele en collectieve kennis en bewustwording. De
ervaring heeft geleerd dat dit een zelf-vervullend leerproces biedt. Optioneel: afrondende
supervisiesessie om kennis en vaardigheden toe te passen met een oefencliënt; deelnemer krijgt
dan het uitvoeringscertificaat.
Reacties:
• Met grote dank voor het inzicht dat liefde de drijfveer is.
•

Ik heb de leergroep al meermalen aanbevolen aan mensen.

•

Dank voor je vakkundige begeleiding.

•

Leerzaam, mooie inzichten. Nu gewoon doen en inderdaad een eigen stijl ontwikkelen.

Programmasamenvatting Leergroep tafelopstellingen XVIII-2021:
Dagdeel 1: vrijdag 16 april (ochtend, online bijeenkomst): introductie, eigen leerdoelen,
theoretisch kader, oefenen met eigen vragen, huiswerk voor intervisiegroep.

Dagdeel 2&3: woensdag 18 april (hele dag, online of live bijeenkomst, in overleg):
begeleiding, praktijkgerichte oefeningen, systeemdynamieken en interventies, reflecties
vanuit intervisie, cliëntcontact, consulten, script, huiswerk voor intervisiegroep.
Dagdeel 4: vrijdag 21 mei (ochtend, online of live bijeenkomst, in overleg): verdiepte
waarneming en oefeningen op maat, reflectie leerdoelen, in de praktijk vertalen naar
eigen aanbod, evaluatie.
Kosten:
Deelname aan de leergroep: € 750,- exclusief btw. Dit is inclusief materiaalgebruik, syllabus,
locatie, koffie/thee, lunch op dagdeel 2/3, deelnemerscertificaat.(hijink & zo is geregistreerd als
CRKBO-docent en kan in bepaalde gevallen btw-vrij factureren.)
Daarnaast biedt hijink & zo na afloop de mogelijkheid van de persoonlijke supervisiesessie à € 135,-.
Deze wordt individueel per deelnemer ingevuld en gepland.

Aanmelding
Na aanmelding ontvang je de uitgebreide programmabeschrijving, literatuurlijst en verdere
praktische informatie om je voor te bereiden op de 1 e bijeenkomst.
In overleg met de deelnemers bespreken we na de eerste bijeenkomst om online of live af te
spreken voor de vervolgbijeenkomst. Dit is goed werkzaam gebleken.

Data & locatie
Eventuele live bijeenkomsten van deze achttiende Leergroep TO 2020 vinden plaats op de vaste
locatie in Utrecht (Bedrijvencentrum Vondelparc), of op een passende locatie in overleg met de
deelnemers.
Data & tijden bijeenkomsten:
- 9.30 -13.00 uur op 16 april module 1 ONLINE
- 9.30 -16.30 uur op 28 april module 2 en 3 ONLINE of LIVE
- 9.30 -13.00 uur op 21 mei: module 4 ONLINE of LIVE

Accreditatie
Mediators Federatie Nederland 16 PE punten en Abvc (Beroepsvereniging Counselors) 16 PE punten,
SJK jeugdprofessionals 25 punten. Tevens bij Vfas punten aan te vragen voor deze leergroep.
Zie website voor actuele data en informatie: www.hijinkenzo.nl/training/meerdaagseleergroepen/leergroep-tafelopstellingen
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