
	  

 
23-‐24-‐25	  maart	  2016,	  Delft	  

	  
Masterclass	  systemisch	  –	  dialogisch	  werken	  in	  de	  logopedie 

 

De kunst van het helpen 
	  

met	  Eelco	  de	  Geus	  
	  
Een	  vervolgcursus	  voor	  mensen	  die	  de	  basiscursus	  ‚systemisch	  –	  dialogisch	  werken’	  gevolgd	  
hebben,	  of	  op	  andere	  wijze	  ervaren	  zijn	  in	  het	  systemisch-‐	  dialogisch	  werk.	  
	  
In	  deze	  drie	  dagen	  staat	  verdieping	  van	  het	  werken	  met	  opstellingen	  en	  dialogische	  principes	  
binnen	  de	  logopedie	  centraal.	  Eelco	  werkt	  met	  de	  thema’s	  die	  de	  deelnemers	  inbrengen	  en	  
maakt	  de	  vertaalslag	  naar	  het	  concrete	  werken	  met	  cliënten.	  	  
	  
In	  de	  ontmoeting	  met	  cliënten	  zijn	  zowel	  therapeut	  als	  cliënt	  lerenden	  in	  een	  gezamenlijk	  
onderzoek	  naar	  datgene	  wat	  helpend	  is.	  
We	  gaan	  in	  dialoog	  met	  onze	  symptomen	  en	  die	  van	  onze	  cliënten,	  verdiepen	  onze	  kennis	  
en	  vaardigheden	  in	  het	  systemisch	  waarnemen	  en	  het	  werken	  met	  opstellingen	  in	  
verschillende	  vormen.	  
	  
We	  verdiepen	  ons	  vermogen	  om	  luisterend	  aanwezig	  te	  zijn	  in	  het	  hier	  en	  nu,	  stilte	  en	  
verlangzaming	  als	  belangrijke	  meta	  skills	  in	  te	  zetten,	  om	  een	  groter	  veld	  van	  mogelijkheden	  
te	  openen	  en	  verandering	  op	  een	  diepere	  laag	  mogelijk	  te	  maken.	  We	  	  oefenen	  vormen	  van	  
opstellen,	  die	  we	  voor	  onszelf	  en	  in	  de	  dagelijkse	  praktijk	  kunnen	  toepassen.	  	  
	  
De	  eerste	  twee	  dagen	  verdiepen	  we	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Op	  de	  derde	  dag	  zijn	  cliënten	  
welkom,	  die	  onder	  begeleiding	  van	  Eelco	  systemisch-‐	  dialogisch	  aan	  hun	  vraag	  kunnen	  
werken.	  In	  gezamenlijke	  dialoog	  en	  op	  gelijkwaardige	  basis	  met	  de	  cliënten	  reflecteren	  we	  	  
over	  de	  kunst	  van	  het	  (niet-‐)	  helpen.	  
	  
De	  winst:	  
	  
-‐	  	   beter	  contact	  met	  jezelf	  en	  je	  persoonlijke	  authentieke	  inbreng	  in	  de	  therapeutische	  

relatie	  
-‐	  	   gelijkwaardigheid	  in	  het	  contact	  met	  cliënten	  als	  belangrijkste	  veranderings-‐	  	  
	   instrument	  inzetten	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
-‐	  	   minder	  hard	  werken	  door	  meer	  vanuit	  je	  eigen	  kern	  aanwezig	  te	  zijn	  en	  te	  

vertrouwen	  op	  de	  intuïtie	  van	  het	  moment	  
-‐	  	   dialogische	  meta-‐skills	  als	  therapeutisch	  instrument	  leren	  inzetten	  
-‐	  	   opstellingen	  met	  figuren	  en	  bodem-‐ankers	  professioneel	  kunnen	  

begeleiden	  in	  de	  individuele	  setting	  
-‐	  	   inspiratie	  vinden	  in	  de	  ontmoeting	  met	  collega’s	  en	  cliënten	  door	  de	  gezamenlijke	  	  
	   dialoog	  over	  de	  kunst	  van	  het	  (niet-‐)	  helpen.	  
	  
	  
Datum:	  	   	   Woensdag	  23	  maart,	  	  donderdag	  24	  maart	  en	  vrijdag	  25	  maart	  2016	  
Plaats:	  	   	   Delflandhoeve	  in	  Delft	  
Kosten:	  	   	   €	  550,-‐	  	  voor	  therapeuten	  	  

€	  50,-‐	  voor	  cliënten	  die	  op	  de	  derde	  dag	  willen	  deelnemen.	  
Aanmelding	  &	  
organisatie:	  	   	  Brenda	  Zwinkels:	  brendazwinkels@logopediewateringseveld.nl	  	  
	   Voor	  vragen	  te	  bereiken	  op	  tel.	  06-‐39119006	  
	   Brenda	  is	  logopedist-‐stottertherapeut	  en	  in	  opleiding	  bij	  het	  Bert	  

Hellinger	  Instituut.	  


