
Opstellingen als Interventie 

Gegarandeerd een bijzondere dag!  

Het werken met opstellingen is een manier om snel zicht te krijgen op wat er speelt in 
systemen. Het gaat hierbij om de onderlinge verhoudingen tussen posities van functies of 
groepen in dat systeem. Een opstelling kan zichtbaar maken wat de oorzaak van een bepaald 
patroon of symptoom in een familiesysteem of organisatie is. Bijvoorbeeld een team waar 
geen energie meer in zit, of een team dat geen besluiten kan nemen, of dat er steeds niets 
wordt afgerond. Een bepaalde dynamiek kan daarbij versterkt worden door een persoonlijke 
dynamiek die een persoon met zichzelf meebrengt.  Dan gaat het meer over jouw plek & 
functie in je familiesysteem 
 
We organiseren op 11 juni een ochtend waarop we systemisch werken met de vraagstukken van de 
deelnemers. We gaan letterlijk zicht krijgen op wat er speelt door een opstelling neer te zetten. Extra 
boeiend wordt het dat we daarbij gebruik maken van een paard. De hoge sensitiviteit van paarden en 
hun natuurlijke drang om een kudde in de juiste positie te krijgen, zorgt voor een unieke bijdrage aan 
het inzicht verkrijgen in wat er speelt.  
Daarbij weten we ondertussen ook hoe we op een relatief eenvoudige manier een complexe 
persoonlijke belemmering met behulp van IEMT (Integral Eye Movement Therapy) kunnen 
‘omzetten’ in een andere neurologische verbinding. Voor wie dat wil, wordt dat gedurende de dag 
ook aangeboden.  
 
Als start van deze dag lichten wij een stukje toe over het systemisch werken en de IEMT werkwijze. 
Maar vooral gaan we met jullie aan het werk. Heb je een concrete vraag dan kunnen we daar mee 
aan de slag (afhankelijk van het aantal vragen). Maar je kunt ook zonder vraag veel inzicht en 
ervaring opdoen in het systemisch werken.  

   

 

wanneer:            vrijdag 11 juni  van  10.00-13.00 uur 
waar:          Nergena 28 5282 JE in Boxtel (buitengebied) 
kosten:       150 euro (excl btw)  
opgeven bij: Marije Boot  marije@boostbyboot of via 06-21679941  
  Esther Holtrop Esther@vcghorses.nl of via 06-22295468 
 
Maximum aantal deelnemers is 4. Zo kunnen we ook de gewenste afstand houden tijdens het werk en 
kunnen we alle deelnemers een opstelling garanderen.  


