
Alsjeblieft. Een overzicht met 112 verschillende professionals waar je terecht kunt met 
jouw individuele vraag. Ieder van deze professionals gebruiken systemisch werk bij hun 
coaching of therapie en natuurlijk in opstellingen. Velen combineren systemisch werk met 
andere werkvormen of hebben een eigen werkvorm ontdekt. De aanbieders komen uit heel 
Nederland en België.

Al het aanbod is door deze aanbieders zelf aangebracht. Iedereen die een aanbod heeft dat 
open staat voor inschrijving en waarbij systemisch werk de boventoon voert, kon aanbod 
indienen. Eén per aanbieder. Wij hebben geen enkele selectie gemaakt of controle gedaan op 
het aanbod. We hebben gemerkt dat de omschrijving niet voor iedereen duidelijk was, daar 
zijn we coulant mee omgegaan. Het doel is tenslotte om te delen en verbinden. 

We hopen dat het overzicht altijd een goed antwoord biedt op de vraag: ken jij nog iemand 
die… 

 Siets Bakker en Michiel van der Ham

 Uitgeverij Het Noorderlicht

September 2019
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de Kindercoaches 

Systemische Begeleiding & Familie Opstellingen vr Ouder, Kind, Professional

Ouders en kinderen met zichzelf en elkaar verbinden opdat de liefde weer volop kan stromen. Ook supervisie 
en werkzaamheden in zakelijk veld.  

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  klassieke psychologie, maskerstructuren
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding

Website  www.dekindercoaches.nl
Email info@dekindercoaches.nl
Telefoon 06 - 26378516

Karin van den Bos Coaching 

Coaching en training 

Karin is als coach gericht op de essentie, ze maakt verbinding met de laag van het gevoel, het hart.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  NLP, maskerstructuren, Mindfulness
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  karinvandenboscoaching.nl
Email karin@karinvandenboscoaching.nl
Telefoon 06 - 18858626

De Bewustzijnsfabriek 

Systemisch Coach en Ziekte opsteller 

Peter is een ervaren systemische coach die graag werkt naar de essentie van een coachvraag. Hij werkt op de 
laag van het hart, ziel en altijd naar concreet resultaat voor de coachee. Daarnaast kijkt hij met de coachee naar 
systemische patronen onder eventuele ziektes en symptomen.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  NLP, sjamanisme, maskerstructuren, transactionele analyse
Specialisatie relatie, onderwijs, fysieke gezondheid, organisatie- en leiderschapsvragen

Website  www.debewustzijnsfabriek.nl
Email info@debewustzijnsfabriek.nl
Telefoon 06 - 42317964

COACHING

https://www.dekindercoaches.nl
mailto:info%40dekindercoaches.nl?subject=
https://karinvandenboscoaching.nl
mailto:karin%40karinvandenboscoaching.nl?subject=
https://www.debewustzijnsfabriek.nl
mailto:info%40debewustzijnsfabriek.nl?subject=


2

á Terug naar de inhoudsopgave

Deeper Levels of Leadership 

Opstellingen, Coaching en Therapie

Ik werk met familieopstellingen, organisatieopstellingen persoonlijke en werkdagen ziel in groepen als 
individueel. Daarbij gebruik ik tevens traumatherapie, regressietherapie en energetisch werk.  

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), 
 Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, sjamanisme, Tao, transactionele  
 analyse, Regressietherapie, leiderschap, gestalt, energetisch werken, psychosynthese,  
 organisatieontwikkeling, karakterstructuren, lichaamswerk, HR en development,  
 groepsdynamica, proceswerk, opleidingen ontwikkelen en leiderschapstrajecten 
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid, organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen,  
 conflicten en bemiddeling (mediation)

Website  www.deeperlevels.nl
Email cb@cbsoul.nl
Telefoon 06 - 55574442

Praktijk Yolan Biemans 

Coach / Therapeut 

Yolan is een Coach, therapeut, opsteller, organisator, harde werker, en zeer betrokken bij alles wat ze doet. 
In groepen en ook individueel. Op Yolan kan je bouwen, is betrouwbaar , heeft een groot hart en is zeer 
professioneel . Ze blijft zich verdiepen. Ze pakt leiding daar waar het nodig is. Je bent bij Yolan van harte 
welkom.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel), Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, maskerstructuren, enneagram,  
 Hypno Therapie/ Journey Methode. 
Specialisatie relatie, conflicten en bemiddeling (mediation), geen inhoudelijke specialisatie,  
 ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.yolanbiemans.nl
Email yolanbiemans@hotmail.com
Telefoon 0548 - 624524

COACHING

http://www.deeperlevels.nl
mailto:cb%40cbsoul.nl?subject=
http://www.yolanbiemans.nl
mailto:yolanbiemans%40hotmail.com?subject=
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Michiel van der Ham coaching 

Systemische coaching voor de zakelijke markt

Michiel coacht je als ondernemer of manager op momenten dat je het overzicht kwijt bent. Hij helpt je 
belemmerende patronen ontrafelen, keuzes maken en in beweging komen. De essentie zichtbaar makend, 
voorbij woorden, oplossingsgericht, ontspannen en met humor. Hij is ondernemer, coach en breed opgeleid als 
familie- en organisatieopsteller.  

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), 
 Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, familie- en organisatieopstellingen
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen

Website  michielvanderham.nl
Email info@michielvanderham.nl
Telefoon 06 - 47486984

De Wegverbreding 

systemische begeleiding voor kind en ouder

Rini is een opsteller die zich gespecialiseerd heeft in individuele opstellingen. Thema’s: opvoeding, opgroeien, 
samengestelde gezinnen, adoptie, cultuurverschillen, pleegzorg. Rini heeft veel ervaring met opstellingen via 
Skype of telefoon.  

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), Midden Nederland  
 (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  klassieke psychologie
Specialisatie kinderen en opvoeding, onderwijs, adoptie

Website  dewegverbreding.nl/
Email info@dewegverbreding.nl
Telefoon 06 - 30618049

COACHING

http://michielvanderham.nl
mailto:info%40michielvanderham.nl?subject=
https://dewegverbreding.nl/
mailto:info%40dewegverbreding.nl?subject=
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Harder & Verder, hart voor Perspectief 

Zelf ontmoetingen met IoPT

Aart heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen die in hun leven één of meerdere ingrijpende 
gebeurtenissen hebben hebben meegemaakt. Deze ingrijpende gebeurtenissen of trauma hebben tot gevolg 
gehad dat je in je psyche hebt moeten afsplitsen en je eigen identiteit, eigenwaarde en integriteit hebt moeten 
loslaten. Dit werkt door in je verdere leven. Alle latere traumatische ervaringen in je leven bevatten namelijk de 
zaden voor her-traumatisering van het oorspronkelijke (vroegkinderlijke) trauma. Aart ondersteund jou op een 
veilige en sensitieve wijze. Je werkt in eigen regie aan jou proces naar heling. Hij maakt gebruik van de intentie 
opstellingsmethode uit IoPT (F. Ruppert). Zie ook het boek ‘Coachen waar het pijn doet’.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland), Oost Nederland (Drenthe  
 en Gelderland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel), Zuid Oost  
 Nederland (Brabant en Limburg), Online 
Kennisbron  NLP 
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid, mannen, vrouwen, organisatie- en leiderschapsvragen,  
 loopbaanvragen, conflicten en bemiddeling (mediation), adoptie, geen inhoudelijke  
 specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  harderenverder.nl
Email info@harderenverder.nl
Telefoon 06 - 51580633

Intuïtief Ondernemen 

Opleiding Intuïtief Ondernemen 

Wil je als ondernemer een boost aan jezelf en je bedrijf geven? Wil je systemisch, intuïtief en holistisch met je 
onderneming aan de slag? Wil je jouw eigen unieke ondernemerschap ontdekken? Volg dan deze individuele 
opleiding bij Martijn. Martijn is de intuïtief ondernemen expert in Europa. Al meer dan 20 jaar coacht hij 
ondernemers in de groei van hun bedrijf. Hij combineert op zijn eigen wijze het systemische werk met 
energetisch werk en bedrijfskundige inzichten. In dit 1-op-1 traject ga je onder andere aan de slag met jouw 
belemmeringen, je missie, je marketing, prijsstelling en timemanagement. Op basis van jouw specifieke vragen 
zet Martijn diverse technieken in zoals bedrijfsopstellingen, visualisaties en loslaattechnieken.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), Midden Nederland  
 (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, sjamanisme, energetisch werk 
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen

Website  www.intuitiefondernemen.nl/intuitief-ondernemen-de-opleiding/
Email martijn@intuitiefondernemen.nl
Telefoon 06 - 21117777

COACHING

http://harderenverder.nl
mailto:info%40harderenverder.nl?subject=
http://www.intuitiefondernemen.nl/intuitief-ondernemen-de-opleiding/
mailto:martijn%40intuitiefondernemen.nl?subject=


5

á Terug naar de inhoudsopgave

2Bloom Coaching & Training 

Systemische Coaching bij Inge  

Wees welkom. Inge nodigt je uit tijdens haar systemische coaching je vraag te onderzoeken, te voelen en 
ervaren waar het vast zit. Waar stroomt het niet meer? Samen met jou kijkt Inge naar wat er mogelijk is om de 
levensenergie weer te laten stromen. Zodat jij helemaal tot je volle potentieel kan komen in de systemen waar 
je onderdeel van bent.  

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  NLP 
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.ingemolin.nl
Email info@ingemolin.nl
Telefoon 06 - 53785557

Flow by Fleur 

Flow coaching 

Als fitness en dansdocent ontmoet ik veel mensen met lichamelijke klachten die chronisch zijn en waarbij 
werken op lichaamsniveau niet genoeg is om van klachten af te komen. Dan is het nodig te werken op een 
diepere laag. Dmv coaching en systemisch werk in het lichaam, ont-dekken we de blokkades. Zodat deze kunnen 
oplossen, de levensenergie weer stroomt en klachten kunnen verdwijnen. Theorie erachter is dat het lichaam 
zoveel wijsheid en zelfhelend vermogen bezit dat wij dmv de juiste technieken kunnen ontsluiten. 

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland) 
Kennisbron  Essentrics methode en Robbins coaching
Specialisatie fysieke gezondheid, vrouwen

Website  www.flowbyfleur.com
Email fleurkalbfleisch@me.com
Telefoon 06 - 17731614

COACHING

http://www.ingemolin.nl
mailto:info%40ingemolin.nl?subject=
http://www.flowbyfleur.com
mailto:fleurkalbfleisch%40me.com?subject=
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Colinda van Dommele 

Coaching | Training | Teams  

Colinda ondersteunt mensen in het vinden van de antwoorden voor de uitdagingen die het leven, en de 
verschillende rollen daarin, van hen vraagt. Vaak gaat het om uiteenlopende vraagstukken zoals b.v. het snijvlak 
werk en privé, vitaliteit, rouw en verlies. Hierbij werkt zij vanuit de systemische dynamieken in de vorm van 
rituelen, verhalen, een-op- een opstellingen en tafelopstellingen. Als trainer is zij verbonden aan de opleiding 
Systemisch Coachen van De Bewustzijnsfabriek. 

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, appreciative inquiry, maskerstructuren,  
 transactionele analyse, Body and Mind Language (BML) 
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.colindavandommele.nl
Email contact@colindavandommele.nl
Telefoon 06 - 42893320

Met Liefde - Josephine  

Systemische gezinsbegeleiding rondom ziekte, afscheid en rouw 

Josephine schuift aan aan tafel in het gezin. Kijkt naar het gezin als geheel en ieder individu daarin. Wat 
bespreek je samen, wat kan er voor ieder apart worden gedaan en gegeven aan ondersteuning. Gewoon thuis, 
daar waar het gebeurt als het leven grote vragen stelt.

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  NLP, transactionele analyse
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.met-liefde.com/ziekte-in-het-gezin-begeleiding/
Email josephine@met-liefde.com
Telefoon 06 - 24359078

COACHING

http://www.colindavandommele.nl
mailto:contact%40colindavandommele.nl?subject=
http://www.met-liefde.com/ziekte-in-het-gezin-begeleiding/
mailto:josephine%40met-liefde.com?subject=
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Caroline Schoenmakers Coach 

Systemisch Coach en begeleider van organisatie- en familieopstellingen

Caroline begeleidt op een warme en doortastende wijze haar klanten naar het nemen van verantwoordelijkheid 
voor hun leven. Ze komt snel tot de kern en maakt met systemische coaching en opstellingen eventuele 
blokkades inzichtelijk. Zij die bewust kiezen voor persoonlijke groei ervaren positieve resultaten bij haar 
coaching. 

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, transactionele analyse,  
 Emotionally Focused Therapy (EFT)
Specialisatie relatie, organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, conflicten en  
 bemiddeling (mediation)

Website  www.cscoach.nl
Email caroline@cscoach.nl
Telefoon 0031 - 6 44482610

Coach-Inn  

systemische, energetische en lichaamsgerichte coaching 

Heb je een behoefte aan een coach/therapeut die een stukje met jouw meeloopt op jouw levenspad om 
patronen te doorbreken en/of te veranderen en transformeren dan ben je bij Nienke aan het juiste adres. Met 
behulp van systemisch, energetisch en lichaamsgericht werk geeft zij jou op een verrassende, aardse en toch 
ook intuïtieve manier inzicht in wie jij bent en ondersteunt je op een veilige, effectieve en verbindende manier 
in het proces om de gewenste omslag te realiseren.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, sjamanisme, maskerstructuren, transactionele analyse,  
 energiewerk en lichaamswerk
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, onderwijs, fysieke gezondheid, vrouwen, conflicten  
 en bemiddeling (mediation), adoptie, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle  
 mogelijke vraagstukken

Website  www.coach-inn.nl
Email info@coach-inn.nl
Telefoon 033 - 4451480

COACHING

http://www.cscoach.nl
mailto:caroline%40cscoach.nl?subject=
http://www.coach-inn.nl
mailto:info%40coach-inn.nl?subject=
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Coach&Co 

Een systemische blik op persoonlijke vitaliteit

Daan Wierenga (NOBCO/BIG geregistreerd) organiseert individuele systemische coachtrajecten in de 
omgeving Maastricht/Weert met coachvragen over werk, prive, opvoeding en relaties. Bij langdurige stress, 
vermoeidheid, concentratieproblemen en lichamelijke klachten. Coaching met systemische gesprekstechnieken, 
een tafelopstelling, 1op 1 opstellingen, met representanten in groepsvorm, met het gezin of met inzet van het 
paard/paardenkudde. Ook geeft Daan individuele training “Systemische Pedagogiek” voor professionals binnen 
de zorg, onderwijs en jeugdzorg. Het “Paardenmiddel voor Vitaliteit” is een coachtraject van vijf individuele 
coachsessies met een systemische blik op persoonlijke vitaliteit met inzet van het paard.

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, enneagram,  
 transactionele analyse, holistische benadering
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, onderwijs, fysieke gezondheid, mannen, vrouwen,  
 organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, geen inhoudelijke specialisatie,  
 ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.coachenco.org
Email info@coachenco.org
Telefoon 06 - 23196412

Relatie Academie  

Individuele Turbo Sessie 

Als je echt je eigen gewoonten in je denken, voelen en handelen wilt veranderen, ben je bij Caroline aan het 
goede adres. Je gaat bij haar naar de oorsprong van je trauma en vindt daar wat je nodig hebt om te helen. Je 
krijgt praktische handvatten om zelf regie te nemen over je leven.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, Voice dialogue en Jungiaanse psychologie
Specialisatie relatie

Website  www.relatieacademie.com
Email coaching@carolinefranssen.nl
Telefoon 06 - 33886581

COACHING

http://www.coachenco.org
mailto:info%40coachenco.org?subject=
http://www.relatieacademie.com
mailto:coaching%40carolinefranssen.nl?subject=
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Elsemiek Meijs Coaching 

Coach, raadgever, opsteller

Elsemiek is coach en raadgever voor mensen in organisaties. Samen met hen kijkt ze anders naar wat er is. Die 
andere kijk kan ontstaan door in te zoomen op hun eigen verhaal en thema’s, of juist door uit te zoomen en te 
kijken naar de organisatie als geheel. Of allebei. Ze coacht professionals en leiders over vraagstukken rondom 
samenwerking, groei & ontwikkeling, zingeving, zelf-bewustzijn en positionering, leiderschap, communicatie, 
gevoel van vastlopen en relaties met de omgeving. Ook is ze raadgever in organisaties als het gaat om vitaliteit 
van de organisatie. Ze kan ondersteunen met een andere kijk, die uitgaat van de organisatie als zelfregulerend 
systeem, behulpzaam bij vraagstukken waar gebruikelijke interventies niet helpen.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Midden Nederland  
 (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen

Website  www.elsemiekmeijs.nl
Email mail@elsemiekmeijs.nl
Telefoon 06 - 15489894

Praktijk Kracht  

Coaching Systemisch Bewustzijn 

Eleonora is op 22 april 1962 te Veldhoven geboren waar zij tot haar vijfde jaar heeft gewoond. Daarna heeft 
het leven haar vele verhuizingen geboden, in 1998 arriveerde zij in Maastricht en heeft ze zich gevestigd. In 
haar werk binnen de reguliere zorg ( geriatrie, psychiatrie, LVB) zag zij hoe zorg geleverd werd. Voor een deel 
is zij daar trots op maar ze miste steeds het deel van de werkelijke veranderingen die blijvend waren. Nu werkt 
zij sinds 2013 met de methodiek Systemisch werken. Zij zag tijdens de workshops bewustwordingsprocessen 
in ieder die uit koers geraakt waren van hun eigen positie binnen het gezin, werk en vriendenkringen. Deze 
bewustwording maakte blijvend plaats voor vrijheid.

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.praktijk-kracht.webnode.nl
Email praktijkkracht.maastricht@gmail.com

COACHING

http://www.elsemiekmeijs.nl
mailto:mail%40elsemiekmeijs.nl?subject=
http://www.praktijk-kracht.webnode.nl
mailto:praktijkkracht.maastricht%40gmail.com?subject=
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De Essentie coaching & Stressconsultancy 

1 op 1 opstellingen

Joanke kijkt samen met haar client - in een veilige setting - op een systemische manier naar de vraag die op dat 
moment om aandacht vraagt. Dit kan met een 1 op 1 opstelling, een tafelopstelling, opstellen met vloerankers 
en allerlei andere tussenvormen. Basis is de systemische kijk, die maakt dat er verder dan het probleem wordt 
gekeken, met als doel om weer beweging te creëren.

Regio  Noord Nederland (Friesland en Groningen) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, enneagram, transactionele analyse
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.essentie-coaching.nl
Email info@essentie-coaching.nl
Telefoon 06 - 22442398

Bureau Binnen versus Buiten  

Coaching voor Hoogbegaafden en Hoogsensitieve mensen 

Gonnie Hoonhout van Bureau Binnen versus Buiten werkt met een door haar ontwikkelde praktische filosofie: 
Het Enneagram van de Systemische Beweging. Hiermee leer je de wisselwerking begrijpen tussen wat er van 
binnen in je omgaat en wat je daarvan naar buiten toe laat zien: je eigen unieke ESB-patroon. Je patroon geeft 
je verrassende praktische handvatten waardoor je een bijdrage leert leveren aan je relaties of op je werk die 
echt bij je past. Want in deze wisselwerking tussen binnen en buiten zit altijd speelruimte die je anders of beter 
kunt leren benutten. HB’s en HSP’s die vragen hebben over zichzelf en hoe ze aansluiten bij hun omgeving zijn 
bij haar van harte welkom voor een grensverleggend goed gesprek of coachtraject.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, appreciative inquiry,  
 maskerstructuren, enneagram, transactionele analyse, Lichaamswerk
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.binnenversusbuiten.nl
Email info@binnenversusbuiten.nl
Telefoon 06 - 48422862

COACHING

http://www.essentie-coaching.nl
mailto:info%40essentie-coaching.nl?subject=
http://www.binnenversusbuiten.nl
mailto:info%40binnenversusbuiten.nl?subject=
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Sjamaan Adrie Talakua 

Sjamanistische opstellingen

Sjamaan Adrie Talakua heeft de Molukse en Nederlandse achtergrond kunnen verweven in Ijn werk. Dat 
betekent dat hij werkt met sjamanisme en de natuurlijke hypnose uit het Oosten en de begrijpelijkheid en 
duidelijke communicatie van het Westen. Door middel van sjamanistische opstellingen gebruikt hij diverse 
technieken, waaronder opstellingen, waarmee hij jouw vraag beantwoord en helpt. Zijn gaven als sjamaan 
maken dat hij direct kan meevoelen en helderzien wat er met jou gebeurt en daarop kan anticiperen. Een 
manier om op snelle wijze doorbraken en veranderingen te maken. Ook iets voor jou?

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  NLP, klassieke psychologie, sjamanisme, transactionele analyse, hypnotherapie 
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.sjamaan-adrie-talakua.nl/sjamanistische-avonden/
Email info@sjamaan-adrie-talakua.nl
Telefoon 06 - 14694897

Bureau Kleurrijk  

Individuele (Systemische coaching) en familie opstellingen 

Eline heeft haar passie gevonden in het systemisch coachen en het werken met familie opstellingen. Zij is 
open, transparant, heeft souplesse, is ontvankelijk, heeft geduld en is zorgvuldig. Ze heeft een groot hart, 
luistert zonder oordeel, weet aan te sluiten bij haar klanten, kan helder denken en is intuïtief. Eline werkt 
met persoonlijke trajecten en sluit aan bij haar coachees met respect voor het familiesysteem. Gelooft in de 
kracht van ieder individu om te veranderen. Zij stelt vragen, luistert en spiegelt. Durft ook de pijnlijke punten te 
benoemen en schuwt geen vragen. Met als doel leven in vrijheid en in verbondenheid met het familiesysteem.  
Haar motto zegt veel: ‘Trust the process’.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  transactionele analyse
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.bureaukleurrijk.nl
Email eline@bureaukleurrijk.nl
Telefoon 06 - 13175138

COACHING

http://www.sjamaan-adrie-talakua.nl/sjamanistische-avonden/
mailto:info%40sjamaan-adrie-talakua.nl?subject=
http://www.bureaukleurrijk.nl
mailto:eline%40bureaukleurrijk.nl?subject=
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De Balansboom 

Individueel systemisch werk, energetische therapie, HSP therapie

Via De Balansboom is ondersteuning mogelijk om fysieke en mentale klachten te verminderen. Via systemisch 
werk (opstellen van familiepatronen of opstellingen van jouw verlangen) krijg je inzicht in hoe patronen bij jou 
in je leven ingebakerd zijn. Via deze inzichten maar ook via energetische therapie en HSP coaching kunnen we 
aan vermindering van je klachten werken.

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, Energetische therapie, HSP therapie/ coaching 
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.debalansboom.nl
Email info@debalansboom.nl

Eye Opener, Marjo Kosters  

Diepgaand inzicht in persoonlijke vraagstukken door een systemische kijk 

Marjo is een coach en opsteller die bij persoonlijke vragen werkt met opstellingen en de client meeneemt in 
het systemisch kijken. Door eenvoudige tafelopstellingen of actief in de ruimte het vraagstuk of de structuur 
ervan neer te zetten ontstaan mooie inzichten en diepgaande ervaringen die veel betekenen voor clienten. Vaak 
geven zij terug dat deze sessie een kantelpunt is geweest in hun ontwikkeltraject.

Regio  Noord Nederland (Friesland en Groningen), Oost Nederland (Drenthe en Gelderland) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, maskerstructuren, transactionele analyse,  
 positieve psychologie, voice dialogen
Specialisatie vrouwen, organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, conflicten  
 en bemiddeling (mediation)

Website  www.eyeopener.eu
Email marjo@eyeopener.eu

COACHING

http://debalansboom.nl/
mailto:info%40debalansboom.nl%20?subject=
http://www.eyeopener.eu
mailto:marjo%40eyeopener.eu?subject=
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Voedingsbodem 

Een goed gesprek

Harald heeft een zakelijke achtergrond als manager, adviseur en investeerder in bedrijfsleven en overheid. Dat 
maakt dat veel klanten een zelfde achtergrond hebben met vragen over hun leven en werk. Harald schroomt 
niet om de diepere lagen in jezelf te bespreken, de vertaling naar de zakelijke werkelijkheid te maken en 
andersom. Het mooiste compliment dat Harald kreeg voor een serie gesprekken was: “het leek of mijn ziel naar 
de chiropractor is geweest”.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland) 
Kennisbron  Socratisch gesprek 
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen

Website  www.voedingsbodem.org
Email haraldrossing@voedingsbodem.org
Telefoon 06 - 53769330

Marcel Draaijer Spiritueel coach  

Individuele sessie systemisch coaching 

Marcel Draaijer is na 4 jaar persoonlijke ervaring te hebben opgedaan met systemisch werk en een opleiding te 
hebben afgerond in systemisch werken vorig jaar zijn eigen praktijk gestart in Zwolle. In zijn praktijk coacht hij 
mensen met als voornaamste methode het systemisch werk. Men kan bij marcel dan een afspraak maken en 
middels systemische coaching inzichten krijgen in hun ingebrachte hulpvraag. Daarnaast verzogt hij samen met 
zijn partner een aantal keer per jaar een avond waarin mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen 
maken met systemisch werk en familieopstellingen. Ook hierbij kan men dan een hulpvraag indienen.
Ook is het mogelijk voor bedrijven, verenigingen of andere groepen om inzicht te krijgen in vraagstukken.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel) 
Kennisbron  Non-dualiteit
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.spiritueelcoachmarcel.nl
Email info@spiritueelcoachmarcel.nl
Telefoon 06 - 33848115

COACHING

http://www.voedingsbodem.org
mailto:haraldrossing%40voedingsbodem.org?subject=
http://www.spiritueelcoachmarcel.nl
mailto:info%40spiritueelcoachmarcel.nl?subject=
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Praktijk Annemieke Meijler 

Stille lichaamswijsheid

Annemieke combineert haar jarenlange ervaring als natuurdiëtist en orthomoleculair therapeut met systemisch 
werk via het lichaam. Soms is leefstijlverandering niet genoeg om klachten/aandoeningen te veranderen. Of 
je weet heel goed waar je lichaam blijer van wordt, maar kun je dit niet naleven. In die situaties kan het zijn 
dat je een verborgen ervaring (trauma) niet goed hebt kunnen verwerken. Dit heeft onherroepelijk effect op 
het lichaam. Echte aandacht voor dat wat er is, zonder iets te willen veranderen, geeft ruimte en ontspanning. 
Niet ingewikkeld of zweverig: het oude geblokkeerde wil alleen maar gekend worden, zonder veel woorden of 
verhalen. Daarna lost (dat deeltje) spanning in je lichaam op. 

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  natuurvoeding en orthomoleculaire therapie 
Specialisatie fysieke gezondheid

Website  www.voedingvitaliteit.nl

Limetree  

Familie en bedrijf; een systemisch perspectief 

Maike kent de dynamieken van families met een bedrijf. Ze werkt met de verschillende systemen en de plek 
die je daarin hebt of in kan nemen. Door systemisch te kijken naar de verschillende dynamieken ontstaat er 
helderheid en ruimte over:
- je plek in de familie en je functionele plek in het bedrijf. 
- mogelijk gedoe in de familie en/of in het bedrijf. 
- de stappen die je te nemen hebt.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, appreciative inquiry, maskerstructuren, transactionele analyse,  
 Systems Centered Training
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen, conflicten en bemiddeling (mediation)

Website  www.lime-tree.nu
Email maike@lime-tree.nu

COACHING

http://www.lime-tree.nu
mailto:maike%40lime-tree.nu?subject=
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De systemische blik 

crossroads, coaching

Sabine verbindt in haar coaching praktijk systemische inzichten met sjamanistische technieken. Zij heeft meer 
dan twintig jaar ervaring in het werken met Spirit en het begeleiden van systemische opstellingen. Ben je op 
zoek naar coaching als je echt niet meer verder weet, dan is haar manier van werken een aanrader. Zij brengt 
beweging in alles wat vastzit, met respect voor alle voorouderlijke beslommeringen (transgenerationeel 
trauma), humor en levenservaring in verschillende culturen, gidst zij jou vooruit, voorbij verstrikking en 
belemmering naar echt voluit leven.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, sjamanisme, Fenomenologie 
Specialisatie fysieke gezondheid, vrouwen, loopbaanvragen, conflicten en bemiddeling (mediation),  
 geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.desystemischeblik.nl
Email info@desystemischeblik.nl
Telefoon 06 - 18275619

CohenCoaching  

Systemische Loopbaancoaching 

Saskia Cohen werkt met loopbaanopstellingen om het veld te openen en zichtbaar te maken waarin de 
loopbaanvraag zich afspeelt. Zo wordt de context helder waarin oplossingen voor het vraagstuk zich kunnen 
gaan aandienen. 

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel) 
Kennisbron  appreciative inquiry
Specialisatie loopbaanvragen

Website  www.cohencoaching.nl
Email contact@cohencoaching.nl
Telefoon 06 - 54331232

COACHING

http://www.desystemischeblik.nl
mailto:info%40desystemischeblik.nl?subject=
http://www.cohencoaching.nl
mailto:contact%40cohencoaching.nl?subject=
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Estelle de Hingh Kindercoaching 

Opvoedopstelling

Je hebt een opvoedvraagstuk waar je de oplossing maar niet voor kunt vinden. Je kind laat gedrag zien, waar je 
geen raad mee weet. Wellicht speelt er op een diepere laag iets wat jullie beïnvloedt. In een opvoedopstelling 
gaat Estelle samen met jou kijken naar deze diepere laag. In een vertrouwde, veilige setting, 1-op-1. Deze 
bijzondere methode (ontwikkeld door Marianne Langemeijer) laat jou voelen, zien en aan den lijve ervaren 
wat er gebeurt tussen jou en je kind en/of andere gezins- en familieleden. Er komt helderheid. De werkelijke 
oorzaak wordt duidelijk. Hierdoor weet je wat nodig is voor jou en je kind en kan jij als opvoeder een positieve 
beweging in gang zetten.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, natuurcoaching 
Specialisatie kinderen en opvoeding

Website  www.estelledehinghkindercoaching.nl/opvoedopstellingen/
Email estelle@estelledehinghkindercoaching.nl
Telefoon 06 - 19226871

Trui Simmelink Systemisch coah en trainer  

Systemische individuele en (team)coaching/training 

Trui Simmelink werkt vanuit haar praktijk in Amsterdam als systemisch (team)coach en trainer Zij heeft 35 
jaar ervaring als o.a.projectleider en manager in (oncologische en geestelijke) gezondheidszorg. Haar passie 
ligt bij communicatie en interactie tussen de diverse lagen in het bedrijf of organisatie. Precies daar waar het 
spannend is geworden, daar waar het soms letterlijk en figuurlijk draait om leven en dood. 
Kern: Regie nemen voor jezelf en of team en het ontsluiten van een belemmerende dynamiek zodat er weer 
beweging en verbinding ontstaat en de natuurlijke orde zich herstelt.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, appreciative inquiry, transactionele analyse, PSCHY-K;  
 Tri-energetica; NVC en inzichten uit Advaita
Specialisatie relatie, mannen, organisatie- en leiderschapsvragen, conflicten en bemiddeling  
 (mediation)

Website  www.truisimmelink.nl
Email info@truisimmelink.nl
Telefoon 06 - 31351904

COACHING

http://www.estelledehinghkindercoaching.nl/opvoedopstellingen/
mailto:estelle%40estelledehinghkindercoaching.nl?subject=
http://www.truisimmelink.nl
mailto:info%40truisimmelink.nl?subject=
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Haagse Hoogvliegers 

Carrière Coaching I Ondernemerscoaching I Executive coaching

Haagse Hoogvliegers is een gespecialiseerd trainings- en coachingsbureau. We bieden groei-inspiratie, focus 
en reflectie aan mensen met een rijk bedraad brein die, net als wijzelf, hooggedreven, sensitief, intens levend, 
leergierig en hartelijk zijn. We bieden een platform waar de ‘Ferrari’s van de Nederlandse snelweg’, veelal 
ondernemers, gymnasiasten en Friezen, elkaar kunnen ontmoeten en zich in goed gezelschap kunnen opladen. 
Je kunt bij ons terecht voor carrière coaching, life coaching, ondernemerscoaching, executive coaching, 
systeemwerk, sprekend leiderschapstrainingen en liefdevol leiderschap activiteiten en leergangen. Wij zijn 
gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, burn-out preventie, faalangst en succesangst.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland), Online 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, sjamanisme, appreciative inquiry,  
 transactionele analyse, Theorie U, Synchroniciteit, Kwantum fysica 
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen

Website  www.haagsehoogvliegers.nl
Email petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl
Telefoon 06 - 33803867

Ydema Coaching  

Coaching, training en organisatieadvies 

Louky gebruikt systeemdenken als uitgangspunt in haar begeleiding. 
Hierbij is waarnemen van de onderlinge samenhang van elementen in het grote geheel de kern. Door 
afwisselend in- en uitzoomen worden niet alleen de details, maar ook het geheel zichtbaar. Wie ben jij in het 
werk en hoe beïnvloedt het werk jou. Wat wil en kan je veranderen en welke effecten heeft dat elders in het 
systeem. Inzicht in en bewustwording van bestaande patronen opent mogelijkheden voor verandering.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland),  
 Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, transactionele analyse
Specialisatie onderwijs, organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen

Website  www.ydemacoaching.nl
Email Louky@ydemacoaching.nl
Telefoon 06 - 48108173

COACHING

http://www.haagsehoogvliegers.nl
mailto:petra.hiemstra%40haagsehoogvliegers.nl?subject=
http://www.ydemacoaching.nl
mailto:Louky%40ydemacoaching.nl?subject=
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Living Systems Coaching 

Systemisch Coachen

Philippe is een ervaren Organisatiecoach die werkt met individuen, teams en organisaties op een systemische 
wijze.

Regio  België 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, sjamanisme, appreciative inquiry,  
 maskerstructuren, Trauma 
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen

Website  www.philippebailleur.be
Email pbailleur@livingsystemscoaching.be
Telefoon 0032 478243654

CvA communicatie en begeleiding  

#kijkenin3D 

Caro van Amerongen zet in de individuele systemische begeleiding de #mensindeprofessional centraal. Ze 
richt zich vooral op professionals en leiders in het basis- en voortgezet onderwijs, vanuit de overtuiging dat 
als je met kinderen en jongeren werkt jezelf ook goed moet kennen en blijft werken aan je eigen heelheid en 
ontwikkeling. Systemisch #kijkenin3D biedt daarvoor de ruimte en de passende diepgang.  

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland), Midden Nederland (Utrecht,  
 Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, maskerstructuren, transactionele analyse, creatieve werkvormen, lichaamswerk
Specialisatie onderwijs, vrouwen, organisatie- en leiderschapsvragen

Website  www.carolinevanamerongen.nl
Email info@carolinevanamerongen.nl
Telefoon 06 - 28798730

COACHING

http://www.philippebailleur.be
mailto:pbailleur%40livingsystemscoaching.be?subject=
http://www.carolinevanamerongen.nl
mailto:info%40carolinevanamerongen.nl?subject=
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Studio Praktisch, voor coaching en advies 

Vierdaagse Reiki & Coaching

Lies Pennings is Reikimaster en systemisch coach. Zij ondersteunt mensen die op zoek zijn naar hun essentie, 
naar meer levensvreugde en/of meer ontspanning. Door Reiki en systemisch werk te combineren word je op 
een zachte manier uitgenodigd dieper te zakken in je lichaam en te onderzoeken wat heeft gemaakt dat je doet 
zoals je doet. Reiki ondersteunt de heling op lichamelijk, emotioneel en spiritueel vlak zorgt voor integratie van 
het systemisch werk. Door dit vier opeenvolgende dagen te doen in sessie van 2 tot 2,5 uur ervaar je een diepe 
helende reis die een wezenlijke verandering in je leven in gang zet.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  Reiki 
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.studiopraktisch.nl
Email efpennings@gmail.com
Telefoon 06 - 48258800

Inner-Coaching  

Systemisch Werken van Binnen naar Buiten 

Simon laat zich in zijn systemische werk leiden door de vraag van de cliënt en wat zich daarin vervolgens 
aandient in het NU. Zijn aanwezigheid, warmte, rust, aandacht en scherpe waarneming zijn kenmerkend in zijn 
manier van werken. Daarmee schept hij voor de cliënt een veilige en vertrouwde bedding om in te landen en 
in te werken. Hij beschikt over een ruim gevulde gereedschapskist, een brede werkervaring en kunde op het 
terrein van het systemische werk en geeft handvatten aan datgene wat zichtbaar wil worden. 

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, maskerstructuren, transactionele analyse, somatic  
 experiencing en de polyvagaaltheorie
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.facebook.com/simon.bakker.96
Email sbakker01@hetnet.nl
Telefoon 06 - 53670914

COACHING

http://www.studiopraktisch.n
mailto:efpennings%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/simon.bakker.96
mailto:sbakker01%40hetnet.nl?subject=


20

á Terug naar de inhoudsopgave

Cookcoaching 

Anders bekeken - nieuw perspectief

Fiona helpt je om de (vaak pijnlijke) werkelijkheid op tafel te krijgen vanuit een systemisch perspectief, omdat 
ze weet dat daar het vertrekpunt ligt naar een nieuwe stap. Ze combineert haar sensitiviteit met Rotterdamse 
nuchterheid en een vleugje humor. Bij Fiona kun je terecht met zowel persoonlijke als zakelijke vraagstukken. Ze 
werkt vanuit haar eigen plek in hartje Rotterdam, naast Station Blaak.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  enneagram 
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen

Website  www.cookcoaching.nl
Email fiona@cookcoaching.nl
Telefoon +31 6 - 20415795

Eigenwijzerouw  

Jonge moeders helpen bij het verdriet van een overleden ouder 

Marianne is een opsteller die in staat is om gevoelens die vastzitten of voor een tsunami zorgen, weer te laten 
stromen, zodat verdriet en vreugde naast elkaar kunnen bestaan en je lijf weer kan ontspannen.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, enneagram, Deep democracy, Being authentic
Specialisatie vrouwen

Website  www.eigenwijzerouw.nl
Email info@eigenwijzerouw.nl

COACHING

http://www.eigenwijzerouw.nl
mailto:info%40eigenwijzerouw.nl?subject=
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ELAN  Liesbeth Overdijk 

Systemische coaching en loopbaancoaching

Liesbeth is een coach en loopbaancoach die de vraag vanuit een systemisch perspectief bekijkt en aanpakt. 
Vanaf 2004 is zij bezig met systemisch werk en gespecialiseerd in 1-op-1 werk. Werk- levens- en loopbaanvragen 
zijn haar terrein.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  Transformational Presence Coaching 
Specialisatie onderwijs, loopbaanvragen

Website  www.bureau-elan.nl
Email elan@bureau-elan.nl
Telefoon 06 - 52020966

Levanne  

Systemische coaching 

Annemarie is een opsteller die snel tot de kern komt en liefdevol confronteert zodat je als klant echt in 
beweging kan komen en nog meer tot je recht komt. 

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  appreciative inquiry, transactionele analyse
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.levanne.nl
Email annemarievankallen@gmail.com
Telefoon 06 - 55012503

COACHING

http://www.bureau-elan.nl
mailto:elan%40bureau-elan.nl?subject=
http://linkedin.com/in/annemarie-van-kallen-49232aa
mailto:annemarievankallen%40gmail.com?subject=
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SYSTEMISCHE COACHING

Mayke Smit, Training, Coaching & Advies 

Systemische coaching voor persoonlijke groei in je professie

Mayke is een systemisch coach die snel tot de kern weet te komen. Zij maakt de rode draad in je leven en werk 
zichtbaar en kan daarbij patronen benoemen, van vroeger en nu, om vervolgens samen te onderzoeken hoe 
je daarmee anders om kunt gaan. Ze weet een veilige sfeer te creëren waardoor je makkelijker op een diepere 
laag kunt komen.   

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  maskerstructuren, transactionele analyse, EFT 
Specialisatie relatie, organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, conflicten en  
 bemiddeling (mediation)

Website  www.maykesmit.nl
Email mail@maykesmit.nl
Telefoon 06 - 53208769

Margje Duursma communicatie en coaching  

Individuele coaching 

Soms is een probleem of een vraagstuk een oplossing voor iets. Margje is bij uitstek degene die met je op zoek 
gaat naar waar je moet zijn, in jouw systeem van herkomst of in het systeem van je werkomgeving. Zij stelt de 
juiste vraag op het juiste moment. Margje is zelf een nakomer in haar gezin van herkomst, ze komt 12 jaar na de 
zus boven haar. Een toegevoegde plek noemt zij het. De systemische manier van denken en kijken heeft haar en 
veel van haar cliënten inzichten en ruimte opgeleverd. 

Regio  Noord Nederland (Friesland en Groningen) 
Kennisbron  NLP, transactionele analyse
Specialisatie relatie, onderwijs, organisatie- en leiderschapsvragen

Website  www.margjeduursma.nl
Email info@margjeduursma.nl
Telefoon 06 - 54966087

http://www.maykesmit.nl
mailto:mail%40maykesmit.nl?subject=
http://www.margjeduursma.nl
mailto:info%40margjeduursma.nl?subject=
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SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

Praktijk voor Persoonlijke Groei - Rolf Eikenhout 

Systemisch coachen (met behulp van tafelopstellingen)

Rolf combineert zijn cognitieve vaardigheden met een grote mate van intuïtie. Hij laat zich leiden door het ‘niet 
weten’ en zet mensen in beweging.   

Regio  Noord Nederland (Friesland en Groningen) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, transactionele analyse 
Specialisatie relatie, onderwijs, organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, conflicten en  
 bemiddeling (mediation)

Website  www.praktijkvoorpersoonlijkegroei.nl/coaching--training.html
Email rolf@praktijkvoorpersoonlijkegroei.nl
Telefoon 06 - 23508874

Kwaliteitsopvoeding.nl  

Individuele opvoedopstelling 

Voor vraagstukken rondom ouderschap en opvoeding. Ik werk met de ouders, niet met de kinderen.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel) 
Kennisbron  NLP
Specialisatie kinderen en opvoeding

Website  www.kwaliteitsopvoeding.nl
Email info@kwaliteitsopvoeding.nl

http://www.praktijkvoorpersoonlijkegroei.nl/coaching--training.html
mailto:rolf%40praktijkvoorpersoonlijkegroei.nl?subject=
http://www.kwaliteitsopvoeding.nl
mailto:info%40kwaliteitsopvoeding.nl?subject=
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SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

De Zaak van Zuur 

Systemisch visualiseren

Marianne Zuur tekent wat raakt. Zo maakt ze het opstellingenwerk zichtbaar. Verder zet ze systemisch werk in 
bij trainingen, teamsessies en coaching, samen met zintuiglijke werkvormen: “door mensen te laten creëren, 
help ik ze te vinden wat er is.” Dat doet ze veel in organisatieontwikkeling en duurzaamheidsvraagstukken. En 
graag met partners zoals het Klimaatavontuur, Manoa.nu en Pentascope. 

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  appreciative inquiry, transactionele analyse, Creatieve werkvormen, fysieke beweging  
 en lichaamswerk 
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, conflicten en bemiddeling  
 (mediation)

Website  www.mariannezuur.nl
Email mariannezuur@me.com
Telefoon 06 - 24134106

Jessica Pepermans | LIJFcoach

Inzicht & beweging in terugkerende lichamelijke klachten 

Jessica is gespecialiseerd in systemisch lichaamswerk (d.i. opstellingen via het lichaam) Ze begeleidt werkende 
mannen en vrouwen die beweging en inzicht willen in hun terugkerende lichamelijk klachten als migraine, 
vermoeidheid, rugpijn, onduidelijke klachten of een chronische ziekte. Klanten die ik heb geholpen voelen 
zich energieker, ervaren meer innerlijke rust en diepere ontspanning. Er komt beweging in hun klachten. Ook 
herkennen ze de signalen van hun lichaam sneller. Ze kunnen meer aanwezig zijn in hun lichaam waardoor ze 
ook meer zichzelf kunnen zijn en meer kunnen doen wat echt bij hen past. 

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  Rots & Water (ontwikkeling lichaamsbewustzijn, balans denken-voelen)
Specialisatie fysieke gezondheid, mannen, vrouwen

Website  www.jessicapepermans.nl
Email info@jessicapepermans.nl
Telefoon 06 - 52535660

http://www.mariannezuur.nl
mailto:mariannezuur%40me.com?subject=
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SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

coachingpraktijkjsv 

systemisch werk en opstellingen

Jeanette is de opsteller die jouw met een systemische opstelling leert kijken en ervaren. Oordeelloos en volledig 
er mogen zijn!

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, TCM acupunctuur en psycho-sociaal therapie 
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid, loopbaanvragen, conflicten en bemiddeling (mediation)

Website  www.coachingpraktijkjsv.nl
Email info@coachingpraktijkjsv.nl
Telefoon 06 - 12425768

Pinecone.be

Relatiecoaching in de natuur 

Wim is een systemisch relatietherapeut die jou of jullie als koppel mee in de natuur neemt voor een onderzoek 
naar de dynamieken in jullie relatie. Systemisch werk is daarbij de leidraad: we maken zichtbaar wat er is 
en kijken naar wat er nodig is. Alle elementen uit de natuur die ons omringt kunnen representant zijn. Een 
bijzondere, vernieuwende en doeltreffende manier van systemisch werk.

Regio  België 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, transactionele analyse, EFT, natuurcoaching,  
 intuïtief opstellen
Specialisatie relatie, mannen, vrouwen, conflicten en bemiddeling (mediation)

Website  www.pinecone.be
Email wim@pinecone.be
Telefoon 0032 486101196

http://www.coachingpraktijkjsv.nl
mailto:info%40coachingpraktijkjsv.nl?subject=
http://www.pinecone.be
mailto:wim%40pinecone.be?subject=
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SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

Haptotherapie Praktijk Ineke Los-de Mare  

 Opstellingen van het verlangen

Ineke is iemand die individueel in de praktijk werkt met opstellingen van het verlangen. Volgens de IZR-
methode van F. Ruppert en Interakt.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  Haptotherapie 
Specialisatie fysieke gezondheid, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke  
 vraagstukken)

Website  www.haptotherapie-middelburg.nl
Email info@haptotherapie-middelburg.nl
Telefoon 06 - 20585340

Step by Step Buiten-Gewoon-Coaching

Individueel Systemisch werk buiten in de natuur  

Ada is een intuïtief opsteller met een groot invoelend vermogen. Eerlijk, open en soms confronterend. Altijd 
liefdevol en oprecht. Tijdens de coaching in de natuur staat jouw vraag en dat waar jij wellicht op vastloopt 
centraal. Een opstelling kan letterlijk en figuurlijk beweging creëren waardoor de energie in jou weer gaat 
stromen. Ada loopt en denkt graag mee om jou weer in je kracht te zetten en jouw plek te hervinden. 

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland), Midden Nederland  
 (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  365 dagen succesvol, Toptraject, opstellen bij ziekte
Specialisatie fysieke gezondheid, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke  
 vraagstukken

Website  www.stepbystep.icu
Email info@stepbystep.icu
Telefoon 06 - 44958683

http://www.haptotherapie-middelburg.nl
mailto:info%40haptotherapie-middelburg.nl?subject=
http://www.stepbystep.icu
mailto:info%40stepbystep.icu?subject=
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SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

Marieke Glasbergen  

 Familieopstellingen

Marieke werkt in haar praktijk werk met het onderbewustzijn en de blokkades die daar aanwezig zijn. Marieke 
gebruikt Familieopstellingen om deze blokkades inzichtelijk te maken en op te heffen. 

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  NEI therapie 
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.mariekeglasbergen.nl
Email info@mariekeglasbergen.nl
Telefoon 06 - 51105451

Trudy Hommel

Fertiliteitsopstellingen  

Trudy is een opsteller die zonder oordeel werk met velerlei thema’s. Wat haar onderscheidt is haar liefdevolle 
werk voor het kind dat de buik van de moeder niet kan vinden. Doel ervan is dat de ouders die het kindje 
voelen in hun hart kunnen voelen wat er tussen hen en het kindje in staat. Hierdoor komt de weg vrij,. of komt 
er vrede in het proces. Tevens is het doel dat de moeder in verbinding blijft met haar lichaam ondanks de 
ingrepen die van buiten af gedaan worden om het kind van het hart een andere reis te laten maken.

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  transactionele analyse
Specialisatie kinderen en opvoeding

Website  www.trudyhommel.nl
Email info@trudyhommel.nl
Telefoon 06 - 10688066

http://www.mariekeglasbergen.nl
mailto:info%40mariekeglasbergen.nl?subject=
http://www.trudyhommel.nl
mailto:info%40trudyhommel.nl?subject=
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SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

Leven met gemis  

 Systemisch Opstellingen Werk 

Ingrid is iemand die met veel gevoel, met een systemische vraag, of met een opstelling, dat wat niet zichtbaar is 
in het licht zet, zodat het gezien, gehoord of gezegd kan worden, wat nodig is en jij, niet meer gebonden aan- , 
maar verbonden mét je verleden, volledig ‘vrij’ een stap of beweging kan maken richting jouw eigen toekomst. 
Met andere woorden Ingrid verbind je met dat wat nodig is, waarbij de verbinding met jouw werkelijkheid het 
verschil maakt. Ingrid werkt individueel met systemische coaching en opstellingen met vloerankers én -op tafel, 
met poppetjes of andere materialen. Haar specialisaties zijn verlies en rouw (verlies van gezondheid, -werk, 
-verlangen zoals onvervulde kinderwens) en een LIP, Live Integration Opstelling.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel), Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  Haptotherapie, Verliesverwerking en Rouw  
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid, vrouwen, organisatie- en leiderschapsvragen,  
 loopbaanvragen, adoptie, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle  
 mogelijke vraagstukken

Website  www.levenmetgemis.nl
Email ingrid.vlemmings@planet.nl
Telefoon 06 - 28909915

Shift F10

Familie opstellingen en persoonlijke kracht  

Evelyn is een opsteller die intuïtief werkt volgens de methode van Hylke Bonnema. Dit betekent dat ze uitgaat 
van dat waar de client NU tegen aanloopt. Haar uitgangspunt is dat het leven aangeeft met welke elementen je 
kunt werken. Naast opstellen gebruikt ze Human design, law of attraction, coaching technieken en intuïtie om 
het inzicht om te zetten naar praktische manieren om je inzicht te borgen.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel) 
Kennisbron  Human Design, Law of attraction
Specialisatie fysieke gezondheid, vrouwen, organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen,  
 geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.shift-f10.nl
Email evelynhoff@shift-f10.nl
Telefoon 06 - 21647031

http://www.levenmetgemis.nl
mailto:ingrid.vlemmings%40planet.nl?subject=
http://www.shift-f10.nl
mailto:evelynhoff%40shift-f10.nl?subject=


29

á Terug naar de inhoudsopgave

SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

Tina Vervaeke  

 systemische opstellingen 

De essentie van Tina’s werk is er om mensen te begeleiden naar meer bewustzijn over hun emoties, relaties 
en patronen. Vanuit dat inzicht kan er genezing zijn. Ze begeleidt hen als het ware om aan bewustzijnsfitness 
te doen. De manier waarop is in alle eenvoud met respect voor wat is. Less is more is de houding van waaruit 
ze werkt. Via het systemisch ‘waarnemen’ tijdens haar sessies wordt het breder plaatje getoond en wordt wat 
in het onbewuste ligt in het licht gebracht. En dit zonder poespas, recht naar de kern van het probleem, met 
respect voor de weerstand. “Ik verbind me met de oplossing en niet met het probleem.”

Regio  België 
Kennisbron  cranio-sacraal therapie  
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.tinavervaeke.be
Email info@tinavervaeke.be
Telefoon +32 498086017

Joy in Meditation

Familie Opstellingen Weekenden  

Modita van Zummeren (1962) heeft - na vijftien jaar werken als arts - zich gespecialiseerd in de begeleiding van 
Familie Opstellingen en het geven van Actieve Osho Meditaties. Zij heeft ondervonden dat de inzichten, die 
ontstaan in een familie opstelling, door meditatie veel beter geïntegreerd kunnen worden in het dagelijks leven. 
Ze creëert een laagdrempelige atmosfeer, waarin mensen zich snel op hun gemak voelen en werkt met wijsheid 
en helderheid. Ze heeft een grote achtergrondkennis van het systemisch werk. Modita - opgeleid door Svagito 
Liebermeister - biedt de familie opstellingen aan in de vorm van weekenden in een prachtig natuurgebied in 
Oisterwijk (Noord Brabant) en tevens in de vorm van individuele sessies in Eindhoven.

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  Actieve Osho Meditaties
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.genietenvanmeditatie.nl/familie-opstellingen.html
Email info@genietenvanmeditatie.nl
Telefoon 06 - 38153942

http://www.tinavervaeke.be
mailto:info%40tinavervaeke.be?subject=
http://www.genietenvanmeditatie.nl/familie-opstellingen.html
mailto:info%40genietenvanmeditatie.nl?subject=
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Icoaching  

 Systemische Coaching 

Loes werkt in 1-op1 sessies volledig systemisch. Met gebruikmaking van ankers, visualisaties, het wetend veld. 
Dit wordt gecombineerd met trauma en reset methodieken.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel) 
Kennisbron  klassieke psychologie, sjamanisme, transactionele analyse,  
 IEMT (Integral Eye Movement Therapy) en OldPain2Go Therapy  
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid, organisatie- en leiderschapsvragen, adoptie

Website  www.icoaching.nl
Email loes.koot@icoaching.nl
Telefoon 035 - 5821817

Reseth Opstellingen

Reseth your life!  

Het samenvallen met jezelf in datgene wat je doet, is een bijzonder kado. Het is dan ook een persoonlijke missie 
geworden van Mirjam om met dit werk velen te inspireren en te helpen helderheid te verkrijgen in patronen, 
persoonlijke talenten en kwaliteiten of juist ondersteunend te zijn in de moeilijkere fasen in iemands leven. 
Reseth Opstellingen werkt ook vaak samen met anderen om deze missie zichtbaar te maken. Samen zijn we in 
staat om een krachtig en diepgaand veld te creëren waardoor de opstellingen daadwerkelijk transformerend 
zijn voor de deelnemers. Reseth - relief - restart!

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, vrouwen, organisatie- en leiderschapsvragen,  
 loopbaanvragen

Website  facebook.com/resethopstellingen
Email Resethopstellingen@gmail.com
Telefoon 06 - 26220055

http://www.icoaching.nl
mailto:loes.koot%40icoaching.nl?subject=
http://facebook.com/resethopstellingen
mailto:Resethopstellingen%40gmail.com?subject=
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Bianca Blom  

 Leer begeleiden met impact voor docenten, ouders, jeugdprofessionals 

Je houdt van je werk en voelt dat je er nog meer uit kunt halen. Je bent toe aan een diepe duik in jezelf en 
wilt volledig vanuit je intuïtie en in vertrouwen begeleiden. Zodat je kunt begeleiden met impact en de ander 
zich op een diepere laag gaat ontwikkelen. Afstemmen op de ander en het moment om sneller tot de essentie 
van de hulpvraag te komen. Je hebt zicht op waar je nog kunt groeien, maar weet niet hoe. Herken je jouw 
wensen en verhaal? Dan ben je hier aan het juiste adres. Alle 5 trainingsdagen zijn gevuld met ervaringsgerichte 
oefeningen zoals selfinquiry, lichaamswerk, systemische opstellingen, waarnemen en een subtiele dosis theorie 
over systemisch werk. Ook als individueel traject mogelijk!

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland),  
 Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  individuele opvoedopstellingen  
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, onderwijs, mannen, vrouwen, organisatie-  
 en leiderschapsvragen

Website  www.biancablom.nl/aanbod/leer-begeleiden-met-impact
Email info@biancablom.nl
Telefoon 06 - 23309273

Hilde Van Bulck

Individuele opstellingen  

Hilde Van Bulck (1961) is een opsteller die vanuit haar manier van zijn particulieren en leidinggevenden 
inspireert en activeert om hun essentie te leven en hun authentiek persoonlijk leiderschap op te nemen. 
Ze streeft hiermee naar een bewuste samenleving: Global Living in Awareness. Systemische opstellingen 
zijn daarin haar meest gebruikte tool. Alle vragen kunnen aan bod komen. Ze heeft zich gespecialiseerd in 
onderwijsopstellingen.

Regio  België 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, energetisch bewustzijn, transformational breathing
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, onderwijs, fysieke gezondheid, vrouwen, organisatie-  
 en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, conflicten en bemiddeling (mediation)

Website  www.the-new-life-experience.com
Email info@the-new-life-experience.com
Telefoon 0032 - 493247547

https://biancablom.nl/aanbod/leer-begeleiden-met-impact
mailto:info%40biancablom.nl?subject=
http://www.the-new-life-experience.com
mailto:info%40the-new-life-experience.com?subject=
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Essentieel Ondernemen  

 Stel je verlangen op 

In het opstellen van je verlangen ontdek op in het systemisch veld heel snel wat je weg houdt van het leven van 
dat verlangen. In de opstelling zul je ontdekken wat zichtbaar en voelbaar mag worden en een verandering in 
beweging zetten.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  NLP, sjamanisme, transactionele analyse, IEMT, EMDR  
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen

Website  www.essentieelondernemen.nl/coach
Email info@essentieelondernemen.nl
Telefoon 06 - 28772431

Yocare

Familieopstelling  

Aspasia Yocarini begeleidt opstellingen al ruim 18 jaar. Haar praktijk in Nieuwegein is voor velen een plek 
geweest en nog steeds is waar helderheid over levensvraagstukken verkregen kan worden. Met humor, 
inzichten verkregen uit vele opleidingen en passie voor haar vak is elke opstelling een cadeau aan jezelf. 
Laagdrempelig en toegankelijk voor een ieder die een stap wil maken om inzichten in zijn/haar leven te krijgen.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, sjamanisme, maskerstructuren, enneagram
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.yocare.nl
Email a.yocarini@gmail.com
Telefoon 06 - 15156899

http://www.essentieelondernemen.nl/coach
mailto:info%40essentieelondernemen.nl?subject=
http://www.yocare.nl
mailto:a.yocarini%40gmail.com?subject=
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Light Your Life (Jawi Bakker)  

 Systemisch werk in de natuur 

Het lichaam is genadeloos en liefdevol eerlijk en het bezit een enorme intelligentie. De natuur zit boordevol 
metaforen en lessen. Dit samen maakt dat er veel informatie vrijkomt tijdens dit werk. Informatie over onze 
huidige situatie, wat ons nu triggert, maar ook spanning die in het verleden is gevoeld en zich heeft opgeslagen 
in delen van het lichaam. De bron van deze spanning laat zich zien in dit mooie werk. We kijken naar wat gezien 
wil worden en brengen beweging in de dynamiek zodat er ontspanning ontstaat. Je hoeft niet meer te dragen 
dan nodig is. Dit systemisch werk verhoogt je bewustzijn en dit kán mentaal en fysiek helend zijn.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland) 
Kennisbron  Emotioneel lichaamswerk  
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle  
 mogelijke vraagstukken

Website  www.lightyourlife.eu
Email lightyourlife@live.nl
Telefoon 06 - 51966399

Gea Boschma, Praktijk voor Integratieve Psychotherapie

Workshop Familieopstellingen  

Gea organiseert in het najaar op drie zondagmiddagen (6 oktober, 3 november en 8 december) een workshop 
Familieopstellingen, waarbij drie personen een eigen vraag kunnen indienen. Ook kun je bij haar terecht in haar 
praktijk voor individuele - en relatietherapie in het centrum van Haarlem. Als integratief therapeut combineert 
zij diverse therapievormen, inclusief familieopstellingen.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, transactionele analyse,  
 EMDR, innerlijk kind werk, Mindfulness.
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, loopbaanvragen, geen inhoudelijke specialisatie,  
 ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.geaboschma.nl
Email info@geaboschma.nl
Telefoon 06 - 55827342

http://www.lightyourlife.eu
mailto:lightyourlife%40live.nl?subject=
http://www.geaboschma.nl
mailto:info%40geaboschma.nl?subject=
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De Roestenburgh  

Holistische en systemische opleidingen, en individuele begeleiding 

Willem is een kundige, zuivere, intuïtieve trainer, en begeleider van opstellingen die er voor waakt dat een 
opstellingen geen kunstje wordt.

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  Holistisch mensbeeld en altijd aandacht voor geleden verliezen  
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.deroestenburgh.nl
Email info@deroestenburgh.nl

Leef un-iq

Familieopstellingen, intuïtief schilderen  

In liefde en met respect voor het wetend veld maakt Anny op verschillende wijze gebruik van haar kennis als 
systeemopsteller. De vraag van de cliënt wordt met zorg behandeld, intuïtief wordt er gevoeld hoe deze de 
meeste stroming krijgt. Een opstelling in de natuur met alle elementen die aanwezig zijn, je kernkwaliteiten 
inbrengen bij het opstellen, tekeningen die je onder begeleiding van haar maakt opstellen, het kan allemaal. Je 
zelf terug verbinden, stap voor stap op pad gaan is een uitdaging! Anny is ervaringsdeskundige , haar creativiteit 
is een meerwaarde.

Regio  België 
Kennisbron  Kernkwaliteiten van ofman
Specialisatie onderwijs, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.leef-uniq.be
Email leef.un-iq@outlook.com
Telefoon 0032 - 477366675

http://www.deroestenburgh.nl
mailto:info%40deroestenburgh.nl?subject=
http://www.leef-uniq.be
mailto:leef.un-iq%40outlook.com?subject=
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Voorouderenkind

 Opvoedopstellingen 

Bernard Schut heeft een jarenlange ervaring met kinderen (onderwijs) en (familie)opstellingen. Beide 
combineert hij in zijn praktijk waarbij hij ouders systemisch laat ervaren hoe het in hun gezin is en waar een 
disharmonie z’n oorsprong heeft.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland)
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, transactionele analyse  
Specialisatie kinderen en opvoeding, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle  
 mogelijke vraagstukken

Website  www.voorouderenkind.nl
Email blschut@hetnet.nl

Freiberg Coaching

Familie- en organisatieopstellingen; Opstellingen van het verlangen (IZR)  

Henk is een begeleider die opstellingen begeleidt aan de hand van de vraag van de client. Met compassie 
en aandacht voor de client, maar zonder het voor de client te willen fixen, regelen of op te lossen. Hij laat in 
opstellingen zien welke bewegingen meer balans brengen in het systeem. Hij laat de client volledig in zijn of 
haar waarde.

Regio  Noord Nederland (Friesland en Groningen), Oost Nederland (Drenthe en Gelderland),  
 Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, maskerstructuren, transactionele analyse, Interactie Zelf Resonantie  
 (methode Franz Ruppert)
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.freibergcoaching.nl
Email info@freibergcoaching.nl
Telefoon 06 - 55348417

http://www.voorouderenkind.nl
mailto:blschut%40hetnet.nl%20?subject=
http://www.freibergcoaching.nl
mailto:info%40freibergcoaching.nl?subject=
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Leanne Steeghs Training & Coaching

 De reis van de heldin 

De reis van de heldin is een vierdaagse, systemische workshopcyclus waarin je op identiteitsniveau werkt aan je 
persoonlijk leiderschap. Iedere dag staat er een nieuw thema centraal. Voor vrouwen die willen stralen, zichzelf 
willen laten zien in wie ze zijn, geloven in verbinding, verlangen naar een veilige plek om zichzelf op een diepere 
laag te ontmoeten. Jane Coerts en Leanne Steeghs gaan met een vaste groep van maximaal 16 vrouwen aan 
de slag met thema’s die van binnenuit zijn ontstaan: de relatie met je moeder, de balans in je leven, vol durven 
gaan voor je succes en geluk, de partnerrelatie. 

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland)
Kennisbron  maskerstructuren, Lichaamswerk  
Specialisatie vrouwen

Website  www.leannesteeghs.com/de-reis-van-de-heldin-een-schitterend-avontuur/
Email info@leannesteeghs.com
Telefoon 06 - 58907665

Particolare

Trainingen en coaching  

Loeloe is een trainer en coach die systemisch en intuïtief werkt.

Regio  Noord Nederland (Friesland en Groningen) 
Kennisbron  NLP, sjamanisme, maskerstructuren
Specialisatie onderwijs, vrouwen, loopbaanvragen

Website  www.particolaretrainingen.nl
Email particolare@live.nl
Telefoon 06 - 12067679

http://www.leannesteeghs.com/de-reis-van-de-heldin-een-schitterend-avontuur/
mailto:info%40leannesteeghs.com?subject=
http://www.particolaretrainingen.nl
mailto:particolare%40live.nl?subject=
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Samen Systemisch werken

Systemisch werken, familieopstellingen 

Yvonne geeft systemische opstellingen. Dit kunnen 1 op 1 opstellingen zijn, maar het kan ook zijn dat iemand 
een vraag inbrengt, waarbij ze gebruik maakt van representanten. Elke maand is er een workshop in Lochem in 
een mooie verbouwde boerderij. De 1 op 1 opstellingen vinden op dezelfde locatie plaats, de datum en tijd is 
in overeenstemming met de cliënt. Yvonne kijkt altijd wat de opstelling laat zien en wat er zich in de diepte (het 
onbewuste) afspeelt en daar werkt ze mee. Er komen niet onnodig veel generaties in de opstelling te staan , 
maar ze gaat meteen naar de kern. Zo worden het vaak krachtige opstellingen.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland)
Kennisbron  Familieopstellingen  
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, onderwijs, fysieke gezondheid, mannen, vrouwen,  
 organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, conflicten en bemiddeling  
 (mediation), adoptie, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke  
 vraagstukken

Website  www.samensystemischwerken.com
Email samensystemischwerken@gmail.com
Telefoon 06 - 14276754

OPEN VLOER

OPEN VLOER: Plek voor Opstellingen  

Al jaren vormen Guus, Loes, Ranjana, Sonja en Tara, het collectief Open Vloer. Wij zijn 5 enthousiaste opstellers 
en kijken met open en frisse blik, en zonder oordeel, samen met jou naar je vraag. Wij zijn opgeleid door 
het SYST®-Institut en je kunt bij ons terecht voor elke vraag; of het nu gaat om een uitdaging op het gebied 
van werk, relatie(s), familie en fysieke symptomen. Dit najaar houden we 3 middagen opstellingen bij Djoj in 
Rotterdam van 13.15-17 uur op: donderdag 19 september, vrijdag 1 november, vrijdag 13 december 2019
Je bent van harte welkom voor een opstelling en als representant. In alle gevallen zul je er iets waardevols voor 
jezelf uit meenemen. Voor meer informatie en aanmelding: mail naar info@openvloer.nl

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.openvloer.nl
Email info@openvloer.nl
Telefoon 06 - 45482861

https://www.samensystemischwerken.com
mailto:samensystemischwerken%40gmail.com?subject=
http://www.openvloer.nl
mailto:info%40openvloer.nl?subject=
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Marga van Holsteijn, Praktijk Trotse Moeders

Individuele (opvoed-)opstellingen 

Marga is holistisch gezinstherapeut en (opvoed-)opsteller. Zij helpt moeders van een samengesteld gezin om 
hun plek en rol in het gezin te vinden. Dit geeft duidelijkheid en een prettige sfeer voor ieder in het (stief-)gezin. 

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland)
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, enneagram  
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, vrouwen

Website  www.praktijktrotsemoeders.nl
Email info@praktijktrotsemoeders.nl
Telefoon 06 - 23074460

Martina Knol kindercoach en jongerencoach en opvoedopsteller

individuele opvoedopstelling  

Martina is individueel opvoedopsteller met ook een schat aan ervaring als kinderarts, kindercoach en 
jongerencoach. In een veilige setting stap je als ouder met behulp van vloertegels je familiesysteem binnen 
om te ont-dekken waar je zelf geraakt wordt. Daar zitten emotionele patronen die je kunnen verhinderen er 
helemaal te zijn voor je kind(eren). Martina begeleidt op liefdevolle wijze de ouder die de problemen of het 
gedrag van zijn/ haar kind kan zien als oproep om met zichzelf aan de slag te gaan. Zo mooi om te zien wat er 
dan vrij komt. Ook voor aanstaande ouders.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, transactionele analyse, training opvoedopstellingen van SION
Specialisatie kinderen en opvoeding

Website  www.martinaknol.nl
Email contact@martinaknol.nl
Telefoon 06 - 10945897

http://www.praktijktrotsemoeders.nl
mailto:info%40praktijktrotsemoeders.nl?subject=
http://www.martinaknol.nl
mailto:contact%40martinaknol.nl?subject=
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WeLopstellingen, centrum waarin het opstellingenwerk centraal staat

Individuele (tafel-)opstellingen en coaching 

Het ervaren team van WeL kenmerkt zich door professionele, liefdevolle én zorgvuldige aandacht. Opstellers en 
coaches werken vanuit geÏntegreerde kennis en ervaring en zijn diepgaand geschoold.  

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel)
Kennisbron  naast het systemisch werk is er een breed aanbod aan methodieken zoals:  
 lichaamswerk, NLP, meditatie en inquiry’s  
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.welopstellingen.nl
Email info@welopstellingen.nl
Telefoon 033 - 2982106

Heel mijn hart en ziel

Opvoedopstellingen  

Als ouders hun plek innemen in het familiesysteem kunnen kinderen echt kind zijn. Met hart en ziel werkt 
Marga Ganzevles met ouders en opvoedopstellingen: ”Ieder vraagstuk rondom kinderen, opvoeding, 
ouderschap, pleeggezin of samengesteld gezin is het waard om op te stellen.” Zij put uit jarenlange ervaring in 
de kinderopvang en jeugdhulpverlening. 

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  Triple P, Gordontraining, coaching
Specialisatie kinderen en opvoeding

Website  www.heelmijnhartenziel.nl
Email heelmijnhartenziel@gmail.com
Telefoon 06 - 42316773

http://www.welopstellingen.nl
mailto:info%40welopstellingen.nl?subject=
http://www.heelmijnhartenziel.nl
mailto:heelmijnhartenziel%40gmail.com?subject=
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Energypraktijk

Indische Familieopstellingen ‘Echo’s uit de gordel van smaragd’ 

Het is wrang en onrechtvaardig hoe de geschiedenis van onze voorouders is. Hier kunnen we niets meer 
aan veranderen, voorbij ja.. Als ‘hadden’ komt, is ‘hebben te laat’ waren de wijze woorden van mijn beide 
oma’s. Indische opstellingen waarbij met nadruk gelet wordt op het koloniaal verleden en de specifieke 
overtuigingen en gedragingen die daaruit voortkwamen, de oorlogen die gevoerd werden en niet te vergeten 
de Jappenkampen, buitenkampers en de Bersiap. Marcel van Doorn heeft zijn eigen Indische geschiedenis 
uitgeplozen op het gebied van systemisch werk. Als geen ander kan hij invoelen en zien welke dynamieken 
innerlijk spelen. Hij zal het niet nalaten de vragensteller te spiegelen en uit te nodigen in zijn eigen kracht te 
gaan staan.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland), Oost Nederland (Drenthe  
 en Gelderland), Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg)
Kennisbron  oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, sjamanisme  
Specialisatie relatie, onderwijs, fysieke gezondheid, mannen, geen inhoudelijke specialisatie,  
 ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.energypraktijk.nl
Email info@energypraktijk.nl
Telefoon 06 - 29229206

123Tc - Wat is mijn Plek

Workshop Opstelling Almere  

WAT IS MIJN PLEK? 
In het systeem heeft iedereen plek. Alles mag er zijn en iedereen hoort erbij. Soms is het niet helemaal meer 
duidelijk wat jouw plek is, binnen de organisatie of in je gezin. Dit kan leiden tot onduidelijkheid, onzekerheid 
en frustratie. Vaak kost het veel energie en snap je niet zo goed wat er nou precies aan de hand is. Een 
‘opstelling’ kan daar veel duidelijkheid in scheppen. Linda begeleidt je met zorgvuldige betrokkenheid naar 
nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen.
Datum: vrijdag-avond 18 oktober 2019 | Begeleider: Linda Bakker | Locatie: Banyan Tree Almere
Vragen? of wil je meer informatie stuur een persoonlijk-berichtje linda@watismijnplek.nl 
Want iedereen heeft recht op een plek. Wat is jou plek?

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.watismijnplek.nl/workshops-familieopstellingen/
Email linda@watismijnplek.nl
Telefoon 06 - 12924382

http://www.energypraktijk.nl
mailto:info%40energypraktijk.nl?subject=
http://www.watismijnplek.nl/workshops-familieopstellingen/
mailto:linda%40watismijnplek.nl?subject=
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Maelique

Zins Opstellingsmiddag

Monique Mizee geeft opstellingen volgens de methode van Franz Rupert. Er wordt een ‘verlangenszin’ 
onderzocht en Monique begeleidt de vraag inbreng(st)er warm, betrokken en professioneel. Het gaat hierbij om 
wat er zichtbaar wil worden vanuit het systeem met betrekking op de vraag die gesteld is.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel)
Kennisbron  NLP, transactionele analyse, lichaamsgericht werken  
Specialisatie relatie, mannen, vrouwen, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle  
 mogelijke vraagstukken

Website  www.maelique.nl
Email info@maelique.nl
Telefoon 06 - 48509921

ZIESOO

Systemische Opstellingen Online  

ZIESOO is een platform waar systemische coaches/opstellers/therapeuten en deelnemers elkaar kunnen vinden 
voor een systemische opstelling online. De deelnemers kunnen terecht voor familie-, organisatie-, symptomen 
en ziekte-, opstellingen.

Regio  Online 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, elke coach/opsteller/therapeut heeft zijn  
 eigen specialiteiten
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.ziesoo.com
Email info@ziesoo.com
Telefoon 06 - 33953471

http://www.maelique.nl
mailto:info%40maelique.nl?subject=
http://www.ziesoo.com
mailto:info%40ziesoo.com?subject=
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kijk nu

tafelopstellingen en grensbewustzijn

kijk nu biedt opleiding, training en coaching in systemisch werken en bewustzijn. Martijn is gespecialiseerd in 
tafelopstellingen en grensbewustzijnopstellingen. Naast individuele opstellingen heeft Martijn een eigen  
3 daagse opleiding tafelopstellingen en grensbewustzijn ontwikkeld, geaccrediteerd met 18 PE punten, welke 
enkele malen per jaar wordt aangeboden in de regio ‘s Hertogenbosch. Als ervaren en gecertificeerd opsteller 
werkt hij ook met (onderwijs)teams. Daarnaast heeft Martijn als systemisch kindercoach een eigen methode 
ontwikkeld om kinderen en hun ouders in enkele sessies krachtige inzichten en zelfvertrouwen mee te geven 
d.m.v. de ‘tuinmetafoor’. Benieuwd naar de aanpak, interesse!? Een warm welkom bij kijk nu.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel), Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg)
Kennisbron  NLP, Grensbewustzijn   
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, onderwijs, organisatie- en leiderschapsvragen,  
 conflicten en bemiddeling (mediation)

Website  www.kijknu.nu
Email info@kijknu.nu
Telefoon 06 - 22344642

JosselienNathalie Zijn & Worden

Opstellingen (liefst ‘blind’ voor helderheid) voor individuen en groepen  

Josselien is een opsteller die de output graag zo zuiver mogelijk houdt. Dat betekent dat indien mogelijk in 
aanvang items ‘blind’ worden opgesteld. Het hoofd krijgt hierdoor een minimum aan triggers; er wordt echt een 
appèl gedaan op voelen en het onderbewuste weten. Met precies genoeg woorden en veel compassie draagt 
Josselien de opstelling met een rotsvast vertrouwen dat het veld een inzicht geeft, hoe pittig dat ook kan zijn.
In de basis is Josselien geschoold in de klassieke familieopstellingen, maar als een spons is zij ook bij andere 
opstellers verschillende vormen gaan leren. Dat maakt Josselien een veelzijdige opsteller. Dit levert soms een 
verrassende aanpak op, maar haar begeleiding is altijd 100% integer en veilig.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel), Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.josseliennathalie.nl
Email josselien@yahoo.com
Telefoon 06 - 21612252

http://www.kijknu.nu
mailto:info%40kijknu.nu?subject=
http://www.josseliennathalie.nl
mailto:josselien%40yahoo.com?subject=
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TryAngleCoaching Rachel Naron

inzicht in leven en welzijn - systemisch werk

Rachel is een opsteller die familieopstellingen, opvoedopstellingen en organisatieopstellingen met zorg en 
kennis faciliteert. Vraagstukken over kind en gezin, onderwijs en opvoeding zijn haar passie, waarbij haar 
onderwijsachtergrond goed van pas komt. Rachel Naron werkt als opsteller met individuele klanten, in groepen 
en verzorgt ontwikkeltrajecten. Ze blijft dicht bij de vraag van de client en zorgt voor een veilige helende 
bedding. Ze werkt zorgvuldig en vol overhave. Rachel brengt beweging in het veld daar waar het stokt. Ze 
schuwt niet het pijnlijke te benoemen en daarnaast humor en lichtheid in te brengen. Haar feilloze en tevens 
speelse contact met ‘het grotere’ zorgt voor verrassende opstellingen.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel)
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, sjamanisme, maskerstructuren, transactionele analyse   
Specialisatie kinderen en opvoeding, onderwijs, organisatie- en leiderschapsvragen, conflicten  
 en bemiddeling (mediation), adoptie

Website  www.rachelnaron.nl
Email mail@rachelnaron.nl
Telefoon 06 - 12860997

Prakijk Inkracht

Opvoedopstelling  

Tijdens een opvoedopstelling geeft Sandra jou in een 1 op 1 situatie inzicht in jouw onbewuste gevoelens die 
de relatie met je kind beïnvloeden. Tijdens een opvoedopstelling bekijk je de relatie met je kind vanaf een 
afstandje. Sandra nodigt je uit om alle factoren die voor jou van belang zijn neer te leggen via ”vloertegels”. Op 
die manier krijg je een visueel plaatje van je situatie en ervaar je vanuit een diepere laag waarom relaties in 
jouw gezin zijn zoals ze zijn. Met deze inzichten zal jij als ouder herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben 
om een situatie te veranderen. Kinderen pikken die hervonden kracht in de opvoeding direct op. Er ontstaat 
weer ruimte voor oprecht contact en het doorgeven van liefde. 

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken
Specialisatie kinderen en opvoeding

Website  www.praktijkinkracht.nl
Email info@praktijkinkracht.nl
Telefoon 06 - 82574770

http://www.rachelnaron.nl
mailto:mail%40rachelnaron.nl?subject=
http://www.praktijkinkracht.nl
mailto:info%40praktijkinkracht.nl?subject=
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Captain Coaching ism Triggers voor Ontwikkeling

Opstellingen gericht op gezondheidsvraagstukken

Miriam Kaptein en Dorethy van de Ven werken al 10 jaar samen als health-coaches en zijn gespecialiseerd in 
systemische vragen rondom gezondheid. Ze zijn geïnspireerd geraakt door het werk van Stephan Hausner, 
Daan van Kampenhout en uiteraard van Bert Hellinger. De kracht van hun werk ligt in het samen begeleiden 
van opstellingen, de energetische aanpak en de koppeling van ‘body-mind-soul’. Als jij jouw persoonlijke vraag 
inbrengt dan organiseren zij een opstellingsavond. De kosten hiervoor bedragen 75 euro. Als je wil kennismaken 
met onze werkwijze kun je een keer deelnemen als toeschouwer/representant.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland), Zuid Oost Nederland (Brabant  
 en Limburg)
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, sjamanisme,  
 NLP Health Certification   
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid, organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen

Website  www.captain-coaching.nl/index.php?page=familieopstellingen
Email miriamkaptein@gmail.com
Telefoon 0031 6 - 43245415

Levensecht

Individuele opstellingen  

Leontien is een ervaren opsteller die gespecialiseerd is in familierelaties. Ze begeleidt voornamelijk opstellingen 
over de relatie met moeder of met de kinderen/ het gezin. Bij deze individuele opstellingen maakt ze o.a. 
gebruik van vloerankers. 

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  NLP, transactionele analyse
Specialisatie kinderen en opvoeding, vrouwen

Website  www.levensecht.nl
Email leontien@levensecht.nl
Telefoon 06 - 15055350

http://www.captain-coaching.nl/index.php?page=familieopstellingen
mailto:miriamkaptein%40gmail.com?subject=
http://www.levensecht.nl
mailto:leontien%40levensecht.nl?subject=
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Manoa.nu

Systemisch Werk Werkt

Nanna Nicole werkt vanuit verschillende disciplines. Als natuurgeneeskundige heeft ze een brede kennis 
van de werking van het fysieke lichaam. Door haar ervaring en werk binnen het sjamanisme heeft zij ook 
een doorleefde kennis van het ritme van de natuur, en daarmee het ritme van het leven, en de doorwerking 
van (voorouderlijke) trauma’s in het systeem en de ziel. Door deze brede achtergrond te combineren in het 
systemische werk, ontstaan er altijd bijzondere, heldere, krachtige en helende inzichten. Nanna Nicole werkt 
graag met voorwerpen uit de natuur, omdat dit een schat aan extra informatie meegeeft binnen een opstelling. 
Ze is ervaringsdeskundig, gegrond, aanwezig en biedt een veilige plek.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland)
Kennisbron  sjamanisme   
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, fysieke gezondheid, mannen, vrouwen, organisatie-  
 en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, conflicten en bemiddeling (mediation)

Website  www.manoa.nu/manoa-nu/systemisch-werk
Email nicole@manoa.nu
Telefoon 06 - 55150428

Karin van der Vaart

Horoscoopopstellingen: 8 maandelijkse workshopdagen vanaf 22 september  

Systemische opstellingen met ‘delen van jezelf’, waarbij je persoonlijke horoscoop als landkaart dient. De 
opstellingen geven inzicht in thema’s die spelen, het proces waar je in zit en hoe de innerlijke dynamiek van je 
karakter zich naar het dagelijks leven vertaalt. Waar sta je op dit moment en hoe kun je je leven (meer) in lijn 
brengen met waar je naartoe wil? We werken met persoonlijke vragen en thema’s van de deelnemers. Met 
de inzichten en ervaringen die je in de opstellingen opdoet kun je bewuste stappen zetten om patronen te 
doorbreken, meer balans en vitaliteit te creëren en authentieker in het leven te staan. 

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland  
 en Overijssel) 
Kennisbron  psychologische en spirituele astrologie
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.karinvandervaart.nl/workshopserie-2019-2020/
Email info@karinvandervaart.nl
Telefoon 06 - 47980503

http://www.manoa.nu/manoa-nu/systemisch-werk
mailto:nicole%40manoa.nu?subject=
http://www.karinvandervaart.nl/workshopserie-2019-2020/
mailto:info%40karinvandervaart.nl?subject=
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Ontmoeting op de grens

Opstellingen met het verlangen en familieopstellingen

Erna is een opsteller die zowel werkt met de methode van Franz Ruppert als met die van Bert Hellinger. Je kunt 
met Erna individueel werken, of met 1 representant of met een hele groep representanten.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel)
Kennisbron  NLP, klassieke psychologie, maskerstructuren, transactionele analyse   
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, fysieke gezondheid)

Website  www.ontmoetingopdegrens.nl
Email info@ontmoetingopdegrens.nl
Telefoon 06 - 40713896

Joke Duyvesteyn

Psychosomatische fysiotherapie met hierin geintegreerd systemisch werk  

Joke behandelt cliënten die onbegrepen lichamelijke klachten hebben, en hier via individuele opstellingen en 
systemisch werk via het lichaam mee aan de slag willen. Het lichaam vertelt heel veel over onze onbewuste 
spanningen en overlevingspatronen, en helpt om een beter inzicht te krijgen hoe je deze patronen kunt leren 
loslaten.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland) 
Kennisbron  NLP, ziekteopstellingen
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid

Website  www.fysiotherapiegcml.nl
Email j.duyvesteyn@gcml.nl

http://www.ontmoetingopdegrens.nl
mailto:info%40ontmoetingopdegrens.nl?subject=
http://www.fysiotherapiegcml.nl
mailto:j.duyvesteyn%40gcml.nl?subject=
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Vullings mindfulness counselling & training 

Individueel en groep Systemische opstellingen

May Vullings is een opsteller die sinds 2004 een eigen praktijk heeft. Ze werkt als psychosociaaltherapeut vanuit 
een basis van ACT, mindfulness en Systemische opstellingen.  Naast individuele opstellingen geeft ze met twee 
collega’s dagworkshops Systemische opstellingen. 

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg)
Kennisbron  NLP, transactionele analyse, Systemische opstellingen, ACT en mindfulness.    
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.vullingscounselling.nl
Email info@vullingscounselling.nl
Telefoon 06 - 29130156

Ilma trip praktijk voor systemischwerk via het lichaam

Systemisch werk via het lichaam  

Retraite en training op Terschelling.

Regio  Noord Nederland (Friesland en Groningen) 
Kennisbron  NLP, maskerstructuren, transactionele analyse, Massage therapie, systemisch werk  
 via het lichaam
Specialisatie fysieke gezondheid, vrouwen

Website  www.ilmatrip.nl
Email ilmatrip@live.nl
Telefoon 06 - 12679440

http://www.vullingscounselling.nl
mailto:info%40vullingscounselling.nl?subject=
http://www.ilmatrip.nl
mailto:ilmatrip%40live.nl?subject=
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Energetisch praktijk Saris 

Energetische ontwikkeling

Jeroen zijn kracht ligt in het laten ervaren hoe ziel, lichaam en geest samen een systemische drie-eenheid 
vormen. Voelen staat centraal, hij weet dit op nuchtere wijze, helder en lichter te maken zonder de kracht en 
intensiteit weg te nemen.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland), Oost Nederland (Drenthe  
 en Gelderland), Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel), België
Kennisbron  sjamanisme, Chakranomie & Inner Language of the Soul    
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.energetisch.info
Email jssaris@gmail.com
Telefoon 06 - 41624847

Praktijk Wilmy Seykens

gz psychologie en systeemopstellingen  

Naast de mogelijkheid tot individuele opstellingen tijdens een therapiesessie, organiseert Wilmy met regelmaat 
workshops systeemopstellingen. Haar aanbod bestaat uit algemene workshops en diverse thema workshops 
waaronder: Lichaam/Ziel/Geest, Samengestelde gezinnen/co-ouderschap en systemische visie op Mantelzorg. 
De workshops worden gegeven in samenwerking met Jeroen Saris.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland) 
Kennisbron  oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, energetische therapie
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, vrouwen

Website  www.wilmyseykens.nl
Email praktijk@wilmyseykens.nl
Telefoon 06 - 28573215

http://www.energetisch.info
mailto:jssaris%40gmail.com?subject=
http://www.wilmyseykens.nl
mailto:praktijk%40wilmyseykens.nl?subject=
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MoRe You 

Psychosociale therapie, loopbaanadvies en coaching

Monique is een opsteller die op rustige wijze je inzicht geeft in onbewuste patronen die kunnen spelen en je 
belemmeren in je (werk)leven.

Regio  Noord Nederland (Friesland en Groningen)
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, enneagram, transactionele analyse    
Specialisatie loopbaanvragen, conflicten en bemiddeling (mediation), geen inhoudelijke specialisatie,  
 ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.moreyou.frl
Email info@moreyou.frl
Telefoon 0031 6 - 42314129

http://www.moreyou.frl
mailto:info%40moreyou.frl?subject=
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Maria J.J. Schilt
Traumaverwerking in een combinatie van systemische dialoog, opstelling en EMDR   

Systemische consultaties

Maria bestudeert en werkt met de systemische methoden sinds 1999. Sinds 2005 vanuit haar eigen praktijk in 
Amsterdam. Naast workshops in groepen, faciliteert zij individuele sessies waarin zij systemische interventies 
combineert met EMDR. Ook partner sessies zijn mogelijk. kosten: 120 euro per sessie van 2 uur. 

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland)
Kennisbron  oplossingsgericht werken, sjamanisme, Yogische en Ayurvedische kennis, Zijns en  
 Ziels georiënteerd      
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.mariaschilt.nl
Email maria@amsterdamyogacentre.nl

JOYce Melendez
(therapeutische) coaching vanuit systemisch gedachtengoed, veelal met systemische 
opstellingsvorm.

Zijns-Opstellingen dagen  

Een Zijnsdag, omdat er ruimte is voor de complete Jij en je uitgenodigd wordt om er vol te zijn. Met alles 
wat er in je leeft... Een dag om je plek te vinden en vol te leren innemen! Een Opstellingendag, omdat we in 
samenklank en vanuit soul level gefaciliteerd, veelal met opstellingen in allerlei vormen zullen werken. Een 
Zijns-Opstellingendag, om de (on)bewuste rollen die je weerhouden van het leven van jouw authentieke 
kracht, rust, joy, welzijn en flow, bewust te worden, los te laten en transformeren. Je zelf in liefde bevrijdend en 
verbindend op een wijze die jou, het Leven en je familie van herkomst en nu eert. Om vanuit lichtheid en met 
een open hart en open mind te kunnen gaan leven als wie jij werkelijk bedoeld bent te zijn.

Regio  Oost Nederland (Drenthe en Gelderland) 
Kennisbron  Eigen ontwikkelde methode met diverse invloeden.
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met  
 alle mogelijke vraagstukken

Website  www.4lifequality.com

http://www.mariaschilt.nl
mailto:maria%40amsterdamyogacentre.nl?subject=
http://www.4lifequality.com
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Stefanie Bussing ~ Praktijk Be all you can Be 
Systemische opstellingen en opstellingen via het lichaam   

Systemisch Lichaamswerk & Ziekteopstellingen

Stefanie is gespecialiseerd in het begeleiden van opstellingen in relatie tot ziekte en gezondheidsvragen en het 
blootleggen van het zielvolle perspectief daarbinnen. Het lichaam en het aanwezig zijn in het lichaam vormt 
voor Stefanie de basis van waaruit ze werkt. Zij gebruikt in haar begeleiding het opstellingenwerk in combinatie 
met lichaamswerk, een krachtige combinatie die steeds weer laat zien dat de lichaamsgerichte benadering 
helpt om de zielsbeweging uit de opstelling te integreren in het lichaam. Iets wat vaak direct voelbaar (en 
tastbaar) is voor de vraagsteller.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Online
Kennisbron  Systemisch werk via het lichaam      
Specialisatie fysieke gezondheid, vrouwen

Website  www.stefaniebussing.nl
Email stefanie@beallyoucanbe.nl
Telefoon 06 - 48102716

Ik & Jij Opstellingen
teaching door persoonlijke aandacht

Individueel leertraject op maat  

Wil je geïnspireerd worden en opheldering krijgen op een persoonlijke manier? Zoek je enerzijds inzicht 
in maatschappelijke bewegingen en anderzijds in wat jouw rol is? Kriebelt het idee om meer systemisch 
bewustzijn op te bouwen voor jouw praktijk? Zoek je iemand die jou het systemisch denken kan leren en 
tegelijkertijd op jou kan toepassen als dat nodig is? Iemand bij wie het systemisch werken bezield is door het 
uitgangspunt dat binnen (individu) en buiten (de wereld) samenhangen. Ga naar Inge! 
Mensen worden niet alleen blij van haar drive en verlangen om werkelijk impact te hebben op een positieve 
verandering van onze wereld. Ze schept scherpzinnige helderheid in de meest ingewikkelde dingen door 
denken, voelen en doen te integreren.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  Creatiespiraal, Theory U, Spiral Dynamics
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.ikenjijopstellingen.nl
Email inge@knoope.nl
Telefoon 06 - 11355865

http://www.ikenjijopstellingen.nl
mailto:inge%40knoope.nl?subject=
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TSvH BV 
Combinatie van systemisch coachen en systemische opstellingen    

Systemisch leidinggeven aan de digitale transformatie van Finance

Marinda van Harskamp (TSvH BV) begeleidt organisaties met de digitale transformatie van Finance, de 
ondernemers en bestuurders met het leidinggeven aan deze transformatie vanuit de systemische benadering.
Samen met Marinda kijk je naar de unieke kenmerken van de transformatie van Finance voor de eigen 
onderneming en ga je op een interactieve manier aan de slag met het leidinggeven aan de transformatie. Zo ga 
je onder andere aan de slag met de volgende vragen:
• Waar komt de impuls voor veranderen, de transformatie vandaan?
• Waar ligt het eigenaarschap voor de transformatie? 
• Zijn degenen die besluiten nemen in een besluitvaardige toestand? 
• Is de organisatie in een toestand dat ze de transformatie kan ondergaan?

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland), Noord Nederland (Friesland en  
 Groningen), Oost Nederland (Drenthe en Gelderland), Midden Nederland (Utrecht,  
 Flevoland en Overijssel)
Kennisbron  NLP, MBTI Persoonlijkheidsleer      
Specialisatie organisatie- en leiderschapsvragen

Website  www.tsvh.nl
Email marinda@tsvh.nl
Telefoon +31 599 854410

School voor Systemisch Bewustzijn
Een integratieve benadering 

Innerlijk Kindwerk  

Een Systemisch perspectief op Innerlijk Kindwerk voor Volwassenen.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, Tao, maskerstructuren,  
 transactionele analyse, Emotioneel Lichaamswerk
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, mannen, vrouwen, conflicten en bemiddeling  
 (mediation), adoptie

Website  www.systemisch-bewustzijn.nl
Email alfa.omnia@gmail.com
Telefoon 06 - 10376190

http://www.tsvh.nl
mailto:marinda%40tsvh.nl?subject=
http://www.systemisch-bewustzijn.nl/agenda
mailto:alfa.omnia%40gmail.com?subject=
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Kindercoachpraktijk GIJZ 
Individuele opvoedopstellingen    

Individuele opvoedopstellingen

Arianne is getrouwd, moeder van 3 jongens en vele jaren werkzaam geweest als jeugdverpleegkundige op het 
consultatiebureau, op basisscholen en in een asielzoekerscentrum.  Momenteel is zij kinder-, jongeren- en 
gezinscoach en opvoedopsteller. Ze heeft zich gespecialiseerd in rouw (ten gevolge van dood en scheiding), 
hoogsensitiviteit en systemisch werk middels individuele opvoedopstellingen. Haar uitgangspunt is de 
hulpvraag van de ouder(s) en die van het kind. Daarbij kijkt ze in de eerste plaats naar de dynamiek van het 
systeem waarin het kind opgroeit. Daarmee wordt vaak duidelijk dat het kind onverwerkte stukken van zijn/
haar ouder(s) spiegelt. Door met de ouder(s) aan de slag te gaan, werkt ze voor het kind.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland)
Kennisbron  Psychodynamisch coachen      
Specialisatie kinderen en opvoeding

Website  www.kindercoachpraktijkgijz.nl
Email info@kindercoachpraktijkgijz.nl
Telefoon 06 - 13824132

Dana Kooistra - Bewustzijn in Bedrijf 
inzet van werkvorm die beste aansluit bij de vraag, waaronder opstellingen 

Persoonlijke begeleiding & coaching  

Meer in verbinding komen met wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Om jezelf de antwoorden te kunnen 
geven die je zoekt, obstakels uit de weg te halen en te dansen met de beren op de weg. Dana begeleidt je in dit 
proces met verschillende werkvormen, afhankelijk van je vraag en je voorgeschiedenis. Door hierbij systemisch 
te kijken, worden ook de invloeden vanuit je familie en je omgeving hierin zichtbaar. Zodat jij hieruit kunt 
stappen en je hart kunt volgen.    

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland),  
 Noord Nederland (Friesland en Groningen), Oost Nederland (Drenthe en Gelderland),  
 Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel), Zuid Oost Nederland (Brabant  
 en Limburg) 
Kennisbron  maskerstructuren, transactionele analyse, Soul-based coaching
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid, vrouwen, organisatie- en leiderschapsvragen,  
 loopbaanvragen, geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.danakooistra.nl
Email dana@danakooistra.nl
Telefoon 06 - 15093316

http://www.kindercoachpraktijkgijz.nl
mailto:info%40kindercoachpraktijkgijz.nl?subject=
http://www.danakooistra.nl
mailto:dana%40danakooistra.nl?subject=
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MerelWijs 
kindertolk, individuele opvoedopstellingen en EFT 

Warm Ouderschap  

 Jouw verhaal over je kind is de basis van waaruit we werken. Vaak ben je vanuit je systeem belemmerd om 
volledig beschikbaar te zijn voor je kind. Door deze belemmering op te sporen kom je in je kracht te staan en 
kan je leiding geven aan je kind. Betrouwbaar en liefdevol.   

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel), Zuid Oost Nederland (Brabant  
 en Limburg) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, maskerstructuren, kindertolk, EFT
Specialisatie relatie, kinderen en opvoeding, vrouwen, conflicten en bemiddeling (mediation), adoptie

Website  www.merelwijscoaching.nl
Telefoon 06 - 30014915

Paula Udondek Coaching 
met paarden (of andere dieren)    

Systemisch coachen mhv paarden

Paula en haar paard(en) geven je middels deze manier van werken inzicht in je vraag en het vertrouwen in 
het vinden van je eigen antwoord en oplossingen. Hervinden van je authenticiteit, kijken vanuit verschillende 
perspectieven, ervaringsgericht leren (mhv het paard) en beseffen dat er geen goed of fout is, alleen dat waar jij 
je prettig bij voelt.

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland)
Kennisbron  Abraham Hicks, inner-christ, je emoties als routeplanner. HSP.      
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.paulaudondekcoaching.nl
Email info@paulaudondekcoaching.nl
Telefoon 06 - 53277651

http://www.merelwijscoaching.nl
http://www.paulaudondekcoaching.nl
mailto:info%40paulaudondekcoaching.nl?subject=
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Tussen Hemel en Paarden 
met paarden (of andere dieren) 

Systemische Essenties in het Veld  

Caroline coacht met oude wijsheid, levenservaringen en nieuwe inzichten, met de oer-kracht van de kudde in 
het Levende Veld. Ze is thuis in bewustwordingsprocessen bij individu, gezinnen, professionals en teams waar 
vragen zijn naar heling, verbinding, begrip en een betere samenwerking. Ze helpt je om bij je oorspronkelijke, 
diepste waarden te komen. Daar waar het helende en creatieve vermogen begint, zodat je trouw kunt zijn aan 
jezelf en je talent.

Regio  Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  sjamanisme, transactionele analyse, holistische geneeskunde
Specialisatie relatie, fysieke gezondheid, vrouwen, organisatie- en leiderschapsvragen

Website  www.tussenhemelenpaarden.nl
Email caroline@tussenhemelenpaarden.nl
Telefoon 06 - 52058598

InnerMove 
Individuele coaching en systemische opstellingen 

Individuele opstellingen voor werk - en levensvragen  

Annejos Wafelbakker (1962) wil vanuit haar achtergrond als organisatiepsycholoog, haar veelzijdige ervaring 
als organisatieadviseur en met toepassingen vanuit het systemisch werk een bijzondere bijdrage leveren aan 
het optimaal functioneren van individuele mensen. In 2003 werd zij ”gegrepen” door het systemisch werk. 
Annejos volgde bij het Bert Hellinger Instituut de opleiding Systeemdynamiek in organisaties en daarna diverse 
cursussen zoals systemisch werken in één-op-één situaties. Sinds 2004 past zij vanuit haar coachingspraktijk 
InnerMove in Amsterdam individuele opstellingen toe bij tal van andere werk- en levensvragen.   

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, appreciative inquiry,  
 transactionele analyse
Specialisatie mannen, vrouwen, organisatie- en leiderschapsvragen, loopbaanvragen, conflicten  
 en bemiddeling (mediation)

Website  www.innermove.nl
Email info@innermove.nl
Telefoon 020 - 6730171

http://www.tussenhemelenpaarden.nl
mailto:caroline%40tussenhemelenpaarden.nl?subject=
http://www.innermove.nl
mailto:info%40innermove.nl?subject=
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Het Vrije Inzicht 
Mindfulness en Opstellingen    

Mindfulness en Opstellingen

Tijdens vier avonden leg je een stevig fundament voor een Mindful leven. Wij zijn Michelle (opsteller) en Ghita 
(mindfulness coach) en wij begeleiden je graag in het neerzetten van die basis.

Regio  Zuid Oost Nederland (Brabant en Limburg)
Kennisbron  Mindfulness      
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.hetvrijeinzicht.nl
Email michelle@hetvrijeinzicht.nl
Telefoon 06 - 50553636

De Verheldering 
systemisch gesprek en systemische opstellingen

Wil jij de gewenste ‘jij’ zijn?

Aan tafel werken we samen aan overzicht en verandering. Door de ervaring van Hans in duizenden gesprekken 
kan dit snel duidelijk worden. De plaats die jij inneemt ten opzichte van iemand anders. Of ten opzichte van iets 
in jou of van een ander.  
En al pratende en zoekende vinden we een weg om binnen in je een verandering te starten.
Soms vraag ik je om even naar binnen te gaan. Andere keren gebruik ik voorwerpen om iets of iemand te 
representeren. Soms vertel ik een verhaal dat jou of jouw thema kan raken. Samen jouw mogelijkheden 
verkennen. Dat doen dat jou en jouw familiesysteem helpt om verder te komen.

Regio  Noord West Nederland (Noord Holland), Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland),  
 Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Overijssel) 
Kennisbron  NLP, oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, appreciative inquiry,  
 hypnotherapie, avatar, advaita vedanta, psychodrama, maar vooral systemisch werk
Specialisatie geen inhoudelijke specialisatie, ik werk met alle mogelijke vraagstukken

Website  www.verheldering.nl
Email hans@verheldering.nl
Telefoon 06 - 21286729

http://www.hetvrijeinzicht.nl
mailto:michelle%40hetvrijeinzicht.nl?subject=
http://www.verheldering.nl
mailto:hans%40verheldering.nl?subject=
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Flowable 
Systemisch werker en denker: met en zonder opstellingenwerk.    

Met jezelf zijn in de ontmoeting met anderen

Anouscha is een coach, trainer en (organisatie) adviseur die met een systemische bril naar situaties kijkt. Hierbij 
is zij gericht op het zelfhelende vermogen van mensen, groepen en organisaties. Belangrijk hierbij vindt zij Plek: 
plek voor jou, jullie en wat is of wil zijn. 

Regio  Zuid West Nederland (Zuid Holland en Zeeland)
Kennisbron  oplossingsgericht werken, klassieke psychologie, maskerstructuren,  
 transactionele analyse      
Specialisatie relatie, organisatie- en leiderschapsvragen, conflicten en bemiddeling (mediation)

Website  www.flowable.nl
Email flowablesite@outlook.com
Telefoon 06 - 24342927

http://www.flowable.nl
mailto:flowablesite%40outlook.com?subject=
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Blijf op de hoogte van de ideeën 

en ontwikkelingen in het veld van 

systemisch werk. 

Schrijf je in voor Veldnieuws, 

een gratis tweewekelijkse digitale 

uitgave van Uitgeverij Het Noorderlicht. 

Ja, ik wil me inschrijven voor Veldnieuws

http://eepurl.com/gpaIXD
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