
Ons denken en handelen wordt 
deels gestuurd door ons 
verstand.  
 
Het stelt je in staat te doen wat 
je moet of wilt doen. Daardoor 
komen mooie en goede dingen 
tot stand, behaal je doelen en 
doe je de klussen die je moet 
doen.  
 

Een groot deel van je handelen gaat echter onbewust en is grotendeels 
gebaseerd op onze normen en waarden en onze eerdere leerervaringen.  

De leerervaringen in onze vroege jeugd blijken van enorm belang. Deze 
ervaringen kunnen positief dan wel negatief zijn. 

Wanneer je (te veel) last hebt van negatieve leerervaringen en je steeds 
maar tegen dezelfde soort problematiek aanloopt of een probleem of 
keuze niet rationeel lijkt te kunnen oplossen, kan een (familie-) opstelling 
uitkomst bieden. 

Een (familie) opstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de 
onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. 

Omdat veel van deze onbewuste problematiek voortkomt uit onze familie 
van herkomst, zijn veel opstellingen familie-opstellingen.  Het is echter ook 
mogelijk om een probleem op de werkvloer op te stellen (organisatie-
opstelling), een ziekte of lichamelijke klacht (lichaamsopstelling) of 
dilemma dat je met je verstand niet opgelost krijgt. 

De opstellingen zullen worden begeleid door Els.

(familie) opstellingen                                                                                                                                                                   

Kosten voor de 
opstellingen-avond: 

De kosten voor deelname aan 
deze avond zijn  € 10,—   
contant te 
voldoen op 
de avond zelf. 
 
 

Kosten voor de  
opstellingen-dag: 

De kosten voor deelname aan 
deze dag zijn € 50,— 
(inclusief koffie, thee, lunch) 
Na aanmelding vooraf te 
voldoen.      

Data eerste helft 2020: 

Opstellingen - avonden 
19.30 - 22.00 uur: 

• maandag 13 januari 

• maandag 10 februari 

• maandag 9 maart 

• maandag 6 april 

• maandag 29 juni 

Opstellingen - dagen  
9.30 - 17.00 uur: 

• zaterdag 25 januari 

• zaterdag 16 mei 

Dirk Jan van Wijk en Els Vonk

Aanmelden:   opstellingen@wijknaarjelijf.nl  
               opstellingen@elsvonkcoaching.nl 

Adres:    MCM, Molenstraat 1a  
    1911 BR Uitgeest  
    2e verdieping 

Thema inbrengen:  wanneer je thema wilt inbrengen en een   
    opstelling wilt doen, is het van belang dat je        
    dat van te voren aanvraagt.  
    De kosten zijn € 10,- extra.
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