
Praktisch 2021 
Opstellingen-avonden 

Inloop vanaf 19.15 uur                                                   
Start stipt 19.30 uur                                                       
Einde rond 22.00 uur


Uitgeest: 1 x per maand op maandag           
(25-01, 15-02, 22-03, 19-04, 10-05, 07-06, 
05-07, 06-09, 11-10, 08-11, 13-12)


Locatie:  
Jonker Installatietechniek 1e verdieping       
Westerwerf 5c (aan parkeerterrein naast Bob’s)        
1911 JA Uitgeest


Akersloot: 1 x per maand op dinsdag  
(05-01, 09-02, 02-03, 13-04, 25-05, 22-06, 
24-08, 21-09, 26-10, 30-11)


Locatie: 
Praktijk La Vida                                            
Churchillplein 1                                                              
1921 ET Akersloot


Informatie: 

www.elsvonkcoaching.nl


Inschrijving: 

opstellingen@elsvonkcoaching.nl


Kosten 

Deelname: € 10,- per persoon                                       
Opstelling: € 40,- extra                                                   
(contant te voldoen op de avond zelf)


Dirk Jan en Els 
Els Vonk 
Els heeft een lange carrière achter de rug als 
leerkracht en directeur in het basis-onderwijs. 

Zij heeft altijd speciale aandacht gehad voor 
kinderen die niet zo makkelijk meekwamen. 

Daarnaast heeft zij veel opleidingen gedaan in 
o.a. NLP, Systemisch Werk en Oplossingsgericht 
Werk.

Tegenwoordig heeft zij een coachingspraktijk, 
begeleidt familieopstellingen en geeft trainingen 
aan leerkrachten in het onderwijs.


Dirk Jan van Wijk 
Dirk Jan heeft zich in ruim 30 jaar ontwikkeld tot 
holistisch werkend huisarts. Hij heeft speciale 
aandacht voor voedings- en omgevingsfactoren 
als oorzaak van ziekte.

Naast zijn werk als huisarts heeft hij een coach-
praktijk, waarin hij d.v.m. lichaamswerk de 
verborgen oorzaak van klachten en ziekte 
zichtbaar maakt.

Familie-
opstellingen 

Uitgeest-Akersloot

Laagdrempelig 
Veilig en respectvol 

Bijzonder inzichtgevend 
Theorie SW verduidelijkt

http://www.elsvonkcoaching.nl
mailto:opstellingen@elsvonkcoaching.nl


De opstelling 
De opstellingen worden begeleid door Els 

Op een avond kunnen 10 tot 15 belangstellenden 
komen en kunnen 2 mensen een thema inbrengen, 
waarmee een opstelling wordt gedaan. Een  
opstelling duurt meestal 45 tot 60 minuten. 
 
Stel dat jij een hardnekkig thema wilt opstellen, dan 
heeft Els eerst een kort gesprek met je, waarin jij 
uitlegt waar je (al je hele leven) zo’n last van hebt en 
wat je in plaats daarvan zou willen.


Vervolgens kies jij uit alle aanwezigen 
representanten voor de personen die deel uitmaken 
van het systeem waarin jouw thema is ontstaan. 
Meestal zal dat je gezin van herkomst zijn en 
ontstaat een ‘familie-opstelling’.


De wijze waarop de representanten staan ten 
opzichte van elkaar en de gevoelens die zij krijgen 
geven informatie over de oorsprong van de 
dynamiek.


Els kan een interventie doen waardoor de energie 
weer kan gaan stromen.

Thema’s 

Het kan zijn, dat je in je jongste jeugd (gebrek 
aan) warmte, liefde, waardering en veiligheid 
hebt ervaren en  dat daardoor onbewust een 
gebrek aan eigenwaarde / eigenliefde en angst is 
ontstaan. Doorgaans leven we de rest van ons 
leven met deze onbewuste motieven en bepalen 
deze in hoge mate ons karakter. En zolang dat 
goed gaat en je gelukkig leeft, is dat prima. 

Helaas kan ons onbewuste ons ook (in 
toenemende mate) in de weg gaan zitten en voor 
ongewenste problemen zorgen, die we met ons 
verstand maar niet opgelost krijgen.

 Voorbeelden 
 Ik word niet gewaardeerd/gezien, 

 ik mag er niet zijn.

 Ik ben altijd maar bang voor ……..

 Hoe ga ik om met de ruzie in mijn familie?

 Ik sta direct klaar voor een ander, maar ik ga       

 voorbij  mijn eigen behoeften.

 Steeds mislukken mijn relaties.

 Ik kan maar niet kiezen tussen …..

 Waarom heb ik toch altijd maar last van ….?

 Wie ben ik en wat wil ik nu echt?

Systemisch Werk 
Systemisch werk is een door Bert 
Hellinger ontwikkelde methode die we zijn leren 
kennen onder de titel Familieopstellingen. 

Als vervolg op reeds bestaande systeem-theorie 
is Hellinger begonnen met het letterlijk 
neerzetten van een systeem (gezin, team, bedrijf) 
waarbij representanten leden van het systeem 
voorstellen. 


Systemisch werken heeft tot doel de verborgen 
belemmeringen binnen een systeem zichtbaar te 
maken. Ieder mens heeft een plek in zijn 
systeem van herkomst (het gezin). Er dient 
sprake te zijn van ordening, waardoor ieder zijn 
eigen plek binnen het systeem kan innemen. Het 
kennen van de eigen plek en het gekend worden 
in de eigen plek geeft acceptatie.
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