07-02-2020

Opstellingen volgens Ruppert en
Hausner
Hooghiemstra te Utrecht
10:00-17:00 uur
VG Systemisch Werken

Buiten ideeën
van goed en fout
ligt een veld.
Daar zal ik je ontmoeten.
Rumi (1207-1273) Perzisch filosoof, dichter en universeel mysticus.
Bij zijn dood streden joden, christenen en moslims om de eer hem naar zijn graf te mogen dragen

Deze dag zullen Kita Bronda en Chris Stegeman werken met vormen van opstellingen geïnspireerd op Franz
Ruppert en Stehpan Hausner. Twee Duitse opstellers die het werken met opstellingen verder hebben
ontwikkeld. Het meergenerationeel trauma staat hier centraal. Dat wat niet is ‘gezegd in woorden’ wordt
soms sterker doorgegeven. Dat wat een mens ontkent bepaalt de dynamiek.
Het werk van Frans Ruppert is gericht op welke dynamiek van overleven en trauma staat je in de weg je
verlangen te realiseren. Hierin worden ongezonde patronen van hechting zichtbaar. Stefan Hausner’s
methode onderzoekt verborgen dynamieken bij (chronische) ziekten en aanhoudende patronen. Je kunt je
voorkeur aangeven voor welke groep je kiest. Bij een ongelijke verdeling, word je in een groep geplaatst.
Deelnemers kunnen persoonlijke vragen onderzoeken via een loting.
10.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
16.00 uur

Start met inleiding en kort de theorie
2 Groepen: Chris werkt volgens Hausner en Kita volgens Ruppert
Lunch
2 Groepen: Chris werkt volgens Hausner en Kita volgens Ruppert
Centraal moment ter afronding.

Locatie:
Hooghiemstra te Utrecht,
Hooghiestraplein 51
3514 AX Utrecht
06-83397534
Betaald parkeren parkeergarage
Kosten van deelname:
voor leden: Inclusief 21% BTW: € 45,voor niet-leden: inclusief 21% BTW: € 75,Voor wie:
Voor leden van NVPA en geïnteresseerden. Ervaring met systemisch werken (opstellingen) gewenst.
Aanmelding:
(Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’) Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je komt. In ieder
geval vóór 30 januari 2020 a.s. opgeven via de website van het NVPA.
https://nvpa.org/trainingen/public
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst
bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het volledige deelnamebedrag van deze
bijeenkomst in rekening gebracht. (Annuleringsreglement – klik op de link)
Certificaat:
Na afloop ontvang je van de organiserende leden van deze vakgroep bijeenkomst een certificaat voor 6
scholingsuren.
Factuur:
Voor een bijdrage in de kosten van deze workshop ontvang je per mail je factuur. Dit is tevens de bevestiging.
Contact:
Chris Stegeman, coördinator
Tel: 06-13092428
E-mail: info@transparantnetwerk.nl

We hopen jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Chris Stegeman
Kita en Chris zijn beiden opgeleid bij Phoenix opleidingen, Franz Ruppert en Stephan Hausner.
Kita Bronda heeft haar praktijk [Kind en ik] in Utrecht en werkt veel met gedragsproblemen van kinderen en
jongeren, en loyaliteit-vraagstukken rond scheidingen. Zij heeft ook trainingen gevolgd bij Margriet
Wentink. Kita is auteur van het boek “Onrust in het Kinderhart” en bezig aan haar tweede boek rond
echtscheiding en loyaliteit.
Chris Stegeman heeft zijn praktijk Transparant in Werkhoven. Chris werkt veel met groepen rond traumata.
Hij heeft een wekelijkse inloopavond voor familieopstellingen, waar iedereen welkom is.

