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lichter en je ervaart meer liefde in je
relaties. De coach zal een opstelling altijd
zorgvuldig en met respect voor je familie
begeleiden.
Identiteit en visie
CHDM is een christelijke organisatie. We
geloven dat God ieder persoon een tijd en
plaats geeft om te leven. Ieders leven heeft
een doel, je bent er niet ‘zomaar.’ CHDM
wil er zijn voor jou zodat jij er kan zijn voor
de ander.
Programma
Je kunt de workshop familieopstellingen
volgen in een dagprogramma of een
weekendprogramma. We werken in

groepen van ongeveer 15 personen.
Centraal staan de ingebrachte vragen van
deelnemers.
Het dagprogramma start om 9.30
uur en duurt tot 17.00 uur. Het
weekendprogramma start op vrijdag om
19.00 uur en eindigt op zondag om 12.00
uur. We werken op diverse locaties die zijn
geselecteerd op basis van rust, natuur en
centrale ligging.
Naast familieopstellingen kunnen er ook
opstellingen worden gemaakt van werk of
relatie-gerelateerde situaties.
Kijk voor meer informatie over coaching en
systemisch werk op www.chdm.nl.

familieopstellingen

Wil je weten hoe je keuzes maakt
die goed voor je zijn? Begrijpen waar
verstrikkingen vandaan komen? Wil je
verder ontplooien?
In de workshop familieopstellingen
ontdek je wat de invloed is van je
familie(geschiedenis) op jouw leven.
Verstrikkingen
Ieder mens ontwikkelt zich in reactie
op zijn omgeving; of dit nu een veilige
of een onveilige plek is. Zo ontstaan
overlevingsmechanismen die functioneel
maar ook belastend kunnen zijn.
Het kan zijn dat je bijvoorbeeld

al vroeg in je leven veel
verantwoordelijkheid kreeg.
Deze houding neem je mee naar andere
situaties. Het gevolg kan zijn dat je op je
werk veel aan kunt, maar dat je continu
tegen grenzen aanloopt. Een verstrikking
uit zich in gedrag dat je probeert te
veranderen, maar het lukt je niet.
Methode
Systemisch werk is een doeltreﬀende
methode om verstrikkingen op te sporen
in een organisatie of familie. Opstellingen
kunnen confronterend zijn, maar door
vernieuwde inzichten ontstaat meer begrip
en aanvaarding voor de situatie waarin
men zich bevindt.

kies krachtig

Opstelling
De vraaginbrenger maakt
een opstelling van zijn familie. Voor
ieder familielid en voor de inbrenger
zelf wordt een representant gekozen
die een plek krijgt in de opstelling.
Vervolgens vertellen de representanten
wat zij ervaren op deze plek. In het proces
dat volgt onderzoeken we hoe er meer
balans kan komen in het systeem. Tijdens
de opstelling wordt duidelijk waar de
verstrikking zit.

naar balans tussen geven
en nemen. Het systeem waar
je deel vanuit maakt, heeft invloed
op jou. Wanneer de balans verstoord
is, functioneert het systeem minder
goed. Vaak zoek je de oorzaak van je
beperkingen bij jezelf of naaste omgeving.
Dit geeft veel frustraties.
Wat een opluchting als je ontdekt dat de
moeilijkheden niet zozeer met jezelf te
maken hebben maar met een dynamiek in
je systeem.

Eﬀecten
Een mens heeft een veilige plek nodig om
op te groeien en tot zijn doel te komen.
Van nature ben je voortdurend op zoek

Door middel van een opstelling krijg je
meer inzicht en ervaar je ontspanning,
begrip, verklaring en acceptatie. Het
brengt je dichter bij jezelf, lasten worden

