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Niet alles van goud glinstert, niet iedereen die doolt is verloren; het oude dat 

sterk is verwelkt niet, diepe wortels worden niet aangetast door de vorst. 

J.R.R. Tolkien 

 

Inhoud 

In de tiendaagse vervolgopleiding Secure Base Systemisch Coachen (SBSC) staan 

(opnieuw) de thema’s van de Transitiecirkel centraal. Het kenmerk van de 

systemische benadering is dat je verder en dieper kijkt dan naar de afzonderlijke 

delen. Je onderzoekt het systeem als geheel.  Dit betekent dat je in de 

ontmoeting met je cliënt voor ogen houdt dat deze altijd onderdeel is van een 

groter systeem en daardoor beïnvloedt wordt.  

Leerde je in de opleiding Secure Base Coachen (SBC)  hoe je een secure 

base voor je cliënten wordt vanuit verbinding, intimiteit en kwetsbaarheid -  

ook vanuit zicht op je eigen secure bases - dan leer je in Secure Base 

Systemisch Coachen (SBSC) naar deze thema’s te kijken vanuit een systemisch 

perspectief. Dat betekent dat je je familie van herkomst als uitgangs- en 

onderzoekbasis neemt voor verkenning van jouw begeleiderschap. 

Je leert als Secure Base Systemisch Coach om met een systemische bril naar 
vraagstukken en problemen te kijken. Samen met je cliënt ga je op zoek naar 
verborgen patronen in de systemen waar hij/zij deel van uitmaakt. Het gevolg is 
dat je interventies een diepgaand en blijvend effect hebben. 
 
We besteden in deze opleiding veel aandacht aan de innerlijke houding van de 
Secure Base Systemisch Coach. Hoe kun je zonder oordeel en zonder intentie 
luisteren?  Hoe creëer je een ruimte waarin je alles en iedereen uit het systeem 
van je cliënt welkom is? Je leert hoe je systemisch kunt luisteren (wat wordt er 
bijvoorbeeld niet gezegd?) en welke systemische vragen je kunt stellen om snel 
tot de essentie te komen in de coachrelatie. 
 
Een belangrijk instrument in Secure Base Systemisch Coachen is je eigen lichaam. 
Het voelen en herkennen van de signalen van je lichaam, hierop leren 
vertrouwen én ernaar durven handelen, loopt dan ook als een rode draad door 
de opleidingsdagen heen. Je maakt ook kennis met andere belangrijke 
systemische principes (ordening, insluiten, balans in geven en nemen en 
bestemming) en veelvoorkomende patronen, zodat je meer taal en duiding kunt 
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geven aan de onderstroom tijdens de coaching. De Secure Bases die je hebt 
ontdekt in de opleiding Secure Base Coachen zet je opnieuw bewust in als 
hulpbronnen, waarmee je een nog grotere een holding space leert creëren voor 
jezelf, je cliënten en hun systemen. 
 
Inspiratiebronnen 
 
In de opleiding wordt onder meer gewerkt met inzichten uit het systemisch 
werken, de fenomenologie, de ontwikkelingspsychologie, de Transactionele 
Analyse.  We worden daarbij mede geïnspireerd door George Kohlrieser, Bert 
Hellinger, Wibe Veenbaas, Piet Weisfelt, Jakob van Wielink, Viktor Frankl, Eric 
Berne, Franz Ruppert, Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten. 
 

Doel / Opbrengst 
 
Je leert in deze opleiding hoe je vanuit een systemisch perspectief naar de 
vraagstukken van je cliënt kunt kijken. Je leert ontdekken hoe zijn of haar verhaal 
is ingebed in een groter verhaal. Een verhaal dat generaties overstijgt en het 
verhaal van de cliënt kleurt. Je leert hoe je oog kunt hebben voor dit grotere 
verhaal om je cliënt op die manier te laten ontdekken welke patronen van hieruit 
ontstaan zijn. In het aankijken van deze patronen ontstaat ruimte om een andere 
keuze te maken, andere betekenis te geven aan soms moeilijke en ingrijpende 
gebeurtenissen in iemands leven.  
 
In het aanboren  van veerkracht ondersteun je cliënten door blokkades 
(‘gijzelingen’) verder onder ogen te komen en op te heffen. Zo leren cliënten zich 
op hun beurt op een diepere laag te verbinden met (nieuwe) secure bases en 
zichzelf als secure base te ontmoeten. 
 
Je leert in deze opleiding hoe je op een systemische manier kunt werken met 
cliënten. Zo leer je werken met de intergenerationele verliezen en leer je energie 
benadrukken. Je leert de systeemenergie (hoe verlies en rouw zichtbaar worden 
in het systeem) herkennen en gebruiken. Je leert ontdekken hoe niet geleefd 
potentieel opgehaald kan worden ten dienste van de eigen roeping van de cliënt. 
Cliënten kunnen dan antwoord vinden op de vraag: wat vertelt mijn 
familiegeschiedenis mij over mijn roeping? 
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Werkwijze 
 
De tiendaagse opleiding Secure Base Systemisch Coachen is ervaringsgericht: we 
nemen het genogram en het gezin van herkomst van de deelnemer als 
uitgangspunt waarbij we werken met de rol van secure bases in dit genogram en 
het systeem van herkomst. 
 
We werken op de laag van de identiteit en vanuit de ontmoeting. Voor jou als 
deelnemer is het vanzelfsprekend dat je persoonlijke thema’s rond hechting en 
verbinding inbrengt. De in de opleiding aangereikte oefeningen kunnen in de 
eigen praktijk worden ingezet. 
 
Gedurende de opleiding vindt er minimaal tweemaal intervisie en éénmaal 
supervisie plaats in kleine groepen. Deelnemers maken een werkstuk dat 
onderdeel is van de testing en integratie. 
  
Doelgroep 
 
Secure Base Systemisch Coachen (SBSC) is een tiendaagse, verdiepende 
opleiding, voor alumni van de opleidingen Secure Base coachen. Mogelijk vindt 
er een telefonische intake plaats met één van de opleiders. 
 
Opleiders 
Deze opleiding wordt verzorgd door: 
 
Marnix Reijmerink  
https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/marnix-reijmerink/ 
 
Leanne Steeghs 
https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/leanne-steeghs/ 
 
Jakob van Wielink  (Blok 3) 
https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/jakob-van-wielink/ 
 
Anne Verbokkem-Oerlemans (supervisie) 
https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/anne-verbokkem-oerlemans/ 
 
 
 
 

https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/marnix-reijmerink/
https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/leanne-steeghs/
https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/jakob-van-wielink/
https://www.deschoolvoortransitie.nl/trainer/anne-verbokkem-oerlemans/
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Literatuur (zelf aan te schaffen) 
 
Professioneel begeleiden bij verlies van Jakob van Wielink, Leo Wilhelm en Denise 
van Geelen-Merks  
 
Care to Dare: de praktijk van Secure Base leiderschap van George Kohlrieser 
(vertaald door Riet Fiddelaers-Jaspers, Marnix Reijmerink, Jakob van Wielink en 
Leo Wilhelm) 
 
Systemisch wijzer - Kennis uit opstellingen die je iedere dag kunt gebruiken van 
Siets Bakker en Leanne Steeghs 
 
 

Praktische informatie 
 
Data 2019 - 2020:    
 
Groep 2   
 Blok 1: do 19 en vr 20 sept. 2019 

Blok 2: do 7 en vr 8 nov. 2019 
Blok 3: do 12 en vr 13 dec. 2019 (verzorgd door Jakob van Wielink) 
Supervisie: wo 8 januari 2020 (verzorgd door Anne Verbokkem-
Oerlemans) 
Blok 4: do 16 en vr 17 Jan. 2020 
Blok 5: do 5 en vr 6 mrt. 2020 (Testing en Integratie) 

 
Werktijden:  09.30 – 17.00 uur 
 
Investering:  € 3.245,--  inclusief koffie/thee en lunch. Inschrijving is definitief 

na ontvangst betaling. De algemene voorwaarden van de School 
voor Transitie zijn van toepassing. De School voor Transitie is een 
CRKBO geregistreerde instelling. Onze opleidingen en trainingen 
zijn daarom vrijgesteld van BTW. 

 
Locatie:        Dominicanenklooster te Huissen (nabij Arnhem). 

Via de website van het Dominicanenklooster kun je (desgewenst) 

een overnachting boeken.  

www.kloosterhuissen.nl  

http://www.kloosterhuissen.nl/
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Aanmelden:    Door het invullen van het aanmeldformulier op 

www.deschoolvoortransitie.nl 
 

Informatie:      06-28807124 (Marnix) of via marnix@deschoolvoortransitie.nl 
 
06-58907665 (Leanne) of via info@leannesteeghs.com 

http://www.deschoolvoortransitie.nl/
http://www.deschoolvoortransitie.nl/
mailto:marnix@deschoolvoortransitie.nl
mailto:info@leannesteeghs.com

