
  

  

  

  

  

  

  

  

BIJEENKOMST 1  
  

Er zijn 2 boeken die wij gebruik voor de opleiding. Jullie werkgever is hierover 

geïnformeerd. Dus mocht je het boek nog niet in je bezit hebben dan is het handig om 

navraag te doen bij je werkgever. 
 

1. Savenije, A., van Lawick, J., & Reijmers, E. (2014). Handboek systeemtherapie. 

Utrecht: De Tijdstroom.  
  

Dit is een globaal en volledig overzichtsboek, niet te ontbreken in een systemische   

bibliotheek  

  

 

2. Rober, P. (2012) Gezinstherapie in de praktijk. Leuven: Acco.  
  

We kiezen hiervoor omdat deze manier van werken heel goed aansluit bij onze manier van 

werken. 
  

Verder zijn er de artikels die op ons intranet verschijnen en enkel voor jullie bestemd zijn. 

Voor wie al wat meer wil lezen zijn er ook meerdere publicaties te vinden op onze website     
  
  

Thema  
  

Kennismaking, afspraken en start.  
  

Te bestuderen literatuur    
  
In eigen bezit:  

▪ Rober, P. (2012) Gezinstherapie in de praktijk. Leuven: Acco.  o Voorbeschouwing en   

o Hoofdstuk 7: Therapeutisering en gezinstherapie  

  
In de map en per mail ontvangen:  

▪ Vries, S. de (1992). Angsten en onzekerheden van beginnende gezinstherapeuten. 

Systeemtherapie 4, nr. 2, 94-106.  
  

Opdrachten voor de eerste opleidingsdag  
  
▪ Het doel van deze dag is om elkaar te leren kennen, we vragen je daarom om te bedenken hoe jij 

je graag wilt presenteren aan de groep:  

- Vertel in ieder geval iets over jouw naam. Waar komt jouw naam vandaan, wat betekent jouw 

naam, wie heeft jouw naam bedacht, ben je blij met jouw naam, enz.  

- Breng in ieder geval ook een of twee symbolen mee die iets vertellen over jouw kinderjaren 

(tot het 10e jaar) en over jouw gezin van oorsprong.  
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▪ We vragen jou ook om de bovengenoemde literatuur goed te lezen. De bedoeling is dat je de 

grote lijnen goed begrijpt en dat je eventuele onduidelijkheden opspoort. Er vindt geen overhoring 

plaats of iets dergelijks maar we vragen je wel om:  

- één ding te noemen uit de literatuur dat jou verrast heeft en - één vraag te formuleren op basis 

van de literatuur.  

▪ Deze dag gaat ook over het creëren van veiligheid in de groep. Bedenk alvast hoe jij voor 

veiligheid gaat zorgen tijdens de eerste sessie(s) zowel in therapie als in het groepsproces. Let 

op: lees voordat je aan de ze opdracht begint eerst de opgegeven literatuur, dit helpt je om vanuit 

een open houding te vertrekken.  

▪ We vragen je ook om kort op te schrijven wat volgens jou zorgt voor veiligheid in groepen/ 

systemen? En hoe men er voor kan zorgen dat alle groepsleden/ gezinsleden aan bod komen?   
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