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DATA 2018-2019 

28 maart 2019  
27 juni 2019  
17 oktober 2019 
 

Locatie: Maliebaan 45 

Programma  

15.00 Ontvangst  

15.30 Korte introductie en aan de 
slag met ervaren van opstellingen  

18.30 Afsluiting met ‘soep en wijn’.  

Inschrijven  

info@indelucht.com  

Kosten  

150 euro excl. btw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een organisatieopstelling?  

Een organisatieopstelling is een 
manier van kijken naar het geheel 
in plaats van alleen naar jouw 
vraag. Tijdens een 
organisatieopstelling krijg je 
inzicht in wat er in de 
onderstroom speelt, in het team 
of organisatie, bij jezelf. Door deze 
manier van kijken krijg je 
informatie en inzichten, wordt 
zichtbaar wat onzichtbaar was. 
Naast ontroerend veelal een 
indrukwekkende ervaring. Je 
begrijpt beter wat je altijd al 
voelde, maar waar je nog geen 
taal aan kon geven.  

Hoe gaat het in zijn werk?  

Bij een organisatieopstelling wordt 
een (deel van de) organisatie 
neergezet met behulp van 
representanten. Dit zijn mensen of 
voorwerpen die medewerkers, 
afdelingen, concurrenten, klanten, 
processen of waarden 
symboliseren. Er komen niet veel 
woorden aan te pas. Je kunt een 
vraag (keuze, dilemma, kruispunt) 
die jou persoonlijk bezighoudt 
inbrengen tijdens de workshop. 
Wij stellen tijdens een workshop 
ongeveer 3 vragen op. Ook al 
komt jouw eigen vraag niet aan 
bod, de ervaring leert dat je vaak 
inzichten krijgt door in 
opstellingen van anderen als 
representant mee te doen.  

 

 

 

 

Wanneer een 
organisatieopstelling?  

Als het antwoord op vraagstukken 
in je organisatie niet op 
operationeel niveau gevonden kan 
worden, als het issue steeds weer 
terugkeert (in verschillende 
variaties) zonder duidelijke reden, 
als een training of cursus niet 
meer helpt, of als je het gevoel 
hebt dat het praten niet meer 
helpt, het dieper zit, dan kan een 
organisatieopstelling een effectief 
instrument zijn. Met een 
opstelling kan het zo maar 
gebeuren dat het onzichtbare 
zichtbaar wordt. Dat alleen al 
geeft lucht.  

Wie 

De workshop wordt begeleid door 
Liesbeth Meijer. Sinds 2012 
gegrepen door systemisch werk, 
opgeleid bij het Bert Helllinger 
Instituut en inmiddels de 
Masteropleiding 
Organisatieopstellingen aan het 
volgen.  Naast Liesbeth kunnen 
ook partners van Lucht een 
opstelling begeleiden.  

Wat anderen zeggen 

“Met veel plezier kijk ik terug op 
de workshop. Zo kijk ik vandaag 
net iets anders de wereld in dan 
voor de workshop”  

“Een bijzondere workshop. 
Zorgvuldig begeleid met mooie 
inleidende oefeningen. Beslist een 
aanrader! Gun jezelf een andere 
kijk op je werkvraagstuk.” 

 


