
‘FAMILIE-OPSTELLING’  
 

Op woensdagavond 16 januari organiseert Annemieke Scharloo in de grote zaal een 

workshop die onder leiding staat van Theo Hoogink uit Venray. Het betreft een zogenaamde 

“Familie-opstelling”. Om 19.15 worden de deelnemers ontvangen met koffie of thee. We 

starten om 19.30 uur en de avond duurt tot ca. 22.00 uur.  

Wat is een familieopstelling zult u mogelijk denken? Zie en ervaar het verbazingwekkende in 

het werken met representanten tijdens een familieopstelling. De thema-inbrenger krijgt met 

deze werkmethode inzicht in wat voor zichzelf tot nu toe verborgen bleef. Ineens zijn er 

weer mogelijkheden in een situatie die uitzichtloos leek en ziet, voelt en merkt hij of zij de 

(uit)werking op langere termijn. Het is de werking van de principes van deze methode die 

hieraan ten grondslag liggen:  

1. Ieder lid van het “gezin” (systeem of organisatie) heeft het unieke recht om erbij te 

horen 

2. Ieder heeft daarin zijn of haar eigen plek 

3. Er is een balans in het geven en nemen 

Overigens hoeven de andere familieleden, naaste betrokkenen niet bij de opstelling 

aanwezig te zijn. Soms is dat zelfs onwenselijk. In de opstelling representeren de andere 

workshopdeelnemers de betrokken familieleden.  

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom als representant; ook als u alleen 

toeschouwer wilt zijn en eerst wilt zien wat een opstelling inhoudt en hoe het er in de 

praktijk aan toe gaat bent u van harte welkom. Doorgaans is er ruimte voor deelnemers om 

een thema in te brengen. Voor deze avond hebben we echter al twee thema-inbrengers. 

Graag horen wij of u wilt deelnemen, zodat we weten hoeveel deelnemers er komen. De 

deelnamekosten zijn € 15 p.p. inclusief koffie, thee en water. Wij stellen het op prijs als de 

deelnamekosten (vooraf) worden voldaan op bankrekeningnummer NL55RABO0152872035 

t.n.v. Peregrinazione. Contant betalen op de avond zelf mag ook.  

Aanmelden kan door een mail te sturen aan Theo.Hoogink@home.nl of 

a.scharloo@icloud.com. Theo werkt doorgaans in de omgeving van Venray; dit is een mooie 

gelegenheid dicht bij huis, om deze ervaring mee te beleven. Het belooft een boeiende 

avond te worden. 

 Annemieke Scharloo 


