
‘De verbinding maakt het verschil’ 

  Jubileum Nieuwsbrief Inge LandJubileum Nieuwsbrief Inge LandJubileum Nieuwsbrief Inge LandJubileum Nieuwsbrief Inge Land    
                  
Beste belangstellendeBeste belangstellendeBeste belangstellendeBeste belangstellende, 
 
 
In deze Nieuwsbrief geef ik een korte impressie van het tienjarige Jubileumfeest en informatie over het Jubileumboekje: 

“Door Liefde bewogen”. Ook vind je hier het nieuwe programma met data. Iedere maand is er weer een tweedaagse 

Familieopstellingen en in september 2010 start het vierde Verdiepingsblok.  

Het aanbod ‘Familieopstellingen inclusief’ met een voor- en nagesprek en deelname aan twee workshops, waar veel 

belangstelling voor is, blijft ook!  Verder vind je in deze Nieuwsbrief informatie over de Basisopleiding ‘Systemisch werk’ 

in Ansen, die in september 2009 start en waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. 

In de periode van januari 2010 tot de zomer leg ik mijn therapeutische werk en alle workshops stil.  

Ik voel al enige tijd een sterk verlangen naar afstand nemen en ruimte maken voor mijzelf. 

Om aan dit verlangen tegemoet te komen, ervaar ik het als een noodzaak mijn werk en andere verplichtingen voor een 

langere tijd los te laten. Deze zomervakantie groeide het besef dat de tijd daarvoor nu echt gekomen is.  

Zo wil ik ruimte maken voor een volgende stap in mijn leven en werk.  

 

 

TienTienTienTienjarig bestaanjarig bestaanjarig bestaanjarig bestaan    
In juni was het tien jaar geleden dat De Vuurvlieg in gebruik werd genomen en onderdak ging bieden aan mijn 

opstellingenwerk waar ik in 1997 mee kennis maakte. Het was een ‘nieuwe weg’ en toen ik die voldoende had leren 

kennen, leidde dit tot mijn eerste workshop in 2001. Ik heb veel mensen op die weg ontmoet en zij hebben mij ieder op 

hun eigen wijze geïnspireerd, gevoed en gesteund. Het was goed om al deze mensen uit te nodigen, te bedanken en 

met hen samen te zijn. 
 
 

                        
 

 

 



 

Het was een groot geschenk dat mijn vader erbij kon zijn en ik op 21 juni, op Vaderdag, hem en mijn overleden moeder 

hardop kon bedanken. Ook zij waren pioniers en ondernemers en begonnen na de oorlog als een van de eersten met 

de biologisch dynamische landbouw in Nederland. Dat, wat tuinders en boeren toen als vreemd bestempelden, levert  

nu een waardevolle bijdrage aan de ecologische landbouw. Als in mijn beroepsgroep het werken met 

Familieopstellingen als onwetenschappelijk wordt weggezet, geeft deze achtergrond mij het vertrouwen om dát te doen 

wat ik als werkzaam en waardevol acht. Dank je wel, vader en moeder! 

 

Iedereen die bij mij wel eens een workshop volgde, kent Louise die met toewijding de lunches verzorgt en Tonny die het 

secretariële werk verricht. Zonder hun ondersteuning zou de organisatie rondom mijn werk niet zo goed verlopen. Dat 

André, mijn man, mij alle ruimte geeft voor mijn andere liefde, mijn werk, is heel belangrijk voor mij. Op deze foto zitten 

ze alle drie naast elkaar:  
 
 

                                              
 
 

 

Nadat een paar ervaren opstellers: Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder, Elly te Brake, Wibe Veenbaas, Margriet Wentink 

en Ineke van Keulen een bijdrage hebben geleverd, heeft Hermien Daniels het opstellingenwerk een ‘clublied’ gegeven.  

 

 
       

                   
 

Ik heb het Jubileumboekje gepresenteerd en Quirine Melssen heeft deze middag met haar prachtige stem schoonheid 

en klank gegeven. Ik was ontroerd en dankbaar voor de dierbare mensen die om mij heen staan en de prachtige 

mensen die naast mij staan in dit werk. Ik hoop dit weer door te kunnen geven. 



    

JubileumJubileumJubileumJubileumuitgaveuitgaveuitgaveuitgave    'Door liefde bewogen' 'Door liefde bewogen' 'Door liefde bewogen' 'Door liefde bewogen'                     
Impressies van familieopstellingen bij Inge LandImpressies van familieopstellingen bij Inge LandImpressies van familieopstellingen bij Inge LandImpressies van familieopstellingen bij Inge Land    

Ter gelegenheid van tien jaar Familieopstellingen en het tienjarig bestaan van De Vuurvlieg' heb ik een jubileumboekje 

uitgegeven.                                                                                                        

                           

 
In deze jubileumuitgave kun je lezen hoe ik de verbinding heb gemaakt tussen Psychotherapie en Familieopstellingen 

én over mijn eigen zoektocht daarin. Het is rijk geïllustreerd met ervaringen van cliënten en deelnemers aan door mij 

gegeven workshops. Ze komen aan het woord in de vorm van gedichten, korte teksten en verhalen. 
Het jubileumboekje is voor €7,50 (€10,- inclusief verzendkosten) te koop via het secretariaat 024-3788738. Je kunt 

het boekje ook bestellen per mail info@ingeland.nl 

 

In In In In ditditditdit jubileumjaar is er nog steeds jubileumjaar is er nog steeds jubileumjaar is er nog steeds jubileumjaar is er nog steeds in in in in iedere workshop één plaats beschikb iedere workshop één plaats beschikb iedere workshop één plaats beschikb iedere workshop één plaats beschikbaar voor iemand die om financiële redenen aar voor iemand die om financiële redenen aar voor iemand die om financiële redenen aar voor iemand die om financiële redenen 

niet kan deelnemen en dat wel wilniet kan deelnemen en dat wel wilniet kan deelnemen en dat wel wilniet kan deelnemen en dat wel wil. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen, kun je dit bij het secretariaat met een 

kleine toelichting laten weten. Je betaalt wel een eigen bijdrage voor onder andere de lunch. 

 

 

PPPProgramma met data voor het rogramma met data voor het rogramma met data voor het rogramma met data voor het najaarnajaarnajaarnajaar    
Tweedaagse workshop FamilieoTweedaagse workshop FamilieoTweedaagse workshop FamilieoTweedaagse workshop Familieoppppstellingenstellingenstellingenstellingen 

Voor ieder die belangstelling heeft; een eigen vraag wil inbrengen, of het werk wil leren kennen.  

 

In verband met mijn sabbatical periode zijn er van januari 2010 tot aan de zomer geen workshops Familieopstellingen. 

 

Data:Data:Data:Data:        Vr/za   28/29 augustus 2009     Do/vr 26/27 augustus 2010 

Vr/za   2/3 oktober 2009       Do/vr 23/24 september 2010 

Vr/za   30/31 oktober 2009     Do/vr 21/22 oktober 2010 

Vr/za   20/21 november 2009     Do/vr 18/19 november 2010 

Vr/za   11/12 december 2009     Do/vr 9/10 december 2010 

    

Tijden: Tijden: Tijden: Tijden:     Van 9.30 tot ongeveer 17.00 uur 

KKKKostenostenostenosten: : : :     € 230,- per persoon inclusief 2 x lunch, koffie en thee.  

 



VerdiepinVerdiepinVerdiepinVerdiepingsblokken Familieopstellingen (vijfgsblokken Familieopstellingen (vijfgsblokken Familieopstellingen (vijfgsblokken Familieopstellingen (vijf blokken blokken blokken blokken))))    

In september 2010 begint er een vierde verdiepingsblok voor mensen die geraakt zijn door het systemisch werk en zich 

daarin verder willen verdiepen en ontwikkelen. Het systemisch werk geeft inspiratie, ervaringen en inzicht in 

existentiële thema’s die onze ziel raken zoals:  ‘leven en dood’, ‘schuld en onschuld’, ‘zingeving en waarden’, 

‘verantwoordelijkheid en liefde’. Door de werking van de opstellingen wordt onze ziel geraakt. Dat geeft niet alleen 

voeding en verdieping aan mensen met een hulpverlenend beroep, maar het blijkt ook voor andere mensen waardevol 

en inspirerend te zijn.  

 

Zoek je een traject voor je eigen ontwikkeling of heb je behoefte je verder in de achtergronden van het werken met 

Familieopstellingen te verdiepen dan ben je welkom. Evenals mensen - die in welke vorm dan ook met mensen werken 

- en zich in het werken op de laag van de ziel professioneel verder willen ontwikkelen. Het verdiepingsblok bestaat uit 

vijf blokken van twee dagen. De integratie van de systemische benadering in je eigen leven en werk staat daarin 

centraal. Er wordt gewerkt met opstellingen aan de hand van eigen vragen van deelnemers, supervisievragen en er 

komen inhoudelijke thema’s aan de orde.  

Heb je interesse, geef je dan op via mijn website, www.ingeland.nl, of via het secretariaat. 

Data:Data:Data:Data:                Do/vr 9/10 september 2010   Do/vr 3/4 februari 2011 

              Do/vr 14/15 oktober 2010   Do/vr 7/8 april2011 

              Do/vr 2/3 december 2010 

 

Tijden: Tijden: Tijden: Tijden:     Van 9.30 tot ongeveer 17.00 uur  

Kosten:Kosten:Kosten:Kosten:    €1450,- per persoon inclusief lunch, koffie en thee. 

    
    
BasisopleidingBasisopleidingBasisopleidingBasisopleiding ‘S ‘S ‘S ‘Systemisch werk in de coachingsystemisch werk in de coachingsystemisch werk in de coachingsystemisch werk in de coachingspraktijkpraktijkpraktijkpraktijk’’’’    
In Ansen in Drenthe geef ik bij Bureau Land (overigens geen directe familie) een dertien daagse training voor coaches 
en mensen die anderen begeleiden. De training is verdeeld in vijf modules. In deze opleiding kun je een ‘systemische 
blik’ ontwikkelen op diverse vraagstukken en kun je je laten inspireren door het systemisch gedachtegoed in relatie tot 
de opstellingen.  
             

De kern van de systeembenadering is dat een individueel lot en een persoonlijke vraag zich altijd afpeelt in een groter 

veld waardoor het mede wordt beïnvloed. Als we dat gaan (in)zien, ontwikkelen we een andere, innerlijke houding ten 

opzichte van een vraag van een cliënt. Soms geeft dat kracht en een doelgerichtheid op waar er ruimte is voor 

verandering en zich iets kan ontvouwen. Soms maakt het ons bescheiden en moeten we wachten of buigen voor hoe 

het is. Hoe dan ook: we zijn steeds op weg naar een volledige, eigen verantwoordelijkheid!  

 

Binnen de opleiding werken we met persoonlijke vragen van de deelnemers en ingebrachte casussen over cliënten. Het  

regelmatig als representant in verschillende opstellingen staan, verbreedt je levenservaring. Dit kan je inspireren bij de 

begeleiding van de mensen waarmee je werkt. De verschillende toepassingsvormen met poppetjes of vloerankers 

nodigen je uit om te experimenteren en speels en vrij je eigen vorm te vinden. ‘Familieopstellingen’ raken veelal aan 

levensvragen; vragen over je bestemming, over leven en dood, liefde en verbinding. Bij vragen over bijvoorbeeld werk, 

gezondheid of het maken van keuzes, kunnen dieperliggende thema’s verborgen zijn. Systemisch werk laat de 

onderlinge samenhang van deze verschillende factoren zien en hoe die mee- en inspelen op de vraag van de opsteller. 

Voor een coach is het belangrijk een verhouding te vinden tot deze dieper liggende thema’s als hij anderen op die 

essentiële laag wil kunnen bereiken en voeden. Voor dezVoor dezVoor dezVoor deze leergang zijn nog enkele plaatsen beschikbaare leergang zijn nog enkele plaatsen beschikbaare leergang zijn nog enkele plaatsen beschikbaare leergang zijn nog enkele plaatsen beschikbaar....    

 

Meer informatie kun je opvragen bij: 

Bureau LandBureau LandBureau LandBureau Land    

Telefoon:Telefoon:Telefoon:Telefoon: 050-5798333 

EEEE----mail:mail:mail:mail: info@bureauland.nl 
WebsiteWebsiteWebsiteWebsite: www.bureauland.nl  

    
    
Hartelijke groetHartelijke groetHartelijke groetHartelijke groet,,,,    
Inge LandInge LandInge LandInge Land 
2e Oude Heselaan 179a, 

6542 VE, Nijmegen. 

Telefoon: 024-3788738 

E-mail: info@ingeland.nl 

Website: www.ingeland.nl 

Website De Vuurvlieg: www.devuurvlieg.nl 
 
N.B. Mocht mijn informatie niet langer gewenst zijn, wil je mij dat dan laten weten zodat ik je adres uit mijn bestand kan 
verwijderen. 


