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Turbulentie is van alle tijden en alle plaatsen. Dat vraagt van mensen aanpassing, flexibiliteit, en wendbaarheid.
Richting de bedoeling. Dat vraagt vooral kijken naar wat zich beweegt tussen mensen. Naar hoe wij omgaan met
deze turbulentie. 

Corporate Systeemtherapie draagt bij aan zicht op en beweging in organisaties. Zodat mensen, teams, en afdelingen
wakker zijn om relevant te blijven. Wat een organisatie moet doen om relevant te blijven, om als ‘bamboo in the
breeze’ overeind te blijven, is contextueel en dus ook veranderlijk. Aansluiten op de context kan vanuit een bewegende
blik, een open mindset en een relationele, systemische toolbox om vanuit te bewegen in alles wat verandert en
hetzelfde blijft.

Voor welke vraagstukken moet je bij Corporate Systeemtherapie zijn?

Corporate Systeemtherapie

Repertoire 
vergroten.
Je wilt je repertoire en logica
van ratio en relaties in
veranderingen uitbreiden.

Complexe 
vraagstukken. 
Je geeft leiding aan complexe
vraagstukken en hebt behoefte
aan een ander ‘frame of
reference’.

Vastlopende of 
remmende dynamieken.
Je wilt leren van de kansen en
groeimogelijkheden die
‘vastlopers’ je bieden.

Groeiversneller. 
Je wilt de huidige ontwikkeling
binnen de organisatie
versnellen langs het potentieel
van de interacties, patronen en
samenspel tussen de mensen.



Wat is het ?

Corporate Systeemtherapie geeft je de tools en het panorama om te kijken naar wat zich voorspelbaar
voordoet tussen mensen en de mogelijkheid om daar beweging in te brengen. Het is een nieuwe
logica waarmee je jouw werkgemeenschap kan duiden. En als je het eenmaal ziet, kan je het nooit
meer niet zien… (dank Johan Cruijff). We geven taal aan dynamieken, wat vaak onbesproken of nog
niet gezien blijft. En omdat we het van taal voorzien, kan het ook een andere betekenis krijgen. 
. 
Kijken tussen mensen
We kijken naar processen tussen mensen gezien vanuit een bedrijfsmatige mindset. Met een organisatie-
oog kijken we naar voorspelbare dynamieken en patronen die zich altijd voordoen zodra mensen
samenwerken vanuit een gemeenschappelijk doel aan taken voor klanten. Binnen kaders, met codes en
afspraken. Waar je elkaar kan ‘opzeggen’ in de functie en dus ook de relatie. Wat enerzijds gezond en
behulpzaam is. Opschoont. En anderzijds het direct ook spannend en lastig maakt. Rommelig. 

Vanuit de context van bedrijven kijken we naar het organisatieleven, naar wat zich voordoet tussen mensen
en hoe je daarin het samenspel kan bewegen. Door te zien wat zich voordoet. En van daaruit een
verschillend handelingsrepertoire te ontwikkelen, om de gewenste organisatieverandering te helpen
versnellen. 

Waarom “therapie"?
De vertaling van therapie is ‘een handeling gericht op herstel’. En laat dat nou net zijn wat je

als leider te doen hebt. Om 'emotional labor’ te verrichten en emoties te kanaliseren in een
groep. Om zakelijk te begrenzen, resultaten te boeken in een wereld die steeds beweegt. Om

transities te bewerkstelligen in jou en in jouw organisatie, waarbij denken, doen en voelen
wezenlijk en onomkeerbaar transformeren.



Wat maakt het iets voor jou als leider?

Om duurzaam succesvol te zijn in jouw werkveld ben je meer dan
ooit bewust bezig met vernieuwing en ontwikkeling. Oude routines
vervangen voor fris nieuw gedrag. Denken van gisteren verruilen voor
het experiment van morgen. Diepgaand veranderen. 

Hierin succesvol zijn is misschien wel de nummer 1 kritieke factor in
het organisatieleven van morgen. Wat je nodig hebt om continu de
match te vinden met de sterk veranderende omgeving? Het vermogen
om uit te zoomen en te kijken wat er beweegt binnen jouw
organisatiegemeenschap. In interactie met jezelf en buiten. Zodat je
kunt inspelen en anticiperen, terwijl je tegelijkertijd trouw blijft aan wie
jij bent, de bedoeling van de organisatie en de wisselende rollen en
posities die we daarin bekleden. 

Dit is waar de Opleiding Corporate Systeemtherapie speciaal voor is
ontwikkeld. Dat is hard en hart werken. Deze opleiding geeft je daartoe
handvatten vanuit de systeemtherapie en organisatiepsychologie.

Ook vormgeven aan beweging? 
De broncode voor echte transformatie ontdekken? 
Kijken tussen mensen en beweging creëren in soms
vastlopende patronen?
Meer samenredzaamheid, -binding en -sturing vormgeven? 
Duwtjes geven in gedrag en zien welke ‘bijvangst’ daarop
ontstaat?
En betekenisvol bijdragen aan en leiden van de groei en
ontwikkeling van jezelf en anderen? 

Wil jij



Theoretisch Framework
Context en spanning: 2 waardevolle informatiebronnen
Persoonlijke uitwisseling van onze contexten en
vraagstukken

Welkom in de wereld van Corporate Systeemtherapie

Corporate Systeemtherapie is een
veelzijdig en intensief
opleidingsprogramma dat is
opgebouwd uit 5 opleidingsdagen.
In de opleidingsdagen werken we
zowel vanuit de theorie als met jullie
eigen praktijk. Zodat het op maat en
betekenisvol ingericht is. 

De opbouw van
het programma

Posities en regels in en van het Samenspel
Zien wat zich voordoet en weet hebben van ‘het verschil
dat het verschil maakt’
Je eigen (en dat van anderen) gebruiksaanwijzing onder
druk kennen en kunnen benutten

Eerste orde veranderingen

Narratieven: als een probleem of kans een (te) ‘smal’ verhaal is
Verschillende vraagtechnieken (circulair, progressiegericht, hypothetisch,
ontregelend en onderzoekend)
Mentaliseren als techniek

Tweede orde veranderingen

DNA en levensgeschiedenis
‘Dat wat zich herhaalt, wil gezien & gehoord worden’
Dominante waarden om in te bewegen of mee te schuren

Script van de organisatie en jezelf

‘Wrap-up van wat niet af, maar wel geopend is’
Persoonlijke beweging
Vervolg 

Groei en beweging

Data 2023
Dag 1 | 10 mei 
Dag 2 | 17 mei
Dag 3 | 21 juni 
Dag 4 | 28 juni
Dag 5 | 12 juli 



Leiderschap is een relatie.
‘Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan.’

Steve Jobs



Jouw begeleiders

Annelies is ruim twintig jaar actief als systeemtherapeut en -denker.
Dit denken en handelen past zij toe in gezinnen, (MT) teams, bij
organisatievraagstukken gericht op verandering of bij voortdurende
conflicten of afstemmingsproblemen. In samenwerking met Maaike
heeft zij ruim 10 jaar ervaring in de toepassing van het
systeemdenken in zowel de gezondheidszorg, scholen,
overheidsinstellingen en binnen bedrijven. Het samen zoeken naar
hoe beweging te creëren bij vastlopers is haar drijfveer. 

Annelies Schrieken

Maaike Bakker

Maaike werkt ruim twintig jaar als trainer, coach en adviseur op
het gebied van leiderschap, teaming en change. En al 10 jaar als
corporate systeemtherapeut en -denker. Veelal samen met
Annelies. Maaike is partner bij PRCS, een integraal
veranderbureau. Waar organisatievraagstukken meervoudig
worden bezien. Maaike brengt verbinding, beweging, inspiratie en
verandering. Altijd nieuwsgierig, enthousiast en gedreven om
samen het verschil te maken.



Jouw investering
De investering voor Corporate Systeemtherapie bedraagt
€1.995,- excl. 21 % BTW. Voor 5 opleidingsdagen,
inclusief handouts, artikelen en een online omgeving
waarin we kennis en ervaring ter beschikking stellen
gedurende de opleiding. 

Koffie/thee en lunch zijn inbegrepen, evenals alle
lesmaterialen.

Praktische details

Inschrijving
Inschrijven voor Corporate Systeemtherapie doe je direct
hier, op de website van de Swolsche School.

Locatie
Alle lesdagen vinden plaats bij Grand Hotel Wientjes te
Zwolle.

Meer weten? 
Neem contact op met Annelies Schrieken of Maaike
Bakker.
Annelies Schrieken | a.schrieken@gmail.com
Maaike Bakker | maaike.bakker@prcs.nl   

Voor leiders die willen kijken hoe verandering vorm krijgt tussen mensen en die in
verandering willen voorgaan, voordoen en voorleven;
Voor adviseurs, stafmedewerkers en projectleiders die beweging willen krijgen in
taaie (verander)processen;
Voor trainers opleiders en coaches die zich bezighouden met organisatie
ontwikkeling en - verandering en hun relationele vermogens daarin een boost
willen geven.

Voor wie?
Voor iedere leider en professional die een impactvolle rol wil spelen in het tot stand
brengen van betekenisvolle interacties, beweging en ontwikkeling in organisaties.
Voor als jij je eigen contextuele en relationele vermogens een krachtige impuls wilt
geven. Voor als je wendbaar wilt zijn in je eigen denken. 

https://www.swolscheschool.nl/corporate-systeemtherapie/


De opleiding Corporate Systeemtherapie is een
samenwerking tussen de Schwolsche School en PRCS.

Meer weten over wie we zijn en wat we doen? Check onze
websites.

PRCS | www.prcs.nl
Swolsche School | www.swolscheschool.nl

In samenwerking met...

http://www.prcs.nl/
https://www.swolscheschool.nl/

