
Drs. Frits van Kempen (1948) werkt sinds 1993 fulltime als trainer, coach en 
opleider. Daarvoor was hij vele jaren psychomotorisch therapeut, manager en 
orthopedagoog. 

‘Ik wil niets doen zonder dat ik daarvoor zelf goed ben opgeleid. 
Ik volgde naast veel seminars, jaaropleidingen aan het Bert Hellinger Instituut 
(organisatieopstellingen) en bij Phoenix Opleidingen (familieopstellingen en de 
vervolgopleiding systemisch werk).  Nog steeds school ik mij verder in dit 
boeiende vakgebied zodat ik in de masterclass mijn actuele expertise kan 
overdragen . Actueel: het traumawerk van Franz Ruppert. 

Mijn stijl van werken is integer, kwetsbaar, persoonlijk en deskundig. 
Liefdevolle lichtheid en humor mengen zich met het onder ogen zien van het 
problematische en het blootleggen van wat er onder de oppervlakte werkelijk 
speelt. Soms ben ik confronterend, soms ondersteunend.  
Maar altijd vanuit verbinding en respect.  

Ik maakte sinds 2002 vele ‘vlieguren’ bij uitéénlopende vraagstukken.  
Mijn ervaring en attitude als therapeut, coach en opleider komt mij bij deze 
masterclass systemisch werk voor coaches goed van pas’. 

Praktische informatie over de Masterclasses  

Lees de voorwaarden tot deelname op www.systemischcoachen.nl.  
Masterclass SC 28: vrijd. 28 april, 5, 12, 19, 26 mei + certificering. 
Masterclass SC 29: 26 en 27 aug., 9 en 10 sept., 23 en 24 sept. 2017.  
Voor volgende masterclasses zie de agenda van vankempenimpuls.nl. 

Plaats:     Amersfoort, Koetshuis Park Randenbroek. 
Tijden:    9.30 uur tot 17.00 uur.  
Aantal deelnemers:  Minimum: 8 - maximum: 12. 
Kosten:    € 1.200,- inclusief lunches, verzorging en  

 documentatie. Kistje voor 1-1-werk: € 59,- 
Aanmelding via:   www.vankempenimpuls.nl/Agenda 

  Na definitieve inschrijving volgt toezending van 
  bevestiging, route, factuur en huiswerkopdracht. 

Meer informatie?   Frits van Kempen: 06-21280188 

  Masterclass Systemisch Coachen 

 
     Een knoop            Een ijsberg.  
          Wat zit er in de knoop                     Wat is er zo bevroren 

 Wie heeft het er moeilijk mee?          Wat speelt er ónder mee? 
 Hoe kunnen we ontknopen?         Hoe laten we je smelten? 
 

 
 

     
        



Masterclass Systemisch Coachen Professionals 

Systemisch werk (coachen met opstellingen) is de nieuwste loot aan de 
stam van relevante interventietechnieken voor coaches.  
In systemisch werk gaan we ervan uit dat de huidige en vroegere 
context van werk en leven een behoorlijke impact kunnen hebben op het 
actuele leven van een cliënt.  

Systemisch werk is populair omdat het mensen op een diep niveau 
inzicht verschaft over verborgen belemmeringen en stagnaties in hun 
leven en werken. Bovendien kunnen deze belemmeringen op datzelfde 
diepe niveau via herordening worden weggenomen, zodat de meer 
positieve energie zich voor deze cliënt en zijn systeem weer laat gelden.  

Voor wie? 

Coaches, counselors, loopbaancoaches, therapeuten, NLP-ers en andere 
professionele 1-1-begeleiders weten dat het in de begeleiding van hun 
cliënten vaak om méér gaat dan de aanvankelijke hulpvraag….er zit 
nogal eens wat ónder de ijsberg. Veel speelt immers mee bij de cliënt: 
het omgaan met collega’s, existentiële onzekerheid, angst bij de te 
volgen koers, keuze-dilemma’s, terugkerende patronen, gevoelens van 
afhankelijkheid, onbegrijpelijke stagnaties en aarzelingen, twijfel over 
competenties, het gevoel niets anders te kunnen, wat is de juiste plek 
voor mijn talenten, enzovoort. 
Deze en andere thema’s hebben vaak niet alleen met persoonlijkheid, 
opleiding, ervaring en omgeving te maken. Meer dan we denken speelt 
de invloed van systemen waartoe wij behoren een meestal onbewuste 
rol. Onbewust spelen er invloeden mee die een uitwerking hebben op 
onze gevoelens, relaties, gezondheid en op ons handelen.  

           

    Als coach is het goed zich bewust te zijn van contextuele en systemische  
    invloeden. Om dat wat er speelt bij een cliënt voor hem of  haar aan het   
    licht te kunnen brengen, moet de coach zich scholen in een systemische  
    manier van kijken en in bijbehorende vaardigheden en attitudes van het  
    systemisch werk. 

De masterclass systemisch coachen biedt in zes verspreide dagen een   
intensieve introductie en leergang in systemisch werk voor coaches. 
Je leert systemisch te kijken naar je cliënt.  
Kennis wordt gemaakt met verschillende typen opstellingen.  
Achterliggende dynamieken worden herkend. Geleerd wordt hoe een 
systemisch coachingsgesprek kan plaatsvinden en op welke wijze  
systemische componenten kunnen worden verweven in het werk als  
coach in 1-1-begeleiding.  
De nadruk ligt op het verwerven van inzicht en het opdoen van  
ervaring met systemische methodieken, waarbij de juiste basishouding  
zeker zal worden meegenomen. Ook het leren werken met mini- 
opstellingen en tafelopstellingen maakt deel uit van deze masterclass. 
Tussen de dagen worden enkele huiswerkopdrachten gemaakt. 
(studiebelasting ongeveer 4 uur).  Diverse accreditaties (PE-punten). 
Het systemisch coachen van cliënten wordt getoetst d.m.v. cases- 
beschrijvingen (format) en/of video-opnames en het delen en toetsen van  
praktijkervaringen. Dit gebeurt niet alleen op de laatste (certificerings-) 
dag. 
Los van het vakgerichte vormt het volgen van deze leergang een 
indringende en rijke persoonlijke ervaring. Zo blijkt uit evaluaties. 
Kijk voor de voorwaarden tot deelname op www.systemischcoachen.nl 

 
De kracht van het systemisch werk is  
dat je in korte tijd een scherp beeld 
krijgt van wat er op een systemisch  
niveau aan de hand is in je werk, privé,  
leven, loopbaan, en organisatie.  
Je krijgt inzicht in wat er nodig is om  
een verandering, ontwikkeling op gang  
te brengen. Dit kan zijn bij jezelf, maar  
zeker ook in de situatie van je cliënt.      


