
                            Leerwerkplaats Systemisch onderzoeken                             
    Voor de toepassing van systemisch werken en kijken in organisaties

Zou je ook weleens op een andere manier naar je eigen organisatie willen kijken? Je voelt en ziet
soms dat er iets niet klopt maar het lijkt lastig te duiden. Of je denkt dat er meer potentieel

beschikbaar is dan nu wordt getoond door jou en andere professionals?
 

De leerwerkplaats is een plek waar je terecht kunt met al je organisatie/werkvraagstukken; een
ruimte waar je vraagstukken systemisch kunt onderzoeken.

 Het verrijkt je handelingsmogelijkheden en je reactie-repertoire met als doel beweging
te brengen in een situatie.

 
Wij bieden organisatie-opstellingen, systemische oefeningen en theorie (op maat) over systemisch

kijken. Bovendien is de leerwerkplaats een plek waar je andere professionals uit verschillende
werkvelden kunt ontmoeten om samen te stoeien met de materie. Onze aanpak kenmerkt zich

doordat we er letterlijk en figuurlijk samen iets van ‘maken’.
 

Sara Boonman en Anke Tijtsma begeleiden de leerwerkplaats; er is ook ruimte voor inbreng van
een werk-gerelateerde vraag of organisatievraagstuk. De leerwerkplaats is een plek waar je

meerdere malen aan deel kunt nemen. Iedere leerwerkplaats wordt afgestemd op de vragen van
de aanwezige deelnemers. Zo ontvang je steeds nieuwe kennis en inzichten, je verdiept je
(systemische) waarneming en verrijkt je mogelijkheden om te reageren op uitdagingen. 

 
16 sep 2022 
12 okt 2022 
9 dec 2022 

27 jan 2023 
31 mrt 2023 
31 mei 2023 
28 juni 2023 

 
 

Locatie: Business Centre Leusden, Fokkerstraat 12, grote zaal op de 3e etage, Leusden
(https://businesscenter.nl/locaties/leusden/) 

Ben je geïnteresseerd of zijn er mensen
in jou netwerk die je zou willen tippen?

Daar zijn we blij mee. Dank alvast. 
 

Voor verdere informatie en aanmelding,
neem je contact op met 

Sara Boonman  06-24589806 
 sara@lucido.nu of

Anke Tijtsma  06-44178725 
 anke@buroaanzet.nl 

Particulier / Zelfstandig ondernemer
Deelname werkplaats: €150,00

Deelname werkplaats + inbreng vraagstuk: €250,00
 

Via bedrijf / organisatie 
Deelname werkplaats: €200,00

Deelname werkplaats + inbreng vraagstuk: €300,00
Tarieven zijn exclusief 21% btw. 

De algemene voorwaarden van Buro AanZet zijn van toepassing.
 

Meer info over systemisch werken/kijken: https://www.buroaanzet.nl
Je kunt bij ons ook terecht voor een besloten opstelling: vertrouwelijk en met ervaren representanten.

 
start 13.30 einde 17.00
start 9.15 einde 12.30
start 13.30 einde 17.00
start 13.30 einde 17.00
start 13.30 einde 17.00
start 9.15 einde 12.30
start 9.15 einde 12.30

Na de succesvolle bijeenkomsten in t voorjaar van 2022 zijn er weer nieuwe data:


