Systeemopleidingen
Euthopia verzorgt diverse opleidingen op het gebied van systeemtherapie. Het
aanbod varieert van een 2-jarige Intensieve Opleiding Systeemtherapie , een opleiding tot
systeemtherapeutisch werker en specialistische cursussen zoals narratieve &
oplossingsgerichte systeemtherapie, kind, jongere en gezin. Ook workshops rond een
specifiek thema bieden we aan. Alle opleidingen die we aanbieden zijn door de NVRG
erkend en voor de workshops wordt accreditatie aangevraagd.
Wij doen dit met hart en ziel en vanuit een systeemvisie, waar we bijzonder veel
belang hechten aan onze waarden. Hierbij denken we aan eerlijkheid, authenticiteit,
integratie van perspectieven, veel aandacht voor krachten en (persoonlijke) groei,
emotionele verbinding, samenwerking en feedback.
Hoofdopleiders zijn Bruno Hillewaere en Robert van Hennik. Zij staan door hun
jarenlange ervaring en hun persoon borg voor een gedegen opleiding en zorgen voor de
continuïteit. Om een idee te hebben van deze systeemvisie en verschillende
toepassingsgebieden kan u enkele publicaties en de visietekst van deze website
downloaden. Een systeemopleiding geef je niet alleen: we doen dit steeds samen met
andere systeemopleiders vanuit Euthopia of het eigen netwerk. Zo zal ondermeer Jasmina
Sermijn (Vrije universiteit Brussel, Hestia) het kernteam van Euthopia komen vervoegen. En
we zijn ook trots op enkele gedreven en deskundige opleiders uit ons netwerk: onder meer
Justine Van Lawick en Hans Bom (Lorentzhuis), Greet Splingaer (Rapunzelvzw) en Peter
Rober (context, Kuleuven).
Naast de opleiding is er ook de mogelijkheid voor supervisie, of (team) coaching.
Deze supervisie wordt gegeven door NVRG erkende supervisoren.
U kunt ook contact met ons opnemen voor ‘scholing-op-maat’ in uw eigen instelling.

Het Euthopia team is beschikbaar voor het geven van consultatie aan collega's en
teams. Wanneer er specialistische vragen zijn of wanneer een behandeling zich in een
impasse bevindt, kan het raadzaam zijn een consult te vragen. Meestal kan men daarna
weer op eigen kracht verder met de behandeling. Het consult kan plaatsvinden in Euthopia of
op de werkplek van de consultvrager. Afhankelijk van de vraag zal het een gesprek zijn met
de cliënten erbij of alleen met de consultvrager(s) zelf.
Samen met anderen maken we ook werk van studiedagen en congressen. In
november komt er het tweede congres der lage landen van het Narratief en Dialogisch
Forum (zie www.bvrgs.be en www.nvrg.nl) en we zetelen in de wetenschappelijke
congrescommissie voor het EFTA congres (European Family Therapy Association), dat
volgend jaar september in Amsterdam doorgaat (zie www.EFTA.com)

