Zaterdag 26 november 2016 in Delft
Workshop voor cliënten en therapeuten

Systemisch – dialogisch werken
binnen de logopedie
Eelco de Geus en Brenda Zwinkels
Een workshop waarbij cliënten en therapeuten samenkomen om naar systemische
achtergronden van hun vragen te kijken. Op deze dag staat het gezamelijk onderzoeken
naar dat wat helpend is centraal.
Systemisch-dialogisch werk kan de therapeut en de cliënt helpen een betere
voedingsbodem te creëren voor het veranderen van gedrag. Bijvoorbeeld een cliënt die
een betere verhouding wil tot zijn stemklacht, of meer ontspannen om wil gaan met zijn
stotteren. Of een ouder die wil onderzoeken welke plaats het nog niet spreken van hun
kind inneemt in het gezinsleven.
Systemisch: Met verschillende opstellingsvormen brengen we in deze workshop vooral
de achtergrond van de klacht van de cliënt in beeld. De wijze waarop een klacht is
ingebed in de systemen waar de mens deel van uitmaakt, kan ermee op eenvoudige
wijze zichtbaar worden gemaakt. Het brengt een verdieping aan bij die klachten, waarbij
de normale logopedische methoden niet toereikend lijken te zijn.
Dialogisch: Zowel cliënt als therapeut oefenen om luisterend aanwezig te zijn in het
hier en nu, met de kracht van stilte en verlangzaming, om een groter veld van
mogelijkheden te openen en verandering op een diepere laag mogelijk te maken.
Eelco de Geus is sinds 25 jaar logopedist en stottertherapeut en verzorgde vele jaren
therapeutische nascholingen voor logopedisten. Vanaf eind negentiger jaren
ontwikkelde Eelco zich in de richting van het systemisch en dialogisch werk. Sinds 2002
leeft en werkt Eelco in Wenen, waar hij het Centrum voor ‚Leven In Dialoog’ leidt. Hier
vindt een integratie van opstellingenwerk , systemisch denken en dialogisch werk
plaats, worden opleidingsprogramma’s en seminaren aangeboden, en organisaties,
scholen, gemeenschappen en gezinnen begeleid.
Brenda Zwinkels is 16 jaar logopedist en sinds 9 jaar stottertherapeut. Samen met 3
collega’s heeft zij een praktijk voor logopedie en stottertherapie in Den Haag. Na een
eerste kennismaking met systemisch-dialogisch werk in 2014, is Brenda geïnspireerd
geraakt en heeft zij de opleiding ‚Systeemopstellingen‘ aan het Bert Hellinger Instituut
gevolgd.

Vanuit Brenda’s praktijkervaring en Eelco’s jarenlange ontwikkeling van systemischdialogisch werk, ontwikkelen zij samen cliëntendagen en cursussen voor logopedisten
en andere hulpverleners. Dit leidde ook tot de vormgeving van de eerste opleiding
‘Systemisch Dialogisch werken in de hulpverlening‘, die in 2017 van start gaat.
Nu organiseren zij een cliëntendag:
Datum: zaterdag 26 november 2016
Tijd en Plaats: 10.00 uur tot 17.00 uur in Delflandhoeve, Delft
Kosten: € 75,- voor cliënten, €165,- voor logopedisten (5 supervisie-uren)
De cliëntendag sluit direct aan op de basiscursus voor logopedisten, die op 23-24-25
november 2016 wordt gegeven. Deze cursisten kunnen zich voor €125,- aanmelden.
Aanmelding & Organisatie: Brenda Zwinkels, brendazwinkels@hetnet.nl
Voor vragen te bereiken op: tel. 06-39119006.

