Terugblik en Programma 2020
Aan het einde van dit decennium en jaar kijken we terug op een periode waarin
heel veel is gebeurd. Een greep uit dit geheel op systemisch vlak:
In 2010 hielden we onze opstellingsavonden in Margraten en via omzwervingen
hebben we ons thuis gevonden bij Gasterie Dobbelsteyn te Doenrade.
In dat jaar heeft Ingrid Dykstra 2 x een workshop voor ons verzorgd. Hoe
speciaal is het dan dat zij in november 2019 dit herhaald heeft en in 2020 weer
komt.
In 2011 heeft Yvonne haar eerste Vrouw-zijn en Maskers gegeven en start in
2020 haar 18e groep. Henk is in 2012 begonnen en start in 2020 zijn 10e groep.
In 2013 heeft Wibe Veenbaas een workshop in Rolduc voor ons verzorgd met als
titel: Existentiële angst en eenzaamheid en het wonder van de persoonlijkheid.
In 2015 heeft Yvonne de opleiding Professioneel Begeleider van Organisaties
afgerond en hebben wij voor een aantal organisaties systemisch werk mogen
doen.
In 2019 hebben we de eerste Masterclass met een prachtige groep gegeven.
In het afgelopen decennium heeft Yvonne een aantal maal de prachtige
workshop ‘Vrouw en eigen Bedrijf’ gegeven. Daarnaast hebben we diverse
thema-avonden gehouden met uiteenlopende thema’s waaronder Leven en Dood,
verhouding tot ‘het Veld’ en ‘Geloofspolariteiten’.
Wij zijn alle leraren, cliënten, deelnemers en facilitators enorm dankbaar.
Speciale dank gaat uit naar onze groep representanten die met ons mee ‘reizen’
en groeien. Steeds meer krijgen we complimenten over het welkom, de warmte,
openheid en respect die vragenstellers en nieuwkomers ervaren.
Wij mochten zowel leerling als leraar zijn en nemen alles wat ons geboden is met
een open hart.
Vanaf 2020 willen wij vaker thema-avonden organiseren. Ook spreken wij de
wens uit meer voor teams en organisaties te kunnen betekenen in de vorm van
training en begeleiding. Professionals en organisaties die kinderen, jongeren en
gezinnen begeleiden, hebben een speciale plek in ons hart. Wij willen hen graag
faciliteren op systemisch vlak zodat cliënten, professionals en organisaties meer
tot hun potentie komen. Hiervoor komen trainingen rond de keuze voor het vak.
Voor nu, wensen wij jullie heerlijke feestdagen en een fantastisch 2020 met
goede gezondheid, veel geluk en mooie leermomenten toe.
Hieronder vinden jullie ons aanbod voor 2020 op systemisch vlak.

Overzicht aanbod:
Opstelling avonden

22 januari starten we met onze opstellingsavonden op de woensdagavond.
Locatie: Gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23, Doenrade. Programma:
http://www.quantum-leap.nl/wp-content/uploads/2019/11/Programma2020.pdf

Cursus Vrouw-zijn en Persoonlijk Leiderschap
Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus op de DINSDAGAVOND gegeven.
Locatie: Beukenberg 39 Oirsbeek. Voor meer informatie, klik:
http://quantum-leap.nl/wp-content/uploads/2019/11/VROUW-zijn_en_Leiderschap_18.pdf

Cursus Man-zijn en Persoonlijk Leiderschap
Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus op de maandagavond gegeven.
Locatie: Beukenberg 39 Oirsbeek. Voor meer informatie, klik:
http://www.quantum-leap.nl/wp-content/uploads/2019/11/MAN-zijn_en_Leiderschap-11-1.pdf

Cursus Masterclass: van Bron naar Bestemming

Deze cursus plaatst het maskerwerk in een groter kader en biedt een grote
verdieping van het leven met jezelf, anderen en dat wat het leven ons geeft.
Wij hopen dan ook van harte deze fantastische cursus weer te mogen geven.
Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus op de woensdagavond gegeven.
Locatie: Beukenberg 39 Oirsbeek. Voor meer informatie, klik:
http://quantum-leap.nl/wp-content/uploads/2019/11/MASTERCLASS_2.pdf

Workshop: Kinderen, de Weg naar volop Leven

Na de indrukwekkende workshop in november 2019, organiseren we in nauwe
samenwerking met de Synergieschool te Roermond weer de workshop met
Ingrid Dykstra. Naast dat er gewerkt wordt met kinderen en gezinnen, zal zij ons
haar manier van werken verder toelichten. Meer informatie:
http://www.quantum-leap.nl/wp-content/uploads/2019/11/IngridDykstra2020.pdf

Workshop: De Relatie als Poort

Op verzoek organiseren we een workshop over partner relaties waarin we met 4
stellen gaan werken met een veelheid aan aspecten binnen de relatie. Naast
systemisch, werken we heel sterk lichaams-, ervaringsgericht. Voor deze
workshop is nog plaats voor 2 stellen. Voor meer informatie, klik:
http://www.quantum-leap.nl/wp-content/uploads/2019/12/De_Relatie_als_Poort.pdf

Overige activiteiten:
In 2020 organiseren we professionaliseringstrainingen waarbij we
persoonlijke vraagstukken rond bijvoorbeeld de persoon, het beroep, het
werkveld, de cliënten, organisatie, maatschappelijke ontwikkelingen en de
keuzes daarin vanuit systemisch perspectief belichten. Elke deelnemer kan
zijn/haar vraag indienen. Zo ontstaat er kruisbestuiving vanuit verschillende
werkvelden. Wij brengen jullie op de hoogte.
Wij hebben ervoor gekozen niet meer mee te gaan met de eisen van de
zorgverzekeraars en daarom worden onze consulten vanaf 2020 niet meer
vergoed. Financiering van onze trajecten dient op andere manieren te gebeuren.
Zijn er nog vragen, mail: opstellingen@Quantum-Leap.nl of bel ons:
Yvonne Jose van de Vondervoort 06 22776134
Henk Wittekoek 06 50520152
Graag tot ziens

