
 

 
 

Onderwerp: Familieopstellingen door BUUT en BIJ ESTHER 

 

Beste bekende van BUUT en BIJ ESTHER, 

  

Bij jullie als vrienden, familie en bekenden willen we graag ons nieuwe aanbod bij jou onder 

de aandacht brengen. 

 

Nieuw aanbod 

Vanaf januari 2020 organiseren we elke maand een avond met familie-opstellingen.  

Een mooie kans voor jou om kennis te maken met wat familieopstellingen zijn en zo deel te 

nemen als representant of om door middel van een opstelling je eigen vraag te onderzoeken.  

 

Een familieopstelling kan een waardevolle aanvulling  

zijn binnen een persoonlijke zoektocht.  

Mocht je mensen in je netwerk kennen die mogelijk 

interesse hebben voor deze avonden, wil je hen dan 

hierop attenderen, of deze mail aan hen doorsturen?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jij en andere geïnteresseerden zijn van  

harte welkom op één van de avonden. 

 

 

Wanneer je geen interesse hebt in deze avonden en verder niet op de hoogte gehouden wilt 

worden van nieuwe ontwikkelingen in ons aanbod, laat dit dan weten door één van ons een 

mail te sturen, dan halen we je uit onze mailinglist. 

 

 

Vriendelijke groet,  

Corné Alderliesten (www.buut.nu)  en Esther Klaassen (www.bijesther.com)  

 
 

Familieopstellingen 

Een familieopstelling valt binnen de 

therapie onder het systemisch werken. 

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het 

familiesysteem waar je deel van uit maakt 

van invloed is op je dagelijks leven nu. 

Binnen een gezond systeem is er sprake van 

een orde die gebaseerd is op hiërarchie, 

waarin iedereen de plek heeft die hem/haar 

toekomt en waarin er balans is tussen 

geven en nemen.  

Vaak is het zo dat deze orde is verstoord of 

dat er een scheefgroei is tussen geven en 

nemen. Bijvoorbeeld wanneer kinderen de 

plek innemen van hun ouders.  

Binnen een familieopstelling krijg je zicht 

op hoe dit bij jou werkt. Je ervaart hoe de 

dynamieken op je inwerken en je krijgt 

duidelijkheid over wat jíj hier zelf in kunt 

doen.  

Praktisch: 

Wanneer  Elke 2e dinsdag van de maand 

1e avond Dinsdag 14 januari 2020 

Waar  BUUT (Dalfsen) 

Kosten € 75,00 vrager 

  € 10,00 representant 

Opgave/ info info@buut.nu 

  info@bijesther.com  
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