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Themadag Familie-opstellingen met Paard 

 
Familie-opstellingen, een vorm van systemisch werk, is een werkvorm waarbij mensen inzicht 

krijgen in mogelijke belemmeringen die in hun familie-achtergrond (systeem) zijn ontstaan. Door 

de inzet van paarden hierbij ontstaat een dynamische vorm van energetisch werk, waarbij mensen 

snel, positief confronterend en ondersteund door het paard en de begeleider, inzicht krijgen in 

zichzelf en de verhouding met hun omgeving.  

 

Hoe werkt een familie-opstelling? 

Binnen familie-opstellingen maken we gebruik van ‘representanten’. Hierbij kiest een cliënt mensen 

uit die als representant voor hem- of haarzelf en diens familieleden in een ruimte worden 

opgesteld. Wanneer deze representanten opgesteld staan, nemen ze als vanzelf de emoties en 

spanning over van de familieleden die ze representeren. Men neemt dus geen eigen familieleden 

mee! 

 

In feite gebeurt hier iets soortgelijks als wanneer we een mens opstellen naast een paard. Net 

zoals de representanten laat het paard zien wat er in de mensen leeft. Vanwege de gevoelige 

natuur van paarden en omdat een paard geen ego heeft, zijn paarden vaak nog ‘perfecter’ in staat 

om een representantenrol aan te nemen en ‘dat wat er speelt’ zichtbaar te maken. Het is bijzonder 

om te ervaren wat hierdoor aan het licht kan komen; diepe, onbewuste patronen kunnen op deze 

manier zichtbaar gemaakt worden. Alleen al het zien en ervaren van dit ‘beeld’ kan helend werken, 

nog los van het feit dat de cliënt, na dit te hebben gezien en ervaren, ook andere en bewustere 

keuzes kan maken.  

 

Paarden 

Paarden kunnen van nature alleen maar reageren op wat er ‘hier en nu’ is. Rationeel nadenken 

doet een paard niet; dat is een eigenschap die alleen voorbehouden is aan mensen. Emoties, 

spanningen, gedachten, pijn en dergelijke zijn verschillende vormen van energie die paarden 

feilloos kunnen aanvoelen en op reageren. Door gebruik te maken van deze gevoelige eigenschap, 

kunnen we paarden ook inzetten voor systemisch werk, zoals familie-opstellingen.  

 

Voor wie? 

Deze dag is speciaal bedoeld voor mensen die interesse hebben in familie-opstellingen en de inzet 

van paarden daarbij. Voor paardencoaches is dit een uitermate interessante dag om te zien en 

ervaren welk effect paarden kunnen hebben binnen het systemisch werk. Voor familie-opstellers is 

dit een mooie gelegenheid om de indrukwekkende rol van paarden binnen het systemisch werk te 

leren kennen. Voor de deelnemers is het niet nodig om ervaring te hebben met systemisch werk 

en/of paarden(coaching). 

 

Docenten 

Deze themadag wordt gegeven door Elmer Hendrix van Instituut voor Systemische Werk 

(www.ivsw.nl) en Sylvia Bosveld van Caprilli Coaching & Training.   

Elmer is specialist op het gebied van systemisch werk en Sylvia op het gebied van 

paardencoaching. Door deze twee specialismen met elkaar te verenigen, wordt gegarandeerd dat 

de deelnemers een bijzondere dag gaan ervaren waarin systemisch werk en paardencoaching 

volledig tot hun recht komen. 
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Opzet van de dag 

Gedurende de dag worden diverse familie-opstellingen gegeven onder begeleiding van de twee 

docenten en in aanwezigheid van een paard. Een aantal deelnemers kan een vraag inbrengen en 

anderen krijgen de mogelijkheid om als representant een rol te vervullen.  

 

Data, locatie en kosten? 

De actuele data van deze themadag kun je vinden onder de agenda van onze website 

www.caprillicoaching.nl. De themadag omvat 1 praktijkdag van 9.30 tot 16.00 uur en wordt 

gegeven bij Caprilli Coaching & Training in Barneveld.  

 

De kosten bedragen € 245,00 voor niet-Caprilli Coaches en € 200,00 voor Caprilli Coaches. Hierbij 

inbegrepen zijn koffie/thee, versnaperingen een uitgebreide lunch. Genoemde bedragen zijn btw-

vrij. 

 

Opgeven 

Wil je meedoen aan deze themadag, stuur dan een mail aan info@caprillicoaching.nl. Je krijgt een 

inschrijfformulier toegestuurd dat je kunt invullen en aan ons terugmailen. Je deelname is definitief 

als we je inschrijfformulier ontvangen hebben.  

 

Caprilli Coaching & Training 

Caprilli Coaching & Training is 

gespecialiseerd in 

bewustwordingsprocessen van mensen 

en zet daarbij paarden in als hulpmiddel. 

Wij bieden opleidingen, trainingen, 

workshops, persoonlijke- en 

teamcoaching aan.  

 

Adresgegevens 

Caprilli Coaching & Training 

Sylvia Bosveld & Paul Tonino 

Ruitenbeekweg 127, 3771 SK Barneveld  

T: 06-29 36 21 20 

E: info@caprillicoaching.nl  

W: www.caprillicoaching.nl  

  

 

 

 
 

Elmer Hendrix & Sylvia Bosveld 
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