
Waarom 
Wie zijn wij eigenlijk binnen het 
grote geheel van leven op Aarde? 
Welke plek valt ons toe? Welke 
balans in geven en nemen klopt 
voor het welzijn van het geheel?

Urgente vragen in deze tijd van 
transformatie. Oude systemen 
knarsen in hun voegen, nieuw 
bewustzijn en nieuwe vormen 
breken door. Niet alleen in 
organisaties en instituties, maar 
ook in onze verhouding tot de 
aarde. Klimaatverandering en het 
snelle uitsterven van soorten 
dwingen tot verandering in onze 
systemen van energie-opwekking, 
produceren en consumeren. 
Verandering ook in hoe we ons  
verhouden tot onze natuurlijke 
leefomgeving, tot elkaar en tot 
onszelf.


Wat 
Natuur- en omgevingsopstellingen 
zijn een behulpzame methodiek 
om meer zicht te krijgen op wat er 
speelt in de dynamiek tussen 
mensen en hun natuurlijke 
leefomgeving; wat daarin mogelijk 
stagneert; en wat bijdraagt aan 
een verbetering die zowel onszelf 
als het geheel ten goede komt. 
Planten, dieren, water en land zijn 
geen passieve objecten van ons 
handelen, maar reageren er actief 
op vanuit een eigen vorm van 
bewustzijn. Wij staan niet boven of 
buiten de natuur, maar zijn er 
totaal mee verweven. Een natuur- 
en omgevingsopstelling helpt je 
om de taal van de natuur (beter) te 
gaan verstaan, en je bewust te 
worden van jouw plek binnen het 
samenspel van leven op aarde.


Voor wie 
Jouw vraag is het uitgangspunt. 
Dat kan een professionele vraag 
zijn over landgebruik, 
natuurbeheer of leefomgeving. 
Bijvoorbeeld, wat is de impact van 
beleid of maatregelen op een 
gebied of op gewassen en vee? 
Wat komt het geheel - mens en 
natuur - het meest ten goede? 
Het kan ook een persoonlijke 
vraag zijn over je verhouding tot je 
woonomgeving, je geboorteplek of 
nabije natuur. Geboorteplek-
opstellingen gaan vaak over het 
innemen van je plek. Veel mensen 
hebben daar moeite mee, terwijl 
het een geboorterecht is. Een 
opstelling daarover kan een 
helende ervaring zijn.


Hoe 
Elke werkplaats begint met een 
korte inleiding over de achtergrond 
van opstellingenwerk en enkele 
oefeningen om de werkwijze te 
ervaren. Vervolgens doen we één 
of meer opstellingen over vragen 
van deelnemers. Je kunt zelf een 
vraag inbrengen of meedoen als 
representant in vragen van 
anderen. Ook in die rol doe je 
waardevolle ervaringen op die 
vaak blijken te raken aan waar je 
zelf mee rondloopt. Ervaring met 
opstellingenwerk is niet 
noodzakelijk. Klik hier voor meer 
informatie.


Kosten 
Voor deze drie werkplaatsen geldt 
een kennismakingsbijdrage van € 
15 per keer. Je kunt per keer 
deelnemen.


Door wie 
Lisette van der Wel en Chrisjan 
Leermakers zijn twee ervaren 
opstellers, die elkaar goed 
aanvullen vanuit hun 
achtergronden als antropoloog en 
fysisch geograaf. Lisette heeft, na 
een loopbaan in internationale 
samenwerking, haar systemische 
blik verder ontwikkeld door 
opleidingen in familie- en 
organisatieopstellingen (WEL-
opstellingen) en in 
natuuropstellingen bij Jenny 
MacKewn (Schumacher College, 
UK) en bij Berchthold Wasser 
(Naturdialog, Zwitserland). In haar 
faciliterende rol put ze uit haar 
uitgebreide ervaring met 
persoonlijke en intuïtieve 
ontwikkeling en Zen-meditatie.


Chrisjan heeft zich, naast een 
loopbaan bij Staatsbosbeheer en 
Rijkswaterstaat, toegelegd op 
opstellingenwerk door opleidingen 
in organisatie- en loopbaan-
opstellingen (Klaus Grochowiak) 
en familieopstellingen (Jan Jacob 
Stam, Bert Hellinger Instituut). Hij 
is ook geschoold als therapeut in 
emotioneel lichaamswerk, NLP en 
coaching. Met onder meer een 
team in Duitsland heeft hij 
jarenlang geëxperimenteerd met 
natuur- en omgevingsopstellingen. 
Hij is mede-auteur van het boek 
‘Returning to Membership in Earth 
Community. Systemic 
Constellations with Nature’.  

Aanmelden 
Vooraf aanmelden bij: 
lisette.vanderwel@xs4all.nl

Werkplaats Natuur- en 
omgevingsopstellingen 

1 maart, 29 maart, 26 april en 
28 juni 2019 

13 - 16 uur 

Projecthuis Kersentuin (Atalantahof 11, 
3544 VD Utrecht) of buitenlocatie.
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