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Gezin Gezien - context en gezag in verbinding 

Lesgever: Luc Claes – contextueel therapeut

Data:  25 en 26/08/2022 

Tijdstip: van 9.30 tot 16.30 uur 

Locatie: de Kanteling, Turnhoutsebaan 197a te 2110 Wijnegem 

Doelgroep: hulpverleners die zich willen verdiepen in het werken met vaak complexe 

gezinsdynamieken 

Inhoud: Tijdens deze tweedaagse zoomen we in op de boeiende en vaak complexe dynamieken 
binnen gezins- en familiesystemen.  Kinderen, jongeren en gezinnen ondervinden vaak 
kleine maar ook grote en soms uitzichtloze problemen en/of conflicten.                       
 
Ivan Böszörményi-Nagy - de grondlegger van de contextuele visie - biedt ons een kader om 
een betere inkijk te krijgen in de complexiteit van gezins- en familiesystemen.  Essentiële 
thema’s binnen deze contextuele visie zijn verbondenheid en rechtvaardigheid.  Als mens 
ben je in relatie en in elke relatie is er een balans van wederkerig geven en ontvangen.  
Wanneer de relatie  onder druk komt te staan door geweld of (zelf)destructief gedrag, biedt 
de door Haim Omer ontwikkelde methodiek van geweldloos verzet heel wat houvast.   
Het samengaan van de contextuele visie met de methodiek van geweldloos verzet zorgt 
voor een unieke synergie die zo mooi ‘lijmt’ en resulteert in een nieuw kader: ‘context en 
gezag in verbinding.’  Een concrete methodiek in het werken met complexe 
gezinsdynamieken die het individu verbindt met het systeem in de zoektocht naar 
betrouwbaarheid en rechtvaardigheid in de balans van geven en ontvangen. 

 
Methode: interactieve presentatie met ruimte voor bespreking casuïstiek deelnemers 

Kosten: € 230 incl. btw (dranken en broodjesmaaltijd inbegrepen) 

Inschrijven: Mail naar info@dekanteling.be en geef volgende gegevens door: 

- met hoeveel personen je wenst in te schrijven 

- je naam, adres en telefoonnummer 

- btw-nummer (indien nodig) 

Je inschrijving is compleet als je het gepast bedrag overschrijft op rekening BE34 

3631 5129 5990 van AndersKan, met vermelding “Gezin Gezien + je naam” 

Het onthaalteam zal je mail zorgvuldig behandelen en je een bevestiging van je 

inschrijving sturen. 

  We hanteren de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen. 
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