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Gezin Gezien - context en gezag in verbinding 

 
Inhoud: 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 vaak complexe 
gezinsdynamieken die het individu verbindt met het systeem in de zoektocht naar 
betrouwbaarheid en rechtvaardigheid in de balans van geven en ontvangen. 
 
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. 
 

Aanbod: ONLINE tweedaagse inspiratiemoment context en gezag in verbinding 
- donderdagen 18 en 25/01/2023 van 18.30u tot 21.00u 
- vrijdagen 19 en 26/01/2023 van 09.30u tot 12.00u 
 
Driedaagse introductie context en gezag in verbinding 
- donderdagen 02/02, 16/02 en 02/03/2023 te Hoeselt (Bilzen) van 09.30u tot 16.30u 
- vrijdagen 03/02, 17/02 en 03/03/2023 te Wijnegem van 09.30u tot 16.30u 
 
Zesdaagse opleiding context en gezag in verbinding 
- vrijdagen 28/04, 12/05, 26/05, 09/06, 23/06 en 08/09/2023 (afstudeerdag) te Hoeselt 
(Bilzen) van 09.30u tot 16.30u 
- donderdagen 27/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/06 en 07/09/2023 (afstudeerdag) te 
Wijnegem van 09.30u tot 16.30u 
 
In Company aanbod op maat voor uw organisatie – school of bedrijf 
 

Lesgever: Luc Claes – contextueel therapeut en trainer ‘context en gezag in verbinding.’ 

Bijna 30 jaar ervaring in de hulpverlening, waarvan meer dan 15 jaar binnen de residentiële 

sector bijzondere jeugdzorg en VAPH. Heeft doorheen de jaren tal van bijkomende 

opleidingen gevolgd met in het bijzonder de methodiek van geweldloos verzet/verbindend 

gezag.  

Doelgroep: Hulpverleners die willen kennismaken of zich willen verdiepen in het werken met de 

geïntegreerde methodiek van contextuele hulpverlening en geweldloos verzet/verbindend 

gezag. 
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Locatie: Onze vormingen gaan door in onze gezellige praktijken te Hoeselt (Bilzen) en Wijnegem: 

- praktijk Anderskan Hoeselt, Stationstraat 23 bus 13 te 3730 Hoeselt 

- praktijk Anderskan – de Kanteling Wijnegem, Turnhoutsebaan 197a te 2210 Wijnegem 

Methode: Interactieve presentatie met ruimte voor bespreking eigen vragen en casuïstiek van de 

deelnemers. 

Kosten: - tweedaagse inspiratiemoment = € 110 

- driedaagse introductie = € 300 (vroegboekkorting tot 23/12/2022 = € 270) 

- Zesdaagse opleiding = € 750 (vroegboekkorting tot 01/02/2023 = € 650) 

- In Company training = vraag een offerte op maat aan 

Bij al onze vormingen zijn een syllabus, dranken en gezonde broodjeslunch inbegrepen.  

Bij het online aanbod ontvang je een syllabus. 

Inschrijven: Mail naar vormingen@dekanteling.be of vormingen@anderskan.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 : 

- inspiratiemoment : “inspi.GG + je naam” 

- driedaagse introductie : “intro.GG + je naam” 

- zesdaagse opleiding : “opl.GG + je naam” 

 

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

sturen. 

Ter info: - De plaatsen zijn beperkt. We werken bewust met niet te grote groepen omwille van 

optimale interactie en ruimte voor ieders inbreng. 

- Alle bedragen zijn btw inclusief. 

- Geef ons gerust een seintje als we bij de broodjeslunch dienen rekening te houden met 

bepaalde allergieën. 

- Annuleren kan kosteloos tot 1 maand voor de start, nadien betaal je het volledige bedrag. 

- We hanteren de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen. 
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Toelichting online inspiratiemoment (2 x 2,5u): 

  Tijdens deze korte tweedaagse inspiratiemomenten maak je kennis met het basiskader van 

context en gezag in verbinding en wat dit in de praktische toepassing in je werkveld kan 

betekenen.   

 

Deze inspiratiemomenten richten zich op alle hulpverleners, leerkrachten, therapeuten, 

zorgkundigen, leidinggevenden,… die nieuwsgierig zijn naar de boeiende synergie tussen 

het contextuele gedachtegoed en de methodiek van geweldloos verzet/verbindend gezag. 

Toelichting driedaagse introductie (3 x 6u): 

  In deze driedaagse introductie zoomen we in op de pijlers van contextuele hulpverlening en 

geweldloos verzet/verbindend gezag en hun begrippenkader. 

Van daaruit maken we kennis met het kader van context en gezag in verbinding en de 

toepassingsmogelijkheden.  Tijdens deze introductie wordt er naast de methodiek veel 

aandacht besteed aan ervaren en oefenen aan de hand van concrete casuïstiek. 

 

Deze introductie richt zich op hulpverleners, therapeuten, leerkrachten, zorgkundigen, 

leidinggevenden … die verder kennis willen maken met de basisbegrippen van het 

contextuele gedachtegoed en geweldloos verzet/verbindend gezag wat leidt tot een 

werkbaar methodisch kader context en gezag in verbinding. 

Toelichting zesdaagse opleiding/specialisatie (6 x 6u): 

  Deze zesdaagse specialisatie richt zich naar professionals die reeds kennis hebben van het 

contextuele gedachtegoed en/of geweldloos verzet/verbindend gezag of reeds de 

introductie context en gezag in verbinding hebben gevolgd. 

 

Tijdens deze 6 dagen wordt methodisch en via thematische onderwerpen verder verdiept 

en worden er concrete handvaten aangereikt die toepasbaar zijn binnen je werkcontext.  

Context en gezag biedt hiervoor een passend kader om op een passende manier met 

escalaties in vaak complexe systemen aan de slag te gaan.  Methodiek, ervaren en oefenen 

zijn onderdelen die elke lesdag aan bod komen.  Tevens wordt er ruimte gemaakt voor 

intervisie. 

 

Opbouw van de opleiding = 6 dagen van 6u (36u) 

- Elke dag is er ruimte voor methodiek vanuit een centraal thema en wordt er voldoende 

tijd voorzien om te oefenen (concreet dagprogramma volgt nog). 

- Tijdens deze 6 dagen wordt er ruimte gemaakt voor intervisie 

- Dag 6 is presentatie eindopdracht en uitreiking getuigschriften 
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