
Ochtendworkshops: 
 

Lezing en workshop O1:  
Analoog en digitaal ik-grensbewustzijn door dr. Nick Blaser 
 

Nick Blaser: de titel van mijn lezing op 11 november is: Analoog en digitaal ik-
grensbewustzijn. Vaak voelen wij pas achteraf een grensoverschrijding. Na een 
ontmoeting blijft een schraal gevoel achter en we weten niet waarom. 
Waarschijnlijk heeft de ander iets bij mij geplaatst wat daar niet hoort of erger 
nog, heeft mij iets weggenomen. Hoe verlopen deze dynamieken van aangezicht 
tot aangezicht en wijkt de digitale communicatie daar van af? Deze vraag en hoe 
de mediale gewoontes onze mentale ik-grenzen beïnvloeden zal Nick Blaser 
vanuit het ruimtelijke aandachtsmodel proberen toe te lichten. 
Workshop 
 

Nick Blaser zal in zijn workshop het ruimtelijke aandachts model introduceren. Zijn workshop is een 
inleiding voor deelnemers die het werken met ik-grensbewustzijn nog niet of nauwelijks kennen. Het 
is een introductie waarin ook ruimte voor oefeningen en vragen zal zijn. 
 

 
Workshop O2:  
Een samengesteld (stief)gezin; op zoek naar een succesvol bouwwerk door Magda Hengst 
 

Magda Hengst, Docent NHL, afdeling Social Work, Leeuwarden, SamSam, 

begeleiding van samengestelde gezinnen 
 

Wat is toch de reden van het feit dat zoveel (66%) samengestelde gezinnen 
na een tijdje toch besluiten uit elkaar te gaan. Klopt de nachtmerrie? Zijn 
stiefmoeders heksen, tweede vaders  nooit aanwezig en surrogaatzusjes 
hardvochtige krengen?  
Wat komt er eigenlijk kijken bij het samenstellen van een gezin? Hoe vindt 
ieder lid van het gezin weer zijn eigen plek? Hoe zit het eigenlijk met 
grenzen in het nieuwe gezin? Welke vaardigheden hebben de leden van 
een nieuw gezin nodig om met elkaar een veilig thuisgevoel te creëren? 
De ervaring leert dat juist in samengesteld gezinnen het thema grenzen 

veel nadrukkelijker aandacht vereist dan in een “gewoon gezin”. Hoe kun je als hulpverlener in het 
samengestelde gezin met deze grenzen werken? 
Tijdens de workshop zullen de deelnemers m.b.v. een levend genogram de complexiteit van een 
samengesteld gezin kunnen ervaren. De loyaliteiten zijn daarbij voelbaar en het effect op de kinderen 
wordt inzichtelijk gemaakt. 
Aansluitend kan, gebruik makend van de door deelnemers ingebrachte voorbeelden, besproken 
worden wat eventuele interventies kunnen zijn.  
De belangstelling van Magda Hengst voor samengestelde gezinnen is gestart in 2001. In dat jaar 
werd ze stiefmoeder van 3 dochters. Ze waren toen 8, 10 en 12 jaar. Haar eigen dochters waren 
destijds 7 en 8 jaar. Omdat ze het samenvoegen van twee gezinnen een intrigerend proces vindt, 
waar de grensdynamieken zo nadrukkelijk aanwezig zijn, is ze zich hierin steeds meer gaan 
verdiepen.  

 
  



 
Workshop O3:  
Werken met stress en burn-outklachten vanuit de 3DVG methodiek door Nell van de Ligt  
 

Nell van de Ligt van Ligtpunt.nl, Stress- en burn-outexpert. 
 
Jarenlang was ik manager, trainer en coach in de gezondheidszorg.  Ik 
deed mijn werk met veel plezier. Maar op den duur maakte 
bezuinigingen, fusies en steeds nieuwe  reorganisaties,  het werken voor 
mij onmogelijk. Ik worstelde steeds meer met de eisen van het werk en 
met de toenemende stress. En op een dag viel ik uit met zware burn-out. 
Een moeilijke verwarde tijd die mijn leven voorgoed veranderde, want 
vanuit dit hele gebeuren ben  ik jaren later mijn eigen bedrijf Ligtpunt 
gestart. Ik studeerde Analytische en Filosofische Psychotherapie en 
specialiseerde met in de stress- en  burnoutproblematiek.  Nu werk ik al 

11 jaar als stress- burn-outexpert in binnen -en buitenland, particulier en met bedrijven. Ik begeleid 
medewerkers en managers zowel individueel als in groepen om sterk en weerbaar in het leven te 
staan en verzuim te voorkomen.  
Tijdens de workshop op 11 november zal ik je de 3DGV laten zien én beleven in relatie tot stress en 
burn-outklachten. Je gaat dus niet alleen luisteren, maar ook doen.    

 De volgende vragen zullen worden behandeld:  Wat doet deze methode met jou?  Wat geeft het 

je?  Wat maakt deze techniek zo geschikt voor cliënten met stress-en burn-outklachten?  Wanneer 
en hoe kun je deze methode inzetten? 
 

Workshop O4:  
Werken met kinderen en ouders door Marian Jansen 

 
Vanaf mijn twintigste jaar ben ik intensief bezig met kinderen. Later kwamen 
daar ouders en leerkrachten bij.   Ik weet nu nog dat ik op 18 jarige leeftijd, 
toen ik startte met de opleiding tot speltherapeute, er helemaal niets van 
begreep! Ik moest een  keuze  maken vanuit welke visie ik opgeleid wilde 
worden. Dit vond ik niet kloppend het ging immers om het kind. Wat past bij 
het kind leek mij het beste.  Vanuit die blik ben ik altijd bezig geweest, binnen 
mijn werk als: leerkracht, ambulant begeleidster, therapeut en ouder. Door die  
openblik  heb ik zelf een prachtige eigen ontwikkeling kunnen maken, die weel 

aan mijzelf en daardoor ook veel aan anderen kan geven. 
Grenzen, innerlijke wereld en angsten zijn een rode draad geweest.   Op het moment dat ik in 
contact kwam met de werkwijze van Nick voelde dit als ”thuis komen”.  Het klopte zo met mijn kijk 
en het gaf mij zoveel meer; inzicht en  bewustzijn en daardoor zoveel nieuwe mogelijkheden! 
  

  



Middagworkshops: 
 

Workshop M1:  
Hoogsensitiviteit (HSP) en energiestijlen door Annek Tol 
 

Annek Tol: Een manier om je te verhouden tot je omgeving is voor HSP –
hoogsensitieve personen- het schijnbaar van nature ‘in verbinding’ staan met 
de omgeving. Die verbinding heeft te maken met typische talentvolle kanten, 
maar ook met typische problemen die met hoogsensitiviteit te maken 
hebben.  
 
Annek Tol is auteur van het boek Hoogsensitiviteit professioneel gezien en 
vanuit haar praktijk voor HSP en professionals is onder meer  onderzoek 
gedaan naar het effect van het werken met ik-grensbewustzijn op de 
overprikkeling van HSP.  
 

Wat belangrijk is in het werken met HSP is dat mensen zich op een fijnmazig niveau bewuster 
worden van wat er in feite gebeurt met hun aandacht en hun energie en welke invloed zij uit kunnen 
oefenen om hier geen last van te hebben, maar dit juist in kunnen zetten voor zichzelf en hun 
omgeving. Vaak zijn er echter onbewust al verschillende overlevingsstrategieën aangeleerd om om te 
gaan met het waarnemingsvermogen en de extreme sensitiviteit van HSP. Van deze strategieën heeft 
men vaak de meeste last.  
 
Annek Tol heeft deze strategieën gebundeld in een tiental zogenaamde ’energiestijlen’. Herkennen 
van deze stijlen kan inzicht geven in het patroon van klachten waar HSP mee worstelen en kan 
verdieping geven aan de 3D Grens Visualisatie voor HSP. Waar komt een HSP bijvoorbeeld in conflict 
met zijn grenzen? 
 
In deze workshop vertel ik kort iets over de vier kerneigenschappen van hoogsensitiviteit en wat er 
feitelijk gebeurt bij HSP gezien vanuit de tuintaal van Nick Blaser. Ik zou met elkaar  uit willen zoeken 
in hoeverre de energiestijlen een rol spelen in je eigen manier van werken en leven en welk effect dit 
heeft op je tuin.  
 
Annek Tol is auteur van het boek Hoogsensitiviteit professioneel gezien. Sensitiviteit als verklaring 
onder psych(osomat)ische klachten (2014). Ze is als coach-counselor en trainer gespecialiseerd in 
hoogsensitiviteit en geeft bijscholing aan professionals. Meer over Annek, een preview van haar boek 
en het onderzoek dat Marcel van den Hark deed over HSP en ik-grensbewustzijn vanuit haar praktijk, 
vind je op www.annektol.nl  

 
Workshop M2:  
Werken met het tuinmodel in teams door Rolf Steiger 

 

Rolf Steiger is supervisor en coach en begeleidt teams en verschillende 
beroepsgroepen bij het vinden van conflictoplossingen en bij organisatie- en 
teamontwikkeling. In beide gevallen gebruikt hij het tuinmodel waarmee hij 
samenhangen en grensdynamieken van zowel groepsleden als ook van de 
gehele groep zichtbaar maakt. 
 
Workshop In werkteams die veel met mensen te maken hebben, zoals bv in de 
gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, enz. ontstaan steeds weer conflicten 
die hun oosprong hebben in individuele grenspatronen. Vaak gaat het om het 
helpersndroom, te vriendelijk willen zijn, in vreemde tuinen tuinieren of ook 

http://www.annektol.nl/


om ongewenste overname van verantwoordelijkheid. Met het tuinmodel kunnen storende 
grensdynamieken eenvoudig en zonder waardeoordeel helder gemaakt worden. Soms kan het 
tuinmodel ook voor de groep als geheel gebruikt worden. Aan de hand van voorbeelden zullen we 
verschillende situaties en grensdynamieken samen bekijken. Deze workshop is in het Duits en zal 
worden vertaald. 
 

Workshop M3:  
Tuinieren met hoofd-handen en hart door Radjani Edel en Ko Klootwijk 
 

 Ko Klootwijk en Radjani Edel begeleiden mensen in 
veranderprocessen en geven geregeld samen workshops over 
diverse (relatie) onderwerpen. Sinds een aantal jaren werken zij 
met de 3DGV in hun praktijk. Daarnaast maken zij gebruik van 
een zelf ontwikkeld Hoofd-Handen-Hart relatiemode.  In deze 
workshop werken we aan het vergroten van je vermogen en 
plezier om te tuinieren in je ‘eigen tuin’. Ontdekken van wat bij 
jou hoort en wat je wilt houden en wat in de loop van je leven in 

jouw tuin terechtgekomen is en waarvan het tijd wordt om er afscheid van te nemen.  Aan de hand 
van korte oefeningen en  opdrachten krijg je handvatten om met cliënten deze tocht te gaan maken.  
 
Mogelijkheden in mijn werk als integratief kindertherapeute, waarbij ik altijd al intensief met de 
ouders werkte en dit nu op een veel breder en dieper niveau kan doen.  Daarnaast in mijn werk 
binnen het onderwijs, waar binnen ik trainingen geef. 
 
 
Aanmelden voor het congres kan door een e-mail te sturen naar: radjani@hetnet.nl  

Informatie over het congres: 06-22205257 

 

Geef  in je aanmelding een 1e en 2e voorkeur op voor de ochtendworkshop (O) en een 1e en 2e 

voorkeur voor de middagworkshop (M). Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.  

  

 


