
Wie geeft deze training? 
 
Loeloe Andriol is vanaf 1996 werkzaam als trainer. In 
2003 haalde zij aan de universiteit in Santa Cruz, 
Californië haar certificaat als internationaal 
gecertificeerd NLP-trainer en coach. Naast 
NLP-opleidingen geeft ze persoonlijke coaching o.a. 
op het gebied van carrièreswitch en 
loopbaanbegeleiding. In 2007 rondde ze de 
Trainersopleiding Systemisch Werk af en in 2008 de 
Advanced Training bij Constellation Works. Bij het 
Hellinger Instituut volgde ze o.a. de opleidingen 
Systemische Pedagogiek, Ziektebeelden en 
stoornissen bij Stefan Haussner en de Masteropleiding 
Familieopstelingen. 
Naast bovenstaande opleidingen volgde ze diverse 
workshops o.a. bij Daan van Kampenhout, Guni Baxta, 
Judith Hemming, Indra Thorsten Preiss en Evelien 
Hogeweg. 
 In 2015 haalde ze de unieke, nieuwe coachmethodiek 
“Walking in your Shoes” naar Nederland. Een 
combinatie van lichaamswerk en systemisch werk. Ze 
is nu gecertificeerd trainer en opleider in deze 
methodiek. 
Haar werkwijze kenmerkt zich door integriteit, humor, 
zorgvuldigheid en het creëren van een veilige en 
inspirerende sfeer.  
 
Data: 7, 8 en 9 februari 2020 
 van 10.00 – 17.00 uur 
 
Locatie: Casa Particolare, Amerika 1-H18, Een 
 

Bijdrage:. € 325,- incl. koffie, thee, fruit, lunch 

 

      3-daagse Training  
 

 

 

Systemisch Coachen 
 
 
 

Een verrijking voor je professioneel 
handelen! 

 

 

 



 

3- daagse Training Systemisch Coachen  
 
Deze training richt zich op (kinder)coaches, 

therapeuten, leidinggevenden en alle anderen 
die beroepsmatig individuele begeleiding aan 
mensen bieden. 

In deze intensieve training leer je hoe je bij 
belangrijke thema’s van jezelf en je cliënten 
meteen bij de kern komt, de onderliggende 
dynamiek die patronen en gedrag aanstuurt. Je 
leert werken met een van de meest krachtige en 
vernieuwende methoden als het gaat om inzicht 
en persoonlijke groei. Sytemisch werken creëert 
inzichten in onbewuste processen van zowel 
jezelf als van je cliënten waar je in verstrikt kan 
zitten en die belemmeren om dat te gaan doen 
wat je gelukkig maakt en waarbij je in je kracht 
kan staan. Het is een transformerende manier 
van werken die je meer in verbinding brengt met 
je ware zelf. 

Je maakt uitgebreid kennis met diverse soorten 
opstellingen die kunnen worden toegepast bij 
individuele begeleiding zoals werken met 
tafelopstellingen en vloerankers. 

 
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
 

- De systemische benadering 
- Het wetende veld 
- Fenomenologisch waarnemen 
- De innerlijke houding van de begeleider 
- Holding space 

- Het genogram  
- Kenmerken van een systeem en universele 

wetmatigheden 
- De werking van een (familie)systeem en het 

herkennen van systemische problemen 
- Overdracht en tegenoverdracht 
- Dynamieken en verstrikkingen 
- Loopbaanopstellingen 
- Optieopstellingen 
- Tafelopstellingen  
- Sjamanistische opstellingen 
- Structuuropstellingen 

 
Kortom een training waarin veel geoefend wordt en je 
het geleerde meteen in de praktijk toe kan passen. Je 
krijgt ook een reader met theorie en oefeningen. 
 
Er wordt gewerkt met een kleine groep van maximaal 8 
personen zodat er veel aandacht is voor de 
persoonlijke begeleiding. 
 
 
 
Voor informatie en opgave: 
 
Loeloe Andriol: particolare@live.nl  
Telefoon:          06-12067679 
Website:           www.particolaretrainingen.nl  
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