
In dit symposium gaan de sprekers
vanuit meerdere perspectieven in op
het belang van de systeemtherapeutische
aanpak. Welke rol vervult de systeemtherapeut binnen het 
zorgproces? En welke rol de systeemtherapeutisch werker? 
Welke meerwaarde hebben zij en hoe kunnen ze 
professioneel worden ingezet? Dit en meer onder 
dagvoorzitterschap van Erik van der Elst. 

Er wordt ingegaan op de vicieuze cirkel van transgenerationele 
overdracht. Hoe kun je als hulpverlener helpen deze te doorbreken? 
Wat kan de systeemtherapeutisch aanpak hierin betekenen? Wat 
heb je als organisatie nodig om deze aanpak in te kunnen zetten? 
En hoe sluiten de maatschappelijke ontwikkelingen hierbij aan? 
Hiervoor hebben we Ingeborg Siteur, Edu van der Velden en 
Margreet van der Meer bereid gevonden om te komen spreken.

Erik van der Elst is 
systeemtherapeut en 
dramatherapeut. Sinds 2002 
houdt hij praktijk binnen het 
Lorentzhuis. Daarvoor was 
hij werkzaam in de kinder- 
en jeugdpsychiatrie.

Ingeborg Siteur is psychiater, 
systeemtherapeut, bestuurder 
bij GGZ Rivierduinen en 
bestuurslid GGZ Nederland. 
Verder is zij voorzitter geweest 
van de NVRG en spant zich via 
toezichthoudende rollen in voor 
triadisch werken en voor sociale 
inclusie. 

Drs. Edu van de Velden, 
psychotherapeut, opleider en 
supervisor systeemtherapie 
(NVRG). Werkzaam bij de 
Swolsche School en Instituut 
voor Familiebedrijfskunde (IFBK).

Drs. Margreet van der Meer,
Manager Onderzoek bij VNN. 
Daarnaast verbonden aan het 
Lectoraat Verslavingskunde aan 
de Hanze Hogeschool.

Meld je nu aan via 
vnn.nl/agenda

Kosten 75,-
Accreditatie voor de NVRG en SKJ zijn aangevraagd.

Drive en drempels
Verbinding van de cliënt met zijn drive en drempels, en met zijn 
omgeving; verbinding van de hulpverlener met zijn drive en drempels, 
met de drive en drempels van cliënt en omgeving, en met het systeem 
en de visie van de organisatie; verbinding van de leidinggevenden 
met zijn drive en drempels, met de doelen en de worstelingen van de 
cliëntengroep inclusief naasten, met de doelen en worstelingen van 
collega’s en de teams of afdelingen, met het systeem en de visie van 
organisatie; verbinding van het bestuur met al deze perspectieven en 
met de maatschappelijke omgeving: deze processen verlopen parallel 
en circulair en zijn daarom allemaal relevant om te beschouwen in het 
licht van het succesvol uitvoeren van de maatschappelijke taak die 
een behandelinstelling heeft. Op alle niveaus is het nodig om zowel 
de aanwezige drives als drempels te slechten. Ik zal de vraag hoe 
deze processen te beïnvloeden benaderen vanuit het bestuurs-
perpectief. 

Wat verandert er bij verandering?
Edu van de Velden zal het in zijn inleiding hebben over veranderingen 
bekeken vanuit de Dynamische Systeemtheorie. Hierbij komt de 
bijdrage aan psychotherapie van de macro-systeemmodellen, het 
verschil tussen het doel van behandeling en behandelingsdoelen en de 
verwarring van systeemniveaus aanbod. En dit alles in de context van 
de cliënten en dogma’s bij de therapeuten.

Ouder(s) met een verslaving: en dan?
Margreet van der Meer zal ingaan op het concept van 
Transgenerationele overdracht van verslaving. Kinderen van ouders 
met een verslaving hebben namelijk een hoger risico om zelf ook 
problematiek te ontwikkelen. In haar lezing zal ze deze risico’s 
bespreken, maar ook vooral bespreken wat beschermende factoren 
zijn en hoe we hier als verslavingszorg aan bij kunnen dragen.

prof. dr. Gabriel Antonio, voorzitter Raad van Bestuur VNN
dr. Lisette Pondman, directeur NVRG

Ga mee op zoek naar kansen!

Symposium: 

(Ver)binding
De noodzaak van systemisch 
kijken, werken en (be)handelen 
binnen de verslavingszorg.

UITNODIGING

We nodigen je van harte uit voor dit
inspirerende en interactieve symposium.
Kom op 28 november van 15.00 tot 19.30
uur naar de Martiniplaza te Groningen
en discussieer samen met behandelaren,
zorgmanagers en bestuurders over het
belang van systemisch kijken, werken en
(be)handelen. En de manier waarop
we deze werkwijze toegankelijk kunnen
maken voor iedereen die dat nodig heeft.

Dagvoorzitter 
Erik van der Elst

Ingeborg Siteur

Edu van de Velden

Margreet van der Meer




