
UITNODIGING  WORKSHOP “ EEN ANDERE KIJK “ 
 

 Loop jij tegen problemen aan in je werk? 

 Vind je het lastig om hier mee om te gaan? 

 Zou je dit graag willen doorbreken en wil je hier zelf actief mee aan de slag? 
 
Wij leren jou kijken waar je nog niet gekeken hebt! 
Ieder mens is opgegroeid in een systeem, een familie. Daar leren we ons te verhouden tot de 
familieleden en de wereld om ons heen. Later komen we opnieuw in systemen terecht: 
schoolsystemen, werksystemen, een nieuw gezin. Vanuit het systeem van herkomst heeft iedereen 
verschillende dynamieken leren kennen. Voorbeelden van dynamieken zijn: 

 Geven / nemen 

 Alleen / in verbinding 

 Macht / onmacht 

 Autoritair / respectvol 
 
Wanneer deze dynamieken niet in balans zijn treden er verstoringen op. Verstoringen die je 
meeneemt naar jouw volgende systemen zoals bv. school, werk of nieuwe gezinssituatie. 
 
Hoe werken wij? 

 Wij laten je zien wat deze dynamieken nu met je doen in jouw huidige functioneren. 

 Wij wijzen je de weg om de verstoringen in je dynamieken te doorbreken. 

 Wij laten je de dynamieken van het gezin van herkomst onderzoeken. 

 Wij begeleiden je op weg naar een beter functioneren. 
 
 
Wie zijn wij? 
Sabine Nieuwe Weme (gecertificeerd systeemwerker) is jarenlang werkzaam geweest als HR 
professional  en trainer binnen zowel profit- als non profit organisaties. Zij heeft 
veranderingsprocessen begeleid op organisatie-, team-, en individueel niveau. Haar opgedane kennis 
zet zij sinds 2009 in als zelfstandig consultant. Zij hecht aan een transparante en authentieke stijl en 
optreden en beschikt over de flexibiliteit om op elk organisatieniveau in verschillende rollen - van 
adviseur, trainer, procesbegeleider tot coach - doelgericht tot gewenste resultaten te komen. Zij is een 
‘vrouw van de praktijk’, spreekt de ‘organisatietaal’ en is hierdoor in staat om snel de verschillende 
dynamieken binnen een organisatie te herkennen en aan te pakken.  
 
Jesse Jacobs (gecertificeerd systeemwerker) heeft al ruim 15 jaar ervaring in de ontwikkeling, training 
en coaching van individuen en teams. Na de afronding van haar studie psychologie is ze onder meer 
als organisatie-adviseur, trainer en coach verbonden geweest aan verschillende training- en 
adviesorganisaties. Sinds 2002 is Jesse Jacobs zelfstandig gevestigd en runt zij haar eigen bureau. In 
de loop der tijd heeft zij steeds meer een eigen kijk op organisaties en teams ontwikkeld waarbij zij in 
het bijzonder geïnspireerd is door het systemisch werken en denken. Door deze kijk en aanpak te 
vervlechten met haar opgedane expertise is zij in staat bij veel verschillende vraagstukken en 
behoeften van organisaties aan te sluiten en een passende, kernachtige en resultaatgerichte aanpak 
te realiseren.   
 
Nieuwsgierig? 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie over systemisch werken? 
Bel of mail ons voor nadere informatie over data en locaties. 
 
Hartelijke groeten, 
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