
 
 

Paul & Martin is de naam die Paul Zonneveld en Martin Breed aan hun samenwerking hebben gegeven. 

 

 
Op de vraag van deelnemers aan de training systemische intelligentie of er een verdieping als vervolg 
komt op deze training hebben Paul & Martin de training systemische intelligentie ‘next level’ het 
leven laten zien. Zoals de naam al zegt, nemen we de deelnemers een forse stap mee, verder in de 
wereld van systemische intelligentie. 
 
Zowel de naam als de opzet verschilt met die van de training systemische intelligentie. 
De opzet zal niet meer uit aaneensluitende blokken bestaan maar uit vier modules die als geheel 
maar ook afzonderlijke van elkaar gevolgd kunnen worden. 
 

De modules zijn 
 Module 1: Systemisch consulting en diagnostiek.  

Hoe gebruik je de systemische intelligentie in een consulting aanpak? Hoe kan je non-lineair 

kijken en luisteren? Welke stappen kan je systemisch onderscheiden en hoe is dat anders van de 

gebruikelijke consulting aanpak. Wat is de additionele toegevoegde waarde van systemisch 

consulting?  

  

 Module 2: De relatie tussen het familiesysteem en Leiderschap. 

Wat nemen mensen mee in uit hun familie-systeem en hoe manifesteert dat zich in het 

leiderschap in organisaties. Een verdieping van wat we al in de basistraining hebben aangeraakt, 

aangevuld met andere interventies. Opfrissen en doorpakken dus. 

 

 Module 3: Overlevingsstructuren van systemen en hoe daarmee om te gaan.  

Systemen hebben hun eigen overlevingsstructuren. Het herkennen van de verschillende 

manieren van overleven en wat brengt ons die kennis voor het aanbrengen van interventies. Op 

welk niveau moeten we dan interveniëren? Hoe verhoudt dit zich met de verschillende 

gewetens? Persoonlijk, familie/tribe en collectief geweten hebben een eigen aanpak nodig. Wat 

kunnen doen we anders met een probleem op elk van deze niveaus? Daar vinden we 

antwoorden op in deze module door te ervaren en te exploreren. Veel praktijk dus. 
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 Module 4: Andere Coachgesprekken & systemische teamcoaching.  

Deze module kent twee aanvullende dagen met een eigen focus. Dag 1 gaat over verdieping van de 

coachgesprekken middels de methodiek van Mark Wolyn en zijn werk in ‘It didn't start with you”. 

Een fantastische aanpak waarmee je alleen vanuit de taal die iemand spreekt een systemische 

interventie kan doen. Op dag 2 onderzoeken we hoe je systemisch met groepen kan coachen en 

welke voorwaarden en uitgangspunten daar helpend bij zijn. Natuurlijk staat deze dagen ook weer in 

het kader van doen een ervaren. 

 

Data serie 2021   
 Module 1 

8 & 9 april 2021 

 Module 2 
1 & 2 juli 2021 

 Module 3 
2 & 3 september 2021 

 Module 4 
14 & 15 december 2021 

 

Data serie 2022 

 Module 1 
10 & 11 januari 2022 

 Module 2 
17 & 18 maart 2022 

 Module 3 
30 juni & 1 juli 2022 

 Module 4 
8 & 9 september 2022 

 

Investering 
De investering voor een losse module is € 449,-. 
De investering als alle vier de modules in één keer worden afgenomen is € 1.668. 
Beide bedragen zijn voor twee dagen en inclusief catering en materiaal, exclusief BTW. 
 

Locatie en tijden 
De training wordt gegeven in HeartHouse, Huizerweg 54, 1402 AD in Bussum. 
Alle dagen starten om 9:30 uur met het programma, inloop mogelijk vanaf 9:00 uur. 
 

Aanmelden 
Via onderstaande link kun je je aanmelden voor de modules. 
NB. Mocht je een kennis, collega of vriend(in) hebben die al een goede systemische achtergrond 
heeft dan kan die ook altijd zich aanmelden. Wij zullen dan een kort gesprek hebben om te zien hoe 
passend het voor diegene zal zijn.  
 
https://paulzonneveld.nl/agenda/  
 
We zien uit naar je deelname. 
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