
                           

 
Werken met verhalen die er toe doen.   

Genogrammen als middel om samen met onze cliënten op zoek te gaan 
naar verhalen van veerkracht en verbindingen.   

 

 
Monica McGoldrick 

 
Met groot genoegen nodigen de opleiders van Euthopia, Lorentzhuis en 
AIGR jullie als opleidelingen en oud-cursisten systeemtherapie uit voor 
onze eerste gezamenlijke studiedag. Deze staat in het teken van het 
werk van Monica McGoldrick. 
 

Monica McGoldrick geldt als een autoriteit binnen systeemland. Zij is 
vooral bekend voor haar werk met genogrammen (waaronder vele 
publicaties en een klassiek standaardwerk), maar ook op het gebied van 
gender en cultuur, verlies en veerkracht is zij een belangrijke innovator 
in ons werkveld.   

 
Monica zal in deze workshop aan de hand van een helder theoretisch 
kader en met behulp van video’s met casusmateriaal uiteen zetten hoe 
genogrammen kunnen helpen bij het zoeken naar verhalen van 
veerkracht en verbinding. In het werken met cliënten en gezinnen lopen 
we vaak vast in verhalen waarin trauma, verlies en isolement een grote 
rol spelen. Maar wanneer we deze verhalen kunnen verbinden met een 
context, waarin we rekening houden met o.a. cultuur, gender en religie, 
dan ontstaat er ruimte voor nieuwe hoopvolle verhalen, verhalen van 
veerkracht en (her)verbinding. Monica neemt ons ook aan de hand van 
oefeningen mee op onderzoek naar onze eigen verhalen, en hoe we aan 
de slag kunnen met de verhalen van onze cliënten.  
Alle ingrediënten voor een mooie dag dus, waarin de theorie en de 
praktijk gekoppeld worden aan onze eigen persoonlijke ervaringen.  
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Monica McGoldrick mag een autoriteit zijn, maar haar aangename 
bescheidenheid in combinatie met een grote passie voor het werk 
zorgen ervoor dat we ons meer dan uitgenodigd zullen voelen om met 
haar en elkaar in gesprek te gaan hoe we het gebodene kunnen 
toepassen in ons eigen werk.  
 
Dit alles past in onze wens om vanuit onze drie instituten vooral een  
ont-moetingsplek te organiseren voor alle collega systeemtherapeuten 
die we in de loop der jaren hebben mogen ontmoeten en helpen in hun 
professionele ontwikkeling. Vandaar dat we deze dag samen 
organiseren op een leuke locatie (met geschiedenis) en aan een 
democratische prijs.     
 

 

 Locatie: Castellum in Utrecht  
 

 Tijd: 9.30-16.30 uur inclusief lunch 
 

 Accreditatie is aangevraagd bij NVRG, SKJ, NvVP en FGzPt 
 

 Prijs: Early Bird tot 01-02-2020 € 125, - late fish € 150,-  
 

 Inschrijven via de link:  
 

    https://euthopia.stager.nl/web/tickets/391117 
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