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Informatie vooraf 
 
De muzikale sculptuur is in Nederland geïntroduceerd en verder ontwikkeld zo 
rond het jaar 2000. In de eerste periode tot 2007 lag de focus vooral op het 
werken met het gezinssysteem. Een uitzondering hierop vormden de 
delictscenario’s  (forensische psychiatrie) van Monica Wagner1. Later is er ook 
ervaring opgedaan met intra-persoonlijke gezinssculpturen die het modusmodel 
van de schematherapie als uitgangspunt hadden2, organisatiesculpturen, en 
sculpturen waarbij een door de cliënt gekozen thema het uitgangspunt vormden. 
Deze laatste vorm, de Thematische Muziek Sculptuur, omvat feitelijk ook de 
voorgaande vormen. 
 
1) De muzikale gezinssculptuur 

 



Bij de gezins-sculpturen1 gaat de aandacht naar de waargenomen patronen en 
interacties binnen het gezinssysteem en de relationele interacties. 
Ook gaat de focus naar het effect dat ze op het betrokken individu hebben op 
cognitie, beleving en gedrag en de mogelijkheden die ontstaan met het 
veranderen van de posities van de verschillende delen binnen de sculptuur ten 
opzichte van elkaar. 
De werkvorm geeft inzicht in de achtergrond van de eigen problematiek en biedt 
een nieuwe kijk op de eigen realiteit c.q. de betekenisvolle relaties. Van daaruit 
kunnen concrete veranderingen doorgevoerd worden. Veranderingen komen tot 
stand door de wisselwerking van doen, denken, voelen en willen en het 
experimenteren met nieuwe handelingsmogelijkheden. 
Deze werkvorm helpt de maker zicht te krijgen op de rol en de invloed die het 
gezin, waarvan hij/zij als ouder of kind deel uit maakt, heeft in het verdere 
leven. Ook komen actuele en de betekenisvolle relaties en de invloeden naar 
voren waar men zichzelf vaak niet bewust van is. De maker ontwikkelt een 
nieuwe kijk, een nieuw perspectief, dat  meer ruimte biedt om te gaan met het 
gezin en met zichzelf. 
 
Werkwijze: 
 
Er wordt met behulp van muziekinstrumenten een beeld neergezet dat weergeeft 
hoe iemand de betrekkingen in zijn of haar gezin waarneemt. Door de 
instrumenten te gaan bespelen worden de betrekkingen in dat gezin hoorbaar en 
zichtbaar en worden de bijbehorende emotionele ladingen, cognitieve patronen 
en overtuigingen  hiermee ook zichtbaar en hoorbaar gemaakt. 
 
 
2) Thematische sculpturen2 
 
De TMS is uitstekend te gebruiken binnen op ontwikkeling gerichte 
psychotherapie, coaching of supervisie;  individueel of in groepsverband.  
Enerzijds wordt, binnen een beperkt aantal sessies het onderwerp inzichtelijk en 
grondig aangepakt; anderzijds wordt het reflectievermogen en het 
probleemoplossend vermogen vergroot. 

                                                
1 Wagner,M.( 2007). Systemisch denken in relatie tot het delictscenario.In: Handboek  
Muziektherapie(red. Smijsters,H.). Antwerpen: Bohn Stafleu vn Loghum:, 
2 Verburgt,J. (2007). Werken met muzikale gezinssculpturen. Wolfheze: de Gelderse Roos 
Verburgt, J. (2010) Beperkt zicht, werken met muzikale gezinssculpturen. In: Groepen, tijdschrift voor 
groepsdynamica en groepspsychotherapie (4), p.9 t/m 19 
 
 
2 De methode is beschreven in het boek: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… en het klinkt zo. Zie ook de website: 
www.werkenmetmuzieksculpturen.nl  



Iemand komt met een probleem, een thema waar hij of zij tegenaan loopt, 
bijvoorbeeld binnen de werksituatie. De coach richt zich niet op de inhoud van 
het thema  (advies geven, voorlichting, een keuze voorstellen), maar op de intra- 
en interpersoonlijke elementen die de onderliggende dynamiek bepalen. De 
deelnemer, cliënt  maakt een muzikale sculptuur waarin alle zaken die in relatie 
tot het gekozen thema een rol spelen, hun plaats krijgen. Deze sculptuur dient 
als vertrekpunt voor het onderzoeken van het thema, het in beeld brengen van 
veranderingsmogelijkheden, het oefenen van alternatief gedrag enz.  
 
De thematische muzieksculptuur is bijzonder geschikt om te werken aan  
stressgerelateerde onderwerpen, emotieregulatie, en dysfunctionele cognitieve- 
en handelingspatronen, die een cliënt in het leven heeft opgebouwd en 
ontwikkeld.. Deze muziektherapeutische methode is geschikt voor een 
kortdurend en effectief coachingstraject, supervisietrajecten, preventieve 
hulpverlening  en ook voor kortdurende therapeutische trajecten, waarin de 
cliënt door inzicht en zelfreflectie tot effectieve veranderingsprocessen kan 
komen in het kader van een preventieve behandeling. 
 
3) Organisatiesculpturen 
 
Wanneer iemand inzicht wil krijgen in, of een bepaald probleem wil aanpakken 
binnen, een team/organisatie waarbij hij of zij betrokken is, kunnen de 
verschillende onderwerpen die hierbij een rol spelen, gelijk als bij de 
gezinssculptuur, weergegeven worden door muziekinstrumenten. Met deze 
instrumenten wordt een sculptuur gemaakt, waarbij de verschillende elementen 
die in dit veld een rol spelen en hun onderlinge verhoudingen, kunnen worden 
onderzocht. Tevens kan er geëxperimenteerd worden met mogelijke 
veranderingen binnen de organisatie. De instrumenten kunnen mensen, dingen, 
maar ook processen representeren. Het gaat hier niet alleen om de uiterlijke 
zaken die binnen de organisatie aanwezig zijn, maar om alle aspecten die de 
maker als belangrijk ervaart. 
 
 
Praktische informatie 
 
De scholing kan ( in overleg en op maat toegepast ) plaatsvinden  tussen 2 en  4 
dagdelen, op woensdag, donderdag en op zaterdag van 10.00- 16.00 en/of  van 
18:00 tot 22:00. Er is koffie en thee aanwezig. 
De scholing kan zowel individueel als ook in groepjes van 6 tot 8 plaatsvinden. 
 
 
Locatie: Perspectief - INZICHT, Eerste Walstraat 70, 6511GH Nijmegen 
 



Kosten:  Twee dagdelen: 150 euro pp 
               Drie dagdelen:  200 euro pp 
               Vier dagdelen : 250  euro pp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma: 
Dagdeel 1:    Muzikale parameters & Systemisch werken 
10.00-11:00: Inleiding en Theorie 
11:00-13.00: Gezinssculptuur : theorie & praktijk 
13.00-13:30  Pauze 
 
Dagdeel 2: Muzikale parameters & thematisch werken 
13:30 -14:00  Inleiding & Theorie 
14:00- 16.00: Thematische muzieksculptuur : Theorie & praktijk 
16:00 -16.30:  Afronding & nabespreking 
 
Dagdeel 3 & 4: Oefenen & in praktijk brengen met supervisie 
10.00-10.30:  Supervisie & werken met sculpturen 
10.30-13.30:  Eerste sculptuur & nabespreking ( na keuze) 
13.00-13:30:  Pauze of afronding dagdeel 3 
13.30-15.30:  Tweede sculptuur & nabespreking 
15.30-16.00:  Afronding & Certificaat 
 



 
 
 
 
 
 
 


