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Ontdek hoe jij jouw plek in kunt nemen 

In jouw volste kracht 

Hey Ambitieuze Professional, 

 
De gemiddelde fulltimer werkt rond de 1800 uur per jaar, werk je parttime is dat 

ongeveer 1200 uur per jaar. Dat betekent dat een fulltimer zeker 70000 uren in zijn 

leven werkt. Dat zijn dus een heleboel uren die we maar 1 keer te besteden hebben. 

Jij als ambitieuze professional vraagt je natuurlijk af, hoe kan ik nou het meeste uit 

deze tijd halen? Jij wilt niet ‘s ochtends in de trein als een zombie voor je uit kijken, 

weer op weg naar just another day at the office. Of jij nou in de zorg werkt, in het 

onderwijs, bij de overheid of in de zakelijke dienstverlening, jij wilt met energie naar 

het werk en het liefst met nog meer energie thuiskomen. Voldoening halen uit 

jouw werk, betekenisvol zijn en iedere dag weer impact maken. En nu weet ik 

toevallig dat jij ook een druk sociaal leven hebt en eventueel een gezinsleven, dus 

daar wil je natuurlijk ook nog tijd en energie voor overhouden.  

 
In dit e-book Ben de krachtigste versie van jezelf neem ik je mee, hoe jij de 

krachtigste versie van jezelf wordt. Uit eigen ervaring weet ik namelijk, dat je in je 

carrière meerdere malen tegen bepaalde uitdagingen en situaties aanloopt. Zo kun 

je het gevoel hebben dat je continue de klussen van de ander aan het oplossen 

bent, omdat niemand anders dat doet. Wellicht vind je het lastig om te spreken in 

het openbaar of je mening te geven tijdens een vergadering. Of voel je je onzeker 

en laat je je daardoor te veel leiden door de verwachtingen en meningen van 

anderen? Misschien merk je wel op dat je energieniveau alleen maar afneemt. Er 

kan van alles spelen op je werk, of het nu groot of klein is.  
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Dat jij dit e-book gedownload hebt, betekent dat jij de volgende stap in jouw 

ontwikkeling gaat zetten. Jij wilt meer jouw eigen leven leiden, volledig in je kracht 

staan, de energie laten stromen, jouw dromen waarmaken en afrekenen met 

patronen die jou niet meer verder helpen. Oftewel:  

 

Jouw eigen plek in nemen, zodat jij de krachtigste versie van jezelf bent.  

 

Het goede nieuws is dat jij zelf op je eigen plek kunt gaan staan. In dit  

e-book krijg je inzichten en oefeningen hoe je dat kunt gaan doen. Ik neem je mee 

in de wereld van systemisch werken, waar het onzichtbare zichtbaar wordt 

gemaakt. Je gaat inzicht krijgen dat de wereld groter is dan enkel het individu en 

dat we allemaal verbonden zijn met verschillende systemen, waaronder jouw 

familiesysteem. Je gaat ontdekken welke systemen en in welke mate deze 

systemen invloed hebben op jou als persoon en dus op jouw functioneren als 

ambitieuze professional. Door deze inzichten ontstaan er mogelijkheden om los te 

maken wat vast zit en zo weer in beweging te komen. In beweging in energie, flow, 

groei zodat jij krachtig bent als persoon, zowel privé als op de werkvloer. 

 

Stel je daarom eens voor hoe jouw leven er uit zou zien als jij zou handelen vanuit 

jouw volle kracht? Wat zou jij wel doen als je die twijfel niet meer zou voelen  

en jij je niet meer laat leiden door de mening van anderen? Wat zou jij doen  

met de energie die je overhoudt en welke impact zou jij dan maken? 

 

Neem die gedachte mee wanneer je dit boek leest en de  

oefeningen uitvoert. 

 

Met krachtige groet, 
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Systemisch bekijken,  

Iedereen maakt deel uit van een systeem. Je kunt daarbij denken aan jouw eigen 

gezin en het gezin van herkomst: jij, jouw ouders en eventuele broers en zussen, 

vormen samen een systeem. Maar je vindt ook systemen op je werk zoals het team 

waar je in zit, inclusief je collega's en je leidinggevende. Andere systemen zijn de 

organisatie waarin je werkt, je sportteam, je vriendenclub, je oude school, de stad 

waarin je woont en zelfs het land waar je mee verbonden bent.  

 
Vanaf het moment dat je geboren wordt, maak je dus al direct deel uit van één van 

het meest bepalende systeem, namelijk je eigen familiesysteem. Een belangrijke 

voorwaarde om daar deel van te mogen blijven uitmaken, is dat je zorgt dat je bij 

het systeem past. Daarom volg je als kind de geschreven en ongeschreven wetten 

van dat systeem.   

 
In de kinderjaren wordt daar jouw basis gelegd. Er zijn normen, waarden, 

overtuigingen en ervaringen die je mee krijgt en jou vormen als kind. Zowel positief 

als negatief. Denk daarbij aan de aandacht en zorg die je hebt gekregen, de steun 

die je hebt mogen ervaren, de motivatie die je hebt meegekregen en hoe je geleerd 

hebt om met elkaar in contact te zijn. Maar ook de zorgen die zijn geuit, de 

waarschuwingen die je hebt gekregen en de keren dat je ouders zeiden dat 

je niet zo stom moest doen.   

 
Als je ouder wordt, ga jij jezelf voorbereiden op een zelfstandiger 

leven. Zo ontwikkel jij in je pubertijd je eigen mening en begint jouw weg om het 

leven verder te ontdekken. De meeste normen, waarden en overtuigingen heb je 

dan al van je ouders (of directe opvoeders) mee gekregen. En deze ervaringen 

leiden tot een bepaald gedrag, jouw gedrag.  

JOUW SYSTEEM 
Er is meer dan enkel het individu 

Ben jij altijd die persoon die de vervelende klussen op je werk opknapt 
omdat niemand anders het doet? Vind jij het lastig om je echt te laten zien in 

een vergadering, jouw mening te geven of aan te geven dat je het er niet 
mee eens bent? Kortom er kan van alles spelen, overtuigingen die jou tegen 

houden, patronen waar je vast inzit. Heb jij weleens bedacht dat dit een 
relatie zou kunnen hebben met jouw familiesysteem en je gezin van 

herkomst?  
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Wat je toen geleerd hebt, is de basis voor je leven van nu. Of je dat nu wilt of niet. 

Deze basis kan jou in je leven als zelfstandige volwassene veel opleveren, want je 

hebt in je kindertijd heel veel mooie dingen geleerd. Maar in sommige gevallen kan 

het je ook beperken, omdat je oude pijn en teleurstelling nog steeds kunt voelen. 

Zo hoor je soms nog (onbewust) de stem van je ouders, die je afremt of waarschuwt 

om voorzichtig te zijn. Dit zorgt er nu wellicht voor dat je moeite hebt met het 

aangaan van nieuwe uitdagingen of dat je zo reageert zoals je nu reageert.  

 
Jouw huidige overtuigingen, emoties en gedrag kunnen jou daarom nu 

belemmeren om optimaal te functioneren, zowel in privé als werk. Als je leven dus 

niet zo gaat als dat je eigenlijk zou willen dan is het zinvol om te ontdekken wat je 

precies hebt meegenomen uit je systeem van herkomst, jouw familiesysteem. 

 
 
 

Want de vraag is of al deze oude overtuigingen en patronen nu nog wel bij je 

passen? Deze patronen hebben je gebracht tot wat je nu bent. Maar als je kijkt naar 

wie je wilt zijn of wat je wilt bereiken, dan kunnen enkele patronen dusdanig in de 

weg zitten, dat je er vanaf wilt.  

 
Elke persoon is uniek en zo ook zijn verleden en hoe deze persoon met zijn verleden 

om gaat. Ik geloof niet in oorzaak-gevolg. Het is namelijk niet te zeggen dat als A 

gebeurt dat B dan automatisch volgt en dat C dan automatisch de oplossing is.   

  

DE BASIS VAN JE LEVEN NU 

PATRONEN DIE NU IN DE WEG ZITTEN 
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We maken als volwassene nog vaak gebruik van onze overlevingsstrategieën die we 

hebben geleerd in onze kindertijd en die toen voor ons het meest succesvol waren. 

Wanneer je dit herkent is het dus goed om eens naar deze patronen te kijken. Welke 

patronen herken jij? 

We kunnen wel de gevolgen van iets waarnemen, maar wat precies de oorzaak is of de 

oorzaken waren is niet te zeggen en is wat mij betreft ook niet relevant. Wel is het 

interessant om te ontdekken waar iets ontstaan is. Dus ieders situatie kan anders zijn. 

Hieronder staan enkele patronen waarbij ik niet een oorzaak-gevolg relatie wil aangeven 

maar wel mogelijke verbindingen zichtbaar wil maken. 

VERBINDING 

Familie? Je hebt liever 
vrienden. Familie is altijd 
een gedoe. Continu ruzie 
en de helft van de familie 
spreekt elkaar niet meer.  

Op je werk zie je mensen 
die fantastisch netwerken 
en altijd veel mensen om 
zich heen hebben. Hoe 
doen ze dat toch? Jij vindt 
het erg lastig om echt in 
verbinding te staan met 
iemand. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Je vader was vaak aan het 
werk en je moeder erg 
ziek. Je zorgde daarom 
voor je moeder en je 
broertje.  

In je werk merk je dat je de 
gaten dichtloopt van je 
manager en dat je je 
collega’s bijstuurt. Neemt 
dan niemand hier 
verantwoordelijkheid? 
Jouw werkdruk neemt 
enorm toe. 

OORDELEN 

Je vader heeft je tijdens je 
jeugd enorm 
teleurgesteld. Je vind dat 
hij te weinig aanwezig 
was, niet aardig tegen je 
moeder en chaotisch. Zo 
zou jij nooit willen worden.  

In je werk merk je dat je 
een oordeel hebt over het 
management. Dit is echt 
het slechtste 
management ooit. Dit kan 
ikzelf echt veel beter.  

BEWIJSDRANG 

Je bent de jongste zoon of 
dochter. Je oudere broers 
en zussen kregen veel 
meer aandacht. Je werd 
pas gezien als je met 
goede resultaten thuis 
kwam.  

Je bent daardoor enorm 
hard gaan studeren en 
gaan focussen op je 
carrière. Je merkt dat het 
je veel energie kost om je 
continue te bewijzen. 

GRENZEN AANGEVEN 

Je ouders hadden 
regelmatig ruzie toen je 
jong was. Je wilde zorgen 
dat er minder ruzie was in 
huis en onbewust besloot 
je daarom te zorgen dat je 
niet tot last bent. 

Nu in je werk wil je ook 
niet lastig gevonden 
worden en heb je moeite 
met nee zeggen en je 
grenzen aan te geven. 

JE MENING GEVEN 

Vroeger heb je geleerd 
om niet te praten als de 
volwassenen aan het 
woord zijn. Deed je dat 
wel dan kreeg je straf.  

In je huidige baan zorgt dit 
ervoor dat je het lastig 
vind om je mening te 
geven. Je bent bang dat 
het ongepast is om iets te 
zeggen en bang dat je 
daarmee jouw positie in 
gevaar brengt. 
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Systemisch bekijken,  
 

 
Opvallend is namelijk dat de patronen uit jouw familiesysteem waar je (on)bewust 

mee leeft, zich herhalen in jouw privé– en werkleven. Je zult merken dat als je deze 

patronen systemisch gaat onderzoeken, je meer in staat bent om je leven en je 

carrière vorm te geven volgens jouw eigen inzichten.   

 
Systemisch werk is namelijk een methodiek waarbij verborgen dynamieken 

zichtbaar worden gemaakt. Je ziet jezelf daarbij niet alleen als individu maar ook als 

onderdeel van het systeem. Door zaken anders te gaan bekijken in jouw (familie) 

systeem ga je nadenken over de verbinding met je familie of het thema en dus over 

jouw gedrag, gedachten en gevoel.    

 
Ik merk dat er vaak opluchting, ruimte, rust en energie ontstaat als duidelijk wordt 

welke invloed het systeem op iemand heeft. Met deze helderheid wordt het voor 

jou als professional veel makkelijker om jouw eigen koers te varen. Je leert met een 

andere bril naar de situatie te kijken en daardoor door het leven te gaan met een 

andere interpretatie en perceptie. Hierdoor breid jij jouw mogelijkheden en jouw 

potentie enorm uit.  

 
Het vraagt wel lef om naar deze verbindingen te kijken en bepaalde zaken onder 

ogen te zien. Maar hoe meer jij je kunt verzoenen met het verleden, des te meer 

rust, steun en kracht zul jij in jezelf ervaren. Door los te maken wat vast zit, wordt 

jouw impact groter, wordt je flexibeler in jouw handelen, zonder dat je er veel 

moeite voor hoeft te doen. Een natuurlijke flow. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook 

zou willen.  

Jouw huidige overtuigingen, emoties en gedrag kunnen 

jou nu belemmeren om optimaal te functioneren, 

zowel in privé als werk. Als je leven dus niet zo gaat als 

dat je eigenlijk graag zou willen dan is het zinvol om te 

ontdekken wat je precies hebt meegenomen uit je 

systeem van herkomst, jouw familiesysteem. Heb jij het lef 

om deze verbindingen te onderzoeken? 

Waar verlang jij naar? 

JOUW KRACHT 
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In dit e-book krijg jij meer inzicht in jouw plek en hoe jij de krachtigste versie van 

jezelf kunt worden. Lees snel verder als jij je in één of meerdere wensen herkent.  

 
✓ Ik wil voelen dat ik de hele wereld aan kan. 

✓ Ik wil meer onafhankelijk zijn van anderen. 

✓ Ik wil me niet continu aanpassen aan de mening en verwachting van anderen,   

       maar ik wil mijn eigen leven leven waarin ik trouw ben aan mezelf.   

✓ Ik wil meer rust en kalmte ervaren en me minder opgejaagd voelen. 

✓ Ik wil meer impact maken. 

✓ Ik wil bewuster mijn eigen keuzes maken.  

✓ Ik wil meer zelf keuzes maken, waarbij ik trouw ben aan mezelf. 

✓  Ik wil vanuit eigen kracht keuzes maken. 

✓  Ik wil ‘s avonds voldaan én met energie terug kunnen kijken op de dag. 

✓  Ik wil mijn energie optimaal inzetten. 

✓ Ik wil niet langer alle gaten die vallen of dreigen te vallen dichtlopen, maar juist   

      energie overhouden voor de dingen die mij blij maken.  

✓ Ik wil niet meer het gevoel hebben dat ik tekort schiet of er niet toedoe, maar ik    

      wil met zelfvertrouwen de dingen doen die ik belangrijk vind.  

✓ Ik wil niet meer het gevoel hebben dat ik stil moet zijn, maar ik wil dat mijn  

      mening gehoord wordt.  

HET INNEMEN VAN JOUW PLEK JOUW GAAT JOU VEEL OPLEVEREN 

LAAT JOUW ENERGIE STROMEN 

HOE DAN? NOU ZO 

Mijn missie is om ambitieuze professionals te begeleiden om hun levensenergie te 

laten stromen. Om met energie, betekenis en impact hun carrière vorm te geven. Ik 

geloof dat als die kracht en energie vrijkomt, het je tot ongekende hoogtes kan 

brengen en je nog weleens positief zou kunnen verrassen tot waar je dan toe in 

staat bent. Ik zie deze potentie, zie jij die zelf ook?  
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De 6 stappen in dit e-book gaan jou 

helpen om je eigen plek en ruimte in te 

nemen, zodat jij de krachtigste versie van 

jezelf kunt worden.  

DAT IS DUS OOK VOOR JOU MOGELIJK!  

Ontdekken waar je bij hoort 

Anders leren kijken 1 

Jouw eigen plek ontdekken 

2 

3 
Balans herstellen 

Erkennen van wat er is 

4 

Jouw plek innemen 

5 

6 
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Systemisch bekijken,  
Wie jij bent als professional heeft dus voor een groot deel te maken met ervaringen 

en gebeurtenissen uit jouw familiesysteem, jouw verleden en hoe je hier mee om 

gaat, en jouw overlevingsstrategieën. Je neemt namelijk je ervaringen uit je 

persoonlijke geschiedenis mee naar je werk, iedere dag weer. 

  

Ik weet dat jij als ambitieuze professional iedere dag weer bezig bent om er een 

succesvolle en betekenisvolle dag van te maken. Omdat onze patronen uit het 

verleden ons daar niet altijd bij helpen, ben je bezig om dit op te lossen. Je zoekt 

continue naar oplossingen om jouw doelen wel te verwezenlijken. Je studeert, je 

leest boeken, je praat er met anderen over, je experimenteert en wellicht heb je een 

coach. We gaan dan procesmatig te werk, want dat is wat we de afgelopen jaren 

geleerd hebben. We leren namelijk in onze opleidingen en in het dagelijks werk om 

vooral onze analytische skills te gebruiken. We gaan opzoek naar oorzaak en gevolg. 

We vinden het probleem, we maken een actieplan en de oplossing is nabij. Check! 

We lossen het probleem op, of we passen ons gedrag aan naar de volgens voor jou 

belangrijke normen en waarden. En klaar. 

 

Maar soms leren we dat enkel het van de rationele kant bekijken, niet voldoende is 

om je echt tevreden te voelen. Dat je mogelijk een leegte in jezelf ervaart, ook al 

ben je volgens de geldende standaard behoorlijk succesvol. Rationeel weet je dat je 

niets te klagen hebt, maar gevoelsmatig voelt het leeg.  

De bovenstroom en de onderstroom 
We hebben geleerd om onze problemen analytisch te 

benaderen. We ervaren een probleem, we maken een plan 

en we lossen het op. Dat helpt ons enorm. Soms wordt er 

van ons gevraagd om anders te kijken. Bijvoorbeeld 

wanneer een patroon zich blijft herhalen. De systemische 

wijze is zo’n andere benadering en gaat uit van meerdere 

lagen. 

ANDERS LEREN KIJKEN 
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Daarnaast komen we uitdagingen in ons leven tegen, die we onvoldoende 

begrijpen door enkel de feiten te analyseren. Zo'n uitdaging is dan ongrijpbaar, je 

hebt geen idee wat het is en waarom het er is. Je lost een probleem op, maar voor je 

het weet staat een soortgelijk probleem alweer op je te wachten. Het lijkt wel een 

onzichtbare onderstroom, die van wezenlijke invloed is op jouw handelen, op jouw 

functioneren en op jouw welzijn in zowel je privéleven als in je carrière. 

 

 

In het systemisch werkveld ga je er daarom vanuit dat de werkelijkheid meerdere 

lagen heeft. Zo is er een laag waarin dingen zichtbaar zijn, dit noemen we de 

bovenstroom. De bovenstroom is feitelijk waarneembaar via symptomen aan de 

oppervlakte. Symptomen kunnen problemen zijn of bepaald (ongewenst) gedrag.  

 

Echter, soms heeft een oplossing in de bovenstroom niet het beoogde effect. Je zult 

dan merken dat de symptomen iedere keer weer terug komen. Je hebt dan het ene 

probleem opgelost, maar een soortgelijk probleem steekt weer de kop op. Je merkt 

dat we dan te maken hebben met een patroon. Bij zo'n patroon ga je kijken naar de 

onderstroom, waarbij je het probleem of uitdaging in een diepere laag gaat 

onderzoeken. 

  

In dit e-book ga je die diepere laag onderzoeken. Door deze diepere laag te 

onderzoeken ga je niet op zoek naar oplossingen, maar ga je op zoek naar wat er is 

en wat er met elkaar verbonden is. Door deze diepere laag zichtbaar te maken, 

zullen er dingen gaan veranderen omdat wat vast zat weer gaat bewegen. 

DE BOVENSTROOM EN DE ONDERSTROOM 

DE ZICHTBARE BOVENSTROOM 

DE ONZICHTBARE ONDERSTROOM 
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Je hebt ondertussen ontdekt dat we allemaal in systemen leven, zoals onze families, 

werk en onze vriendenkring. We zijn verbonden met deze systemen en de 

individuen in deze systemen. Tussen de leden van zo’n systeem speelt, veelal 

onbewust, de dynamiek een belangrijke rol. Hierdoor ontstaan er patronen die in 

sterke mate bepalend zijn voor ons individuele gedrag. De werkelijkheid heeft 

meerdere lagen. Zo worden de symptomen van deze patronen zichtbaar in de 

bovenlaag, maar speelt een groot gedeelte zich af in de onderstroom. Deze 

onderstroom kunnen we onderzoeken aan de hand van universele principes.  

 
In de gesprekken die ik met professionals heb, merk ik dat veel van de issues en 

uitdagingen die ter tafel komen, zijn gerelateerd aan deze systeemwetmatigheden 

en dat 1 of meer van deze universele principes verstoord zijn. 

 
In de volgende hoofdstukken lees je meer over deze principes. Welke herken jij? 

www.TREEELEVEN.nl 11 

UNIVERSELE WETMATIGHEDEN VAN HET SYSTEEM 

DE ONDERSTROOM ONDERZOEKEN 

 
Iedereen heeft recht op een plek in het systeem. Niemand mag 

worden vergeten of buitengesloten. Zijn er familieleden die zijn 

uitgesloten? Wie is het zwarte schaap? Heb je wel goed afscheid 

genomen van die collega of vorige manager? 

 Balans betekent afstemmen en voeling hebben voor de juiste maat 

waarbij men zich gewaardeerd voelt. Is geven en nemen in balans in 

jouw relaties? Hoe ervaar jij dat op het werk? Geef je meer dan dat je 

er voor je gevoel voor terug krijgt? 

 Het gegeven nemen zoals het is. Het zichtbaar maken van wat er 

speelt en gespeeld heeft. Zijn er zaken waar niet over gesproken mag 

worden? Familiegeheimen, taboes, maar ook pesten op het werk of 

het hogere salaris van 1 van je collega’s. 

 Iedereen heeft binnen het systeem een eigen plek met daarbij 

behorende verantwoordelijkheid. Welke plek neem jij in? Sta jij op je 

eigen plek of sta je op die van een ander? Accepteer je de leiding van 

je manager of zou hij aan jou moeten rapporteren? 
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De eerste wetmatigheid staat in het teken van erbij horen. Eerder vertelde ik je al 

dat iedereen deel uitmaakt van een systeem. Je eigen gezin, het gezin van 

herkomst, je team, organisatie, vriendenclub, sportclub en zelfs het land waar je 

mee verbonden bent. Ga daarom eens na met welke 5 systemen jij je het meest 

verbonden voelt. 

COMPLEETHEID 

Iedereen die verbonden is met het systeem heeft recht op een plek in het 

systeem. Niemand mag worden vergeten of buitengesloten. Een systeem wil 

compleet zijn. Compleet zijn houdt in dat alles en iedereen erbij hoort die een 

bijdrage heeft geleverd aan het systeem. Of dat nou een grote of kleine, positieve 

of negatieve bijdrage was, maakt daarbij niet uit. Zonder deze bijdrage zou het 

systeem namelijk niet zijn zoals het nu is.   

 

? 
1 

2 

3 

4 

5 

Je gaat naar kantoor. Je bent vandaag wat later want je had 
een afspraak bij de dokter. Je loopt richting jouw team en je 

merkt op dat alle werkplekken bezet zijn. Daar sta je dan 
met je laptop in je hand, iedereen kijkend naar je. Eén 

collega staat op en legt uit dat Johan vandaag bij het team 
werkt. “Aangezien jij er niet was, dachten we dat Johan 

vandaag wel op jouw plek kan zitten. Maar niet getreurd, er is 
vast nog wel plek bij het team om de hoek”, zegt 1 van je 

collega’s. Zonder veel te zeggen en zonder te vertellen hoe de 
afspraak bij de dokter was, loop je teleurgesteld naar het team om de 

hoek in de hoop dat daar nog plek voor je is. Dat verdomde systeem met  
                         die werkplekken ook. Je weet dat dit kan gebeuren, maar het  

                   voelt ook alsof je er niet bij hoort. 

Ontdekken waar je bij hoort 

ERBIJ HOREN 
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Soms worden er in families gezinsleden uitgesloten of mag er niet over gesproken 

worden, bijvoorbeeld bij scheiding of overlijden of omdat iemand gewoonweg een 

andere mening of levensstijl heeft. Maar ga ook eens na of alle collega's bij het team 

worden betrokken? Hoe zit dat met die collega die pas vertrokken is? Heb je 

daarvan goed afscheid genomen? Ondanks dat deze vertrokken is, behoort deze 

nog steeds bij het systeem.  

 

 

Je hoort bij je familie omdat je daarin bent geboren. Dat is blijvend en je hoort er 

dus automatisch bij en daar kun je nooit meer vanaf, ook al zou je dat misschien 

soms willen. Je hebt daardoor recht op jouw plek. Ook als je onderdeel bent 

(geweest) van een team of vriendengroep, heb je recht op die plek. Je bent nu 

wellicht een ex-teamlid omdat je nu werkzaam bent voor een andere organisatie 

maar je bent nog steeds verbonden en onderdeel van het systeem. Je hebt 

tenslotte een bijdrage (in het verleden) geleverd aan dat systeem.  

 
 

Erbij horen gaat niet alleen over het evenveel recht hebben op een plek, maar gaat 

ook over groepsregels. Als kind probeer je al snel te achterhalen wat de 'regels' zijn. 

Zou je dat als kind niet doen, dan zou het in principe moeilijk zijn om te overleven. 

Hoe ontvang ik aandacht, wanneer krijg ik straf, hoe zorg ik voor eten, etcetera. Als 

mens passen we ons aan de regels van de groep aan. We voelen vrij direct wat de 

do's en don't's zijn van een bepaalde groep waar we bij willen horen. Het zijn de 

ongeschreven regels van een gezin, een vriendengroep, het team waarin je werkt, 

de organisatie, maar ook een stad of land.  

 
Voldoen we aan de regels dan voelen we ons geaccepteerd, geborgen, gezien en 

hebben we een plek in het systeem. Afwijken van deze regels roept altijd een diepe 

angst op om uitgesloten te worden en werkt dus tegengesteld aan verandering en 

persoonlijke ontwikkeling. Oftewel het hebben van een plek is een belangrijke 

voorwaarde om echt in je kracht te staan, optimaal te kunnen functioneren en 

gewoon simpelweg gelukkig te zijn.   

   WIE IS ER BUITENGESLOTEN? WORDT ER OVER IEMAND NIET GESPROKEN? 

GROEPSREGELS 

RECHT OP EEN PLEK 

? 
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Groei en ontwikkeling is alleen mogelijk als je het risico neemt om ergens niet meer 

bij te horen. Je hebt bepaalde overtuigingen en waarden meegekregen vanuit jouw 

familie. Nu je merkt dat je verder wilt groeien, merk je dat niet alle overtuigingen 

van je ouders jou nog dienen. Voor jezelf kiezen en je plek in nemen, betekent dus 

ook het risico nemen om je plek te verliezen. Misschien herken je dat wel toen jij 

voor een bepaalde schoolkeuze stond. Ja zeggen tegen die opleiding van jouw 

keuze in een andere stad, betekende misschien wel dat je moest verhuizen en dus 

nee moest zeggen tegen het wonen bij je ouders en het elk weekend samen zijn 

met je toenmalige vriendengroep. Of die nieuwe geweldige kans bij dat andere 

team of bedrijf, betekende dat je afscheid moest nemen van je huidige team.   

 
 

Ja zeggen tegen iets nieuws is daarom ook niet zo moeilijk. Maar vaak is het 

probleem van een volgende stap niet het ja zeggen tegen het nieuwe, maar de 

consequenties van de vele nee's onder ogen durven zien en uit te spreken.  

 
Zo spreek ik veel mensen die niet blij zijn met hun baan en graag een carrièreswitch 

willen maken. Ondanks dat er een enorme JA is om die switch te maken, betekent 

dat ook een nee tegen die 'veilige haven' die je nu hebt, een nee tegen je huidige 

team met de bekende groepsregels en een nee tegen de status die je baan 

meebrengt. En wat moet je omgeving er wel niet van vinden dat je die 

goedbetaalde baan achter je laat. Ben je gek ofzo? Wellicht zit jij in een bedrijf waar 

het motto is dat je niet om salarisverhoging vraagt. Maar na 5 jaar vind je het toch 

echt wel tijd worden. Om te groeien moet je daarom voor je gevoel tegen de 

groepsregels in en komt er dus een moment dat je het risico neemt om er niet 

meer bij te horen. Juist in het nemen van dat risico zit de kracht van ontwikkeling.   

Je weet nu bij welk systeem jij hoort. Daarnaast heb je nu nagedacht over de 

groepsregels die je vaak automatisch en onbewust volgt om er bij te blijven horen. 

Door voor jezelf op te schrijven waar jij JA tegen zegt en ook waar jij NEE tegen 

zegt, heb je inzicht gekregen in de groei die jij wilt inzetten. Lees nu snel verder om 

inzicht te krijgen in welke plek jij in een systeem inneemt, zodat jij deze groei op de 

meest krachtige manier kunt gaan realiseren.  

? 
Waar zeg jij JA tegen? Waar zeg jij NEE tegen? 

MAAR HOE MAAK JE DAN STAPPEN VOORUIT? 

JA EN NEE ZEGGEN 
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De wereld om ons heen is continue in beweging en dat vraagt van ons om 

daarbinnen onze plek in te nemen. Je vraagt je wellicht af, plek in nemen? Wat is 

dan mijn plek en hoe kan ik die dan innemen?  

 
In dit hoofdstuk lees je meer over jouw plek en hoe je die kunt innemen. Door 

naar jouw eigen herkomst te kijken, jouw familiesysteem, ga je meer inzicht 

krijgen in welke plek jij nu inneemt. Dat inzicht zal al veel verklaren van waarom je 

nu de dingen doet die je doet. Dat inzicht is de eerste stap om jouw plek in te 

nemen; de plek waar jij het meest krachtig bent, de plek waar jij jezelf bent en 

toegang hebt tot je eigenheid. 

 
IEDEREEN HEEFT EEN EIGEN PLEK 

Iedereen heeft binnen een systeem een eigen plek met de daarbij behorende 

verantwoordelijkheid. We noemen dat ordening. In een familiesysteem is de 

ordening heel eenvoudig. Wie het eerst komt is hoger in de 

ordening. Dat betekent dat grootouders voor de ouders gaan, 

ouders voor de kinderen en kinderen voor de kleinkinderen.  

 
Daarnaast heb je ook een horizontale ordening. Daarbij hebben 

kinderen hun plek in de kinderrij. Het oudste kind komt eerst, en 

daarna volgen het tweede en derde kind. Tijd is daarmee dus 

een belangrijke factor in de familieordening. De oudste heeft    

                        hierbij dus andere rechten en plichten dan bijvoorbeeld de jongste. 

Jouw eigen plek ontdekken 
Iedereen heeft binnen het systeem een eigen plek. Een 

unieke plek, speciaal voor jou. Hoe fijn zou het zijn om 

jezelf volledig te accepteren, volledig trouw te zijn aan 

jezelf en vanuit innerlijke kracht die stappen te zetten 

die voor jou belangrijk zijn? Uit eigen ervaring weet ik dat 

het niet altijd eenvoudig is om je eigen plek in te nemen. Ik 

besefte dat ik zelf mijn eigen plek en ruimte moest nemen. Want 

alleen jijzelf kan zorgen dat jij jouw unieke plek in neemt. Dus ook  

voor jou is dit mogelijk. 

ORDENING 
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Als we kijken naar deze horizontale en verticale ordening dan 

zou je door de dynamieken in jouw familiesysteem hiervan 

kunnen gaan afwijken. Voorbeelden zijn dat een ouder kan 

afdalen naar een lagere positie. Dit gebeurt bijvoorbeeld als 

moeder en dochter beste vriendinnen zijn. Het lijkt erg fijn 

dat de band zo goed is, maar daarbij gaat de ouder dus 'naast' 

het kind staan en staat daardoor niet meer op de ouderplek.  

 

Andersom geldt dit ook als kinderen op de plek van (één van) de 

ouders gaat staan. Dit kan onder andere voorkomen bij een 

scheiding of als één van de ouders overleden of afwezig is. In dat 

geval ontstaat er verstoring van ordening en dat kan leiden tot 

verstoring op het gebied van verantwoordelijkheidsgevoel, 

grenzen aangeven, oordelen over anderen en het in verbinding 

staan met anderen. Door verstoring van de ordening, verzwakt 

het alle betrokkenen, oftewel het hele systeem. 

 

Mijn eigen verhaal 
Ik ben de oudste zoon van mijn vader en moeder. Toen ik 5 jaar oud was besloten 

mijn ouders te scheiden en zo heb ik tijdens mijn kinderjaren bij mijn moeder 
gewoond, samen met mijn jongere zusje. Als kind heb ik toen onbewust de 

positie van mijn vader ingenomen. Ik was voor mijn gevoel 'de man' in 
huis. Ik voelde me verantwoordelijk voor 'mijn' gezin en wilde dat 

het iedereen goed ging.  
 

Ik probeerde zoveel mogelijk voor ze te zorgen, te 
regelen, te motiveren en om de goede vrede te 

bewaren leerde ik te bemiddelen tussen iedereen. 
Echt kind zijn was er daardoor niet meer bij en 

met goed bedoelde intenties begon ik op 
mijn twaalfde zelfs commentaar op 

het strijkwerk en het eten te 
leveren. Oftewel ik was 

doorgeschoten in mijn 
gedrag en ik stond niet 

meer op mijn eigen 
plek. 

  
 

 

VAN JOUW PLEK AF GAAN 
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De plek die jij inneemt in jouw familiesysteem heeft invloed op jouw gedrag in 

jouw huidige baan.  

 

Sta jij er weleens bij stil welke patronen jij meeneemt naar de werkvloer?  

En bij het gedrag van jouw collega's?  

Want ook jouw collega's nemen hun systemen mee naar de werkvloer, met 

de daar bijhorende dynamieken en gedragingen. 

JOUW PLEK HEEFT INVLOED OP JOUW GEDRAG 

? 
Vervolg eigen verhaal 
Dit gedrag kwam ik later ook tegen in mijn werk als 
verandermanager. Het organisatiesysteem zette mij weer 
op die plek, waar ik ook hier telkens en onbewust een plek 
hoger in nam en naast mijn leidinggevende ging staan. Ik 
werd erg goed in het dichten van de gaten die mijn 
leidinggevende achter liet. Ondanks dat mijn carrière hierdoor 
als een tierelier ging, vergat ik zelf te genieten en merkte ik dat 
mijn energie ook steeds minder werd. Daarnaast had ik een 
duidelijke mening over ’het management’ net zoals ik had over 
het strijkwerk van mijn moeder. Ook hier stond ik niet meer op 
mijn eigen plek.  
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PAS ALS JE OP JE  
EIGEN PLEK STAAT, 

WORD JE  
STERK EN STEVIG 

ALS PERSOON 
- ELS VAN STEIJN - 

FAMILIE 
ouders 

WERK 
directie 
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Johan komt uit een gezin waar financieel weinig te besteden is. De vader 

van Johan heeft moeite om een baan te houden. Hij verslaapt zich, komt 

soms niet opdagen en de samenwerking met collega's gaat moeizaam. 

Johan wil net als andere kinderen in zijn klas een spelcomputer. Helaas, er 

is geen geld. Johan verwijt dat zijn vader.  

 

Nu Johan ouder is en zelf een baan heeft, heeft hij een uitgesproken 

mening over het management. De leiding deugt niet, doet veel te weinig 

en ze zijn onbekwaam. Johan neemt door het oordelen de plek in van de 

leidinggevende van zijn manager. Johan is erg cynisch en heeft hierdoor 

steeds minder energie.  

Chantal is als oudste dochter de oogappel van haar vader en is onbewust 

op de plek van moeder gaan staan. Met haar moeder heeft ze minder 

goed contact en leeft ze zelfs op gespannen voet. Chantal voelt vanaf 

jongs af aan precies aan wat haar vader nodig heeft.  

 

Chantal maakt door deze kwaliteit makkelijk carrière. Ze weet precies wat 

de leiding in het bedrijf nodig heeft en speelt daar makkelijk op in. Ze 

heeft echter moeite om een goede band met haar directe collega's op te 

bouwen. Ook in deze relatie zit een bepaalde spanning, net zoals dat met 

haar moeder het geval is. 

Claudia wil niemand tot last zijn. De moeder van Claudia is depressief en 

daardoor tijdens de opvoeding emotioneel afwezig. Om haar moeder te 

ontlasten zorgt Claudia dat ze haar niet tot last is. Ze gaat daardoor zoveel 

mogelijk discussies uit de weg en ze probeert haar moeder altijd een 

beetje op te vrolijken. Ze voelt zich verantwoordelijk voor haar moeder en 

wordt daardoor als het ware de moeder van haar moeder.  

 

Claudia is hierdoor op het werk een gewaardeerde vrolijke collega die 

prima aanvoelt hoe ze anderen kan helpen. Ze doet nooit moeilijk. Ze 

heeft echter ook moeite om confrontaties aan te gaan, haar grenzen 

duidelijk aan te geven en voor zichzelf te kiezen. 

ENKELE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 
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OORDELEN 

GESPANNEN RELATIES 

CONFRONTATIES UIT DE WEG GAAN 
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LAST DRAGEN VAN EEN ANDER 

TEVEEL VERANTWOORDELIJKHEID 

BEWIJSDRANG 

De vader van Lotte was vroeger vaak fysiek en emotioneel afwezig. De 

band tussen Lotte en haar vader was daarom tijdens haar jeugd erg 

beperkt. Op het moment dat je je vader afwijst heb je vaak extra behoefte 

dat anderen je zien.  

 
Lotte herkent die enorme bewijsdrang. Ze behaald prachtige doelen en is 

enorm succesvol. Echter van binnen blijft er een gevoel van leegte 

ontstaan. Nu ze de band met haar vader onderzocht heeft en ze op haar 

eigen plek is gaan staan, merkt ze dat haar bewijsdrang plaats heeft 

gemaakt voor gezonde ambitie. Het gaat er nu niet meer om dat ze 

gezien wordt, maar ze vindt het heerlijk om haar eigen doelen te 

verwezenlijken.  

Frank is een harde werker. Hij begint vroeg en blijft lang hangen. Zijn 

collega's en manager maken grapjes of hij misschien niet stiekem op het 

werk is blijven slapen. Frank zelf vindt het minder grappig, want ondanks 

dat hij hier nog maar een jaar werkt, vraagt hij zich voortdurend af wie 

hier de toko nou echt runt. Voor zijn gevoel is het werk nooit af. Vroeg 

naar huis of op vakantie kan hij voor zijn gevoel niet, want dan gaat de 

boel failliet. Ondanks dat de burn-out zich aandringt, blijft Frank zo 

doorgaan. Frank werkt niet alleen aan de taak die behoort bij zijn 

functie, maar neemt de last over van zijn leidinggevende en de hele 

organisatie.  
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Janneke komt uit een gezin waar het motto is dat alles mogelijk is. Haar 

moeder Ineke had vroeger als droom om de wereld over te reizen. Echter 

in haar tijd werd er verwacht dat ze snel ging trouwen en voor de 

kinderen ging zorgen. Haar droom liet ze daarom varen. Moeder laat haar 

dochter regelmatig weten dat Janneke nu alle mogelijkheden heeft en 

zou moeten pakken om haar dromen wel waar te maken.  

 
Het is fijn dat de vrijheid en de steun van haar moeder er is. Echter, 

onbewust voelt Janneke ook veel druk om dit waar te maken en ook de 

indirecte druk om haar moeders dromen waar te maken. Janneke draagt 

hierdoor niet alleen haar eigen opgave, maar ook die van iemand anders.  
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Daarnaast hebben ook organisaties hun eigen systeem en ordening. Zo zijn er in 

organisatiesystemen bepaalde functies te vergelijken met de rollen en plekken in 

een gezin. Hierbij kun je leidinggevenden zien als vaders en moeders, 

medewerkers als kinderen, teamgenoten als broers en 

zussen. De ordeningsprincipes van organisaties verschillen 

met die van het familiesysteem. In het familiesysteem is er 

één belangrijk principe bij ordening, namelijk tijd, de dag 

van de geboorte. Bij organisaties is dat iets complexer. In 

organisaties zijn er meer ordeningsprincipes. Zo heb je 

ordening op het gebied van invloed en functies. Maar ook 

anciënniteit zoals het aantal jaren ervaring, aantal jaren 

binnen de organisatie, aantal jaren binnen het team. Ordening is niet hetzelfde als 

hiërarchie, maar het is mooi als de hiërarchie en ordening samenvallen. 

  

 

Kijk maar eens naar jouw eigen team en collega's. De leidinggevende hoeft 

daarbij niet de oudste te zijn of degene te zijn die het langste in het bedrijf werkt. 

Op gevoelsniveau kan dit betekenen dat hij of zij als laatste in de ordening hoort. 

Terwijl de leidinggevende hiërarchisch gezien de eerste plek in neemt. Wellicht 

ben jij de rookie van het team, maar zit je qua salarisschaal op een hoger niveau 

dan je collega's. En één van de meest besproken onderwerpen bij het 

koffieapparaat is het functioneren van jouw manager. Maar wie heeft de 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid in de organisatie om de manager te 

beoordelen? Zijn dat de mensen in het team of is dat de leidinggevende van de 

manager? Ook hier is vaak sprake van het innemen van iemand anders plek. 
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JOUW PLEK IN DE ORGANISATIE 

HOE IS DAT BIJ JOUW TEAM? 

OEFENING: INZICHT KRIJGEN IN JOUW TEAM 

LEEFTIJD JAREN ERVARING HIËRARCHIE EXPERTISE HOOG 

LAAG 

Vul hier jouw teamleden in op het gebied van ordening. Waar sta jij? En wat valt op? 



 21 

 

Door je bewust te worden van de dynamieken in de verschillende systemen en 

dus bewust te worden van jouw gedrag en jouw patronen, krijg je zicht op wat 

het maakt dat je de dingen doet die je doet en waarom je dat doet. Door dit 

inzicht ben je instaat om je gedrag te veranderen en bewust te kiezen voor de 

plek die je in neemt. Zo zorg je ervoor dat je effectiever wordt in je werk, maar ook 

dat je de krachtigste versie van jezelf kunt zijn.  
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Er is een plek 

Een plek speciaal voor mij 

Niet voor iemand anders 

Maar puur voor mij 

De uniekheid van mijn plek 

is te vergelijken met een vormenstoof 

Het vierkantje past door het vierkantje 

Het rondje past door het rondje 

Ik hoef me niet te vervormen 

Ik hoef niet iets extra toe te voegen 

Ik hoef me niet voor te doen als iets anders 

deze plek is voor mij gereserveerd 

BEWUST WORDEN VAN JOUW PLEK 

MIJN EIGEN PLEK 

NIET OP JE PLEK 

• Je voelt dat er iets mist 

• Je voelt je minder energiek 

• Je ervaart minder levenslust 

• Je voelt je minder krachtig 

• Je neemt teveel verantwoordelijkheid 

• Je hebt moeite met grenzen aangeven 

• Je maakt jezelf klein 

• Je ervaart bewijsdrang 

• Je maakt je druk om wat anderen vinden 

• Je werkt hard zonder flow te ervaren 

• Je gaat uitdagingen het liefst uit de weg 

• Je vermijdt conflicten 

• Je compenseert voor je onzekere gevoel 

WEL OP JE PLEK  

• Je voelt dat je er mag zijn 

• Je voelt dat de energie stroomt 

• Je bent energiek en levendig 

• Je voelt jezelf krachtig 

• Je gaat uitdagingen aan 

• Je geeft duidelijk jouw grenzen aan 

• Je doet de dingen zonder je te bewijzen 

• Je bent zichtbaar en hoorbaar 

• Je staat open voor de toekomst 

• Je beseft dat je al goed genoeg bent 

• Je staat stevig tijdens discussies 

• Je bent trouw aan jezelf 

• Je ervaart steun in je rug 

  

Het past precies met mijn zachte vormen 

én met mijn harde randjes 

Want juist als ik helemaal mezelf ben 

dan past het gewoon precies 

Een plek waar mijn ouders achter me staan 

Waar ik steun in de rug ervaar 

En waardoor de toekomst voor mij open ligt 

en ik mijn eigen leven kan leven 

Die unieke plek 

Die ga ik innemen 

Die ene plek 

Die plek speciaal voor mij  
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Dus merk je dat je het iedereen naar zijn zin probeert te maken of dat je je 

continue aanpast aan anderen. Of herken je jezelf in het lijstje op de pagina 

hiervoor, dan is inzicht krijgen in jouw plek de vervolgstap. Hierdoor ga jij leren 

herkennen wanneer je van je plek af gaat, oftewel wanneer je teveel 

verantwoordelijkheid neemt of juist iemand anders z’n verantwoordelijkheid 

overneemt. Je gaat herkennen wanneer je tussen anderen wordt ingezogen als ze 

jou onbewust inzetten als bemiddelaar.  

 
Wil je hier actief mee aan de slag, lees dan meer over de verschillende opties: 

 
 

In dit hoofdstuk heb je gelezen dat iedereen een eigen plek heeft binnen het 

systeem met daarbij behorende verantwoordelijkheid. Daarbij kan het dus zijn dat 

door de dynamieken in jouw (familie)systeem je hiervan gaat afwijken. Hierdoor 

neem je wellicht teveel verantwoordelijkheid, andermans verantwoordelijkheid of 

ontloop je verantwoordelijk. Dit heeft invloed op jouw energie en jouw 

authenticiteit maar ook op dat van het systeem. Doordat je in dit e-book meer 

inzicht hebt gekregen wat jouw plek is, kun je nu makkelijker herkennen wanneer 

je van je plek af gaat en wanneer je krachtig op je plek staat. Vanuit jouw eigen 

plek is het makkelijker om zowel te geven als te nemen. In het volgende 

hoofdstuk bespreken we daarom de balans tussen geven en nemen.   

JOUW PLEK INNEMEN 

HERKENNEN 

 
OEFENING ACHTER IN DIT E-BOOK 

Wil je direct zelf aan de slag, kijk dan naar de inzichtgevende 

oefening verder in dit e-book. Gebruik de sjablonen of eigen 

voorwerpen en stel jouw familiesysteem op. Wat valt jou op? 

 FAMILIEOPSTELLING  

Een familieopstelling vindt plaats in groepsverband, onder leiding van 

een professionele opsteller. Als deelnemer breng je een vraag of 

thema in. Je kunt ook deelnemen als representant. 

 SYSTEMISCH COACHTRAJECT inclusief OPSTELLING 

In een één-op-één gesprek onderzoeken we samen wat er speelt, en 

kijken we zonder oordeel naar jouw vraagstuk. Aan de hand van een 

(tafel)opstelling krijg jij inzicht in jouw plek en ontstaat er beweging. 
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Naast erbij horen en ordening is het belangrijk dat er een balans is in geven en 

nemen (ontvangen). Een systeem is voortdurend op zoek naar balans. Je herkent 

vast wel een moment dat iemand je iets geeft of laat zien hoe bijzonder jij bent. 

Daardoor ontstaat er onbewust een licht schuldgevoel. Onbewust probeer jij de 

ander weer iets terug te geven om zo de balans te herstellen. Dit gaat bij een 

gezonde balans over en weer en zo ontstaat er uitwisseling in geven en nemen.  

  

Door iedere keer iets meer te geven dan dat je gekregen hebt, zul je 

merken dat er meer uitwisseling plaatsvindt en dus meer 

levendigheid ontstaat. Hierdoor zal een relatie groeien en bloeien.  

 

 

Andersom komt ook voor, namelijk als je het gevoel hebt dat de 

ander minder geeft en je daardoor besluit ook minder te geven. Zo 

kan uiteindelijk de uitwisseling stoppen.  

 

Je merkt dat deze uitwisseling een dynamische balans is. Het is dus niet zo dat als 

jij je collega een uurtje helpt of dat als jij een keer koffie haalt dat de ander jou 

dan ook een uurtje helpt of dat de ander de volgende keer koffie 

haalt. Het is dynamischer en subtieler dan enkel dezelfde hoeveelheid 

en vorm teruggeven. Balans betekent afstemmen op de ander en voeling 

hebben voor de ander én de juiste mate waarin. 

 

X 

1 uur 
1 uur 

De meeste van jullie vinden het heerlijk om anderen blij 

te maken. Sommigen doen dat zelfs ten koste van 

zichzelf. Je kan pas goed voor een ander zorgen als je 

eerst goed voor jezelf zorgt. Maar waar ligt die balans? 

Je wilt namelijk niet die persoon zijn die anderen elke 

keer helpt, maar als je zelf een keer iets nodig hebt, dat 

iedereen snel wegduikt. En die verdiende salarisverhoging, kan 

ik dat eigenlijk wel maken? Je ziet het al, uitwisseling is een  

dynamische balans. 

De balans tussen geven en nemen 

UITWISSELING 
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BALANS UIT EVENWICHT 
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Als de balans in geven en nemen te veel uit evenwicht raakt, dan gaat dat 

ongemakkelijk voelen. In dat geval kan de uitwisseling niet meer vrij stromen. Een 

voorbeeld hiervan is als je in jouw pauze met iemand gaat lunchen. Deze  

persoon heeft zijn betaalpas telkens al klaar voordat jij überhaupt de 

prijs gehoord hebt. Zo betaalt deze persoon iedere keer jouw 

lunch en met een big smile zegt hij: “deze is van mij”. Ondanks 

dat dit erg goed bedoeld is en met liefde gedaan wordt, 

verstoort dit een gezonde uitwisseling.  

 
In plaats van dat je hierdoor vaker met deze persoon gaat 

lunchen, bestaat de kans dat je juist niet meer samen gaat 

omdat de onbewust 'opgebouwde schuld' te hoog is 

geworden. Als je als persoon niet kunt nemen of ontvangen 

dan zal de relatie uiteindelijk geen stand kunnen houden. 

 
ALLEEN GEVEN ZONDER ONTVANGEN 

Dus ondanks dat de intentie goed is kan het de relatie schaden. We 

kennen allemaal wel een extreme Helper in onze omgeving. Deze 'helpers' geven 

grote hoeveelheden aandacht, liefde of steun zonder iets terug te verlangen. 

Echter wie alleen maar kan geven en niet kan ontvangen, stelt zich in de 

onderstroom superieur op tegenover de ander. De ander kan immers nooit de 

uitstaande schuld vereffenen. Dit zal op den duur ongemakkelijk voelen en de 

uitwisseling verstoren. 

  
TE WEINIG KRIJGEN VOOR WAT JE GEEFT 

Ook zijn er situaties waarvoor het omgekeerde geld. Situaties waarbij je het 

gevoel hebt dat je te weinig terugkrijgt voor wat je geeft. Misschien herken je zo'n 

situatie wel op je werk waarbij je voor je gevoel continue de klussen van anderen 

aan het opknappen bent, maar als je dan zelf een keer iets vraagt, dat er dan 

niemand thuis is. Of dat je het afgelopen jaar vele overuren gemaakt hebt en dat 

je vindt dat je bonus wel iets groter had mogen zijn of dat je op zijn minst een 

bedankje had mogen krijgen. Als de balans tussen geven en nemen voor langere 

tijd uit evenwicht is, dan zal dat uiteindelijk ergens zichtbaar worden, want het 

systeem zal die balans gaan herstellen. 
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Dat herstellen van de uitwisseling kan zowel bewust als onbewust plaatsvinden. Zo 

zullen sommige medewerkers die zich ondergewaardeerd voelen het volstrekt oké 

vinden om tijdens werktijd meer tijd aan privé zaken te besteden. Even online de krant 

lezen, cadeautjes uitzoeken voor tante en die bankzaken moeten ook nog gedaan 

worden. Mijn haar groeit in de baas z'n tijd, dus laat ik het ook knippen in de baas z'n 

tijd ;), wist een oud collega mij met overtuiging te vertellen.  

 

Andere uitingen zijn het eventueel meenemen van spullen, (er liggen toch genoeg 

pennen, is het niet?), roddelen op de werkvloer, anderen niet meer informeren, of wel 

aanwezig zijn maar slechts met halve betrokkenheid. Dit allemaal om op een andere 

manier een nieuwe balans in de uitwisseling te krijgen. 
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HET KOFFIERONDJE 

VOORBEELD EN UIT DE PRAKTIJK 

HOE HET SYSTEEM DAAR OP REAGEERT 

Op de afdeling waar 
Menno werkt, halen 
collega’s koffie voor 

elkaar. Ieder uur gaat er 
iemand even een rondje 

halen. Menno bestelt 
altijd een thee. Handig, 

want zo kan hij gefocust 
door werken. Na enkele 

weken beginnen zijn 
collega’s opmerkingen te 
maken over waarom hij 

nooit koffie haalt. 

HET SALARIS 

Karin werkt al 5 jaar op 
dezelfde afdeling. Ze 
heeft haar salaris de 

afgelopen jaren niet zien 
stijgen. Ze heeft 

ondertussen enkele 
opleidingen afgerond en 

extra taken erbij 
genomen. Nu er een 

nieuwe collega bijkomt 
die direct een schaal 

hoger wordt ingeschaald 
is ze er helemaal klaar 

mee. 

DE WEGGEVER 

Petra is haar eigen bedrijf 
gestart. Ze wil graag haar 

bedrijf vliegend starten. 
Om klanten aan te 

trekken geeft ze veel 
gratis weg. Klanten 

vragen of ze iets terug 
kunnen doen. Maar Petra 

geeft aan dat dat niet 
nodig is, ze is namelijk al 
blij dat ze klanten heeft. 

Jullie komen toch wel 
terug? Het is gratis. 

HET KOFFIERONDJE 

Menno is zich van geen 
kwaad bewust, want hij is 
toch hard aan het werk? 

Het valt hem op dat hij de 
laatste tijd bepaalde 

informatie mist. Er wordt 
minder met hem 

gecommuniceerd en 
hoort achteraf pas dat er 

een belangrijke 
vergadering was. Had 

niemand hem dit eerder 
kunnen vertellen?  

HET SALARIS 
Karin vindt het 

onrechtvaardig en haar 
motivatie daalt. Het gaat 
haar niet om geld maar 

ze voelt dat de balans niet 
klopt. Ze besluit geen 

extra uren meer te 
maken. Iedere dinsdag 

dat ze thuiswerkt gaat ze 
lekker 2 uur sporten. Dat 
merkt toch niemand. En 

die rust heeft ze wel 
verdient na 5 jaar, zegt ze. 

DE WEGGEVER 
De klanten van Petra 

komen helaas niet terug. 
Zij voelen namelijk dat de 

balans ongelijk is. Nog 
een keer gratis een 

product afnemen zou die 
‘schuld’ groter maken. 

Haar klanten voelen zich 
ongemakkelijk omdat ze 
in het krijt staan bij Petra. 
Petra kan daarom beter 
een kleine vergoeding of 
een tegenactie vragen.  
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Oftewel wat je geeft, moet je ook ongeveer weer terugkrijgen om een relatie 

gezond te laten zijn. Zelfs als iets gratis is. Je 'betaalt' dan met informatie, 

contacten of een andere vorm. Zo heb je dit e-book gratis mogen ontvangen, 

maar heb je in principe 'betaald' met jouw emailadres. Gratis betekent dus meer, 

dat de uitwisseling niet financieel van aard is. In vrijwel alle relaties die we 

aangaan in ons leven geldt dat een faire balans in geven en nemen belangrijk is. 

Niet direct en niet in dezelfde vorm, maar zo ongeveer over de hele linie moet er 

een evenwicht zijn in de uitwisseling.  

In iedere relatie is er sprake van zo'n 'horizontale balans in geven en nemen. Er is 

echter één uitzondering en dat is de balans in geven en nemen tussen ouders en 

kinderen. Ouders geven aan de kinderen en kinderen nemen van de ouders en 

geven weer door aan hun kinderen. (Of als je geen kinderen hebt kun je je liefde 

op een andere manier doorgeven.) Kinderen hoeven dat wat ze krijgen niet in 

gelijke mate terug te geven aan de ouders. Dat kan ook niet, want ouders hebben 

tenslotte 'het leven' aan hun kinderen gegeven, en het is onmogelijk om dat in 

balans terug te geven. Volwassenen die altijd ontevreden zijn, omdat ze voor hun 

gevoel niet genoeg gekregen hebben, ontwikkelen vaak een ouder-/kindrelatie 

met hun werkgever of met hun partner. Hierbij willen ze nemen, zoals bij een 

ouder-/kindrelatie passend is. Zo'n innerlijke houding zal in een werkrelatie of in 

een gelijkwaardige partnerrelatie vaak zorgen voor problemen. 

 
De balans tussen geven en nemen is dus belangrijk om de energie te laten 

stromen. Dit gaat een stuk makkelijker als jij op jouw eigen plek staat en je 

daardoor vrij kunt geven en nemen.  
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1 

2 
Ga na of de balans faire is. Geef niet alleen maar (gratis) weg en verwacht 
ook niet dat je altijd alles (gratis) krijgt. Voor zowel gever als ontvanger is 
het goed als de balans niet langdurig uit balans is. 

3 
Ga (regelmatig) met elkaar het gesprek aan en ontdek van elkaar wat een 
goede balans is. Hou daarbij in gedachten dat hoeveelheid en vorm van 
elkaar kunnen verschillen. 

ZELF ZORGEN VOOR BALANS 

DE UITZONDERING OP DE REGEL 

TIPS OM DE BALANS TE HERSTELLEN 

Geef altijd net iets meer dan dat je krijgt. Hierdoor ontstaat er een 
positieve balans en dit zal de relatie voor beiden doen groeien en bloeien. 
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 Er is wat er is. Om jezelf in volle kracht neer te zetten is het helpend als je van alles 

wat is of was, erkent dat het er is of was. Dat lijkt heel makkelijk maar in 

werkelijkheid is dit een stuk weerbarstiger en dat terwijl het erkennen van de 

werkelijkheid één van de meest helende bewegingen in systemen is. Wat is 

erkennen dan precies, vraag je je wellicht af?   

Erkennen is het aan jezelf en aan anderen toegeven dat de werkelijkheid is, zoals 

die is. Als jouw vader het gezin verlaten heeft toen jij 7 jaar oud was, dan is dat een 

feit dat erkend dient te worden met alle gevolgen van dien. Als jij een nare 

ervaring hebt gehad in het verleden waardoor jij je nu onveilig voelt in het bijzijn 

van jouw collega, dan is die nare ervaring er geweest. Erkennen is dus het 

gegeven nemen zoals het is, zonder er iets aan te willen veranderen. Je ouders zijn 

zoals ze zijn, je leidinggevende is nu je leidinggevende en de fout die gemaakt is, 

die is gemaakt. Het is zoals het is, hoe graag je soms ook zou willen dat het niet zo 

zou zijn.   

 

De kunst van erkennen is ook hier weer dat er balans is. Oftewel niet teveel en 

niet te weinig. Uiteindelijk betalen we ook weer de prijs als we doorslaan naar de 

ene of naar de andere kant. Zo willen we minder aangename zaken soms het 

liefst zo snel mogelijk vergeten, wegstoppen of bagatelliseren. Uiteindelijk zal 

deze gebeurtenis continue aandacht van ons vragen, totdat we erkennen dat 

deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.  

ALLES WAT (GEEN) AANDACHT KRIJGT GROEIT 

Durf jij te erkennen wat er is? Toegeven dat de werkelijkheid zo is, als die is. 

Uitspreken dat je het soms even niet weet of erkennen dat je onzeker bent 

over iets. Door dit weg te stoppen, te verbloemen of niet te willen erkennen, 

houden we onze eigen groei tegen. We zijn daarbij erg goed om onszelf 

continue verhalen te vertellen en om de hete brij heen te draaien. Maar 

dragen deze verhalen daadwerkelijk bij aan onze ontwikkeling of houden ze 

ons juist daarvan weg?  

Erkennen van wat er is 

ERKENNEN 
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Een goed voorbeeld is de welbekende olifant in de kamer. Er is een probleem 

duidelijk aanwezig, maar het wordt opzettelijk genegeerd omdat het bijvoorbeeld 

schaamte of verdriet oplevert of omdat het een groot taboe is. Door het niet te 

erkennen, vraagt het juist meer aandacht en krijgt het meer macht.   

 
We kunnen ook een gebeurtenis teveel erkennen. We maken in dat geval iets 

groter dan dat het eigenlijk is. Zo kunnen we van een mug een olifant maken en 

geven we een gebeurtenis te veel aandacht dan dat het verdient. Zo kan iemand 

blijven hangen in het verleden en moeite hebben om iets los te laten.  

 
 

Erkennen betekent niet dat je het er ook mee eens moet zijn. Je schaamt je 

wellicht voor je familie, maar je blijft er onderdeel van. De manier waarop jouw 

moeder je opgevoed heeft, hoeft niet de manier te zijn waarop jij jouw kinderen 

wilt opvoeden. Maar de opvoeding die jij gehad hebt, met alles wat je daarin 

gekregen maar ook gemist hebt of anders gedaan zou hebben, is wel de 

opvoeding die je uiteindelijk gehad hebt. De vervelende gebeurtenis uit het 

verleden die heeft plaatsgevonden, hoeft niet mooier gemaakt te worden dan dat 

die is, maar door eerst te erkennen kun je nu wel anders naar de situatie leren 

kijken en het een plaats geven. Ook met het gedrag van die verschrikkelijke 

collega die in je team zit, hoef je het niet eens te zijn, maar door hem niet te 

erkennen als teamlid zou je hem buitensluiten en dus zorgen dat het systeem 

niet compleet is.  

www.TREEELEVEN.nl 28 

WAT ERKENNEN NIET IS 



 29 

 

Ik merk tijdens coachgesprekken dat het erkennen van dat wat er werkelijk speelt 

zorgt voor een enorme opluchting. We zijn namelijk als mens erg goed om onze 

eigen verhalen te creëren en deze ook te gaan geloven. We doen er (onbewust) 

alles aan om deze verhalen te bevestigen en werkelijkheid te maken. Of deze 

verhalen ons nou verder helpen of niet, dat maakt daarbij niet uit. Door niet te 

erkennen wat het echte probleem is, blijven we in cirkels lopen en vragen we ons 

op den duur af hoe het komt dat we onze doelen niet behalen. Pas als we de 

werkelijkheid onder ogen zien, kunnen we een volgende stap maken. Als erkent 

wordt wat erkent dient te worden, ontstaat er direct een nieuwe werkelijkheid, 

een nieuwe beweging.  

 

 

Marie was al een tijd bezig om naast haar vaste baan, een eigen bedrijf te 

starten. Ze volgde trainingen, verkocht enkele producten, maar nam nooit de 

stap om daadwerkelijk haar eigen bedrijf te starten. Het bleef hierdoor een soort 

van hobby en daarmee een gekoesterde droom.  

 
Iedere keer als men vroeg waarom ze de stap nog niet gezet had, dan 

antwoordde ze dat ze geen tijd had. Haar huidige baan nam te veel tijd in beslag 

en na het werk was ze hartstikke moe. Zelfs in de vakantie was er geen tijd, want 

de kinderen hebben ook aandacht nodig. Andere coaches hadden al een plan 

opgesteld, maar het bedrijf kwam er niet. Dat was vreemd want er was blijkbaar 

genoeg tijd voor allerlei andere activiteiten.  

 

Totdat de vraag werd gesteld: Wat mag er niet gezien worden? En waar is het 

hebben van "geen tijd" een oplossing voor? Door deze vraag werd duidelijk dat 

niet 'tijd' het probleem was. Het tijdsgebrek was enkel de oplossing voor een 

ander probleem, namelijk het vermijden dat het bedrijf misschien een mislukking 

zou worden. Het gebrek aan tijd was dus enorm welkom om de onzekerheid en 

kwetsbaarheid te verbloemen. Door te blijven werken aan het symptoom 'geen 

tijd', bleef ze haar patroon in stand houden en werd er niets opgelost. Nu 

duidelijk was dat de kern van het probleem in haar eigen onzekerheid lag, en 

door dit te erkennen en hardop uit te spreken kon ze hier ook gericht iets aan 

doen. Ondanks dat het uitspreken en erkennen van deze onzekerheid pijnlijk was 

voor haar, zorgde het voor een enorme opluchting, begon de energie te stromen 

en werden de belangrijke stappen eindelijk gezet.  
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In een team zijn er regelmatig strubbelingen. Er wordt met ieder teamlid 

afzonderlijk gesproken om te achterhalen waardoor dit probleem is ontstaan. Er 

worden ook verschillende teamsessies georganiseerd. Een teamsessie over 

feedback geven, zakelijke communicatie en vertrouwen passeren de revue. De 

situatie wordt er niet beter op en één medewerker wordt langzaamaan 

weggepest door de andere leden van het team. Dat gaat niet goed. Totdat er 

opeens na enkele maanden tijdens een uitbarsting wordt gesproken over een 

salarisverschil. Eén persoon in het team blijkt een veel hoger salaris te ontvangen 

dan de rest van het team terwijl de functies hetzelfde zijn. Nu het probleem zich 

openbaart en iedereen erkent dat dit de kern van het probleem is, kan er 

eindelijk groei ontstaan in het team.  

 

Wil jij volledig in je kracht staan en jezelf blijven ontwikkelen, zeg dan ja tegen 

wat er is. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat van jou is, niemand anders. Als jij 

die verantwoordelijkheid oppakt, zeg je ja tegen meerdere aspecten. Ja zeggen 

en erkennen doe je met je hart, niet met je hoofd. Leer daarom los te laten wat 

niet van jou is en ja te zeggen tegen wat van jou is. Want als je niet wilt loslaten 

wat van de ander is, dan zal jou dat uiteindelijk meer energie en inspanning 

kosten dan het aangaan van wat wel van jou is. Dingen gaan in het leven zoals ze 

gaan, hoewel je dat soms liever anders gezien zou hebben. Het ontkennen of 

verbergen hiervan, gaat uiteindelijk tegen je werken. Je hoeft niets weg te 

poetsen, je hoeft niet te zeggen dat je er blij mee bent of dat het makkelijk voor je 

was. Je erkent enkel dat het zo (gegaan) is. Erken de fouten die je maakt, erken de 

emoties die je ervaart, erken zowel het goede als het minder mooie wat je 

meemaakt. Door jezelf te verbinden met wat er is, ontstaat er flow en ruimte tot 

groei.  
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VOORBEELD: DOOR HET WERKELIJKE PROBLEEM TE ERKENNEN,  

KAN DE ENERGIE GAAN STROMEN 

VERBIND JEZELF MET WAT ER IS 
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Systemisch bekijken,  
De inzichten die je nu hebt gekregen over de verschillende lagen van het 

systemisch werk en van de wetmatigheden zorgen ervoor dat je een andere kijk 

hebt ontwikkeld op jouw patronen. Je weet nu van welk systeem jij onderdeel bent 

en dat er meer is dan enkel het individu. Door op te schrijven waar jij Ja en Nee 

tegen zegt, is het pad om te groeien voor jou zichtbaar geworden.  

 
Het is dus nu aan jou om jouw eigen plek in te nemen. Want als jij jouw eigen plek 

inneemt dan zul je de meest krachtige versie van jezelf zijn. Je zult merken dat de 

energie zal stromen, dat je het gevoel hebt dat je de hele wereld aan kan en dat je 

minder afhankelijk bent van de mening en verwachtingen van anderen. Door jouw 

plek in te nemen zal je de steun van jouw ouders in je rug voelen en zal jouw 

toekomst vrij zijn om jouw eigen toekomst te leven en zo jouw impact door te 

geven aan volgende generaties.  

 
Door jouw eigen plek in te nemen zul je krachtig staan. Is het makkelijker om je 

eigen lasten en verantwoordelijkheden te dragen maar ook om nee te zeggen 

tegen dat wat niet van jou is. Op je eigen plek ben je in staat om te geven én te 

nemen en zo met anderen op een positieve manier in verbinding te staan.   

 
Wil jij volledig in jouw kracht staan en jezelf blijven ontwikkelen, zeg dan ja tegen 

alles dat wat van jou is en doe dat met je hele hart. Want door jezelf te verbinden 

met jezelf en met alles wat van jou is, ontstaat er kracht, flow en ruimte tot groei.  

Jouw eigen plek innemen 
Worstel jij met terugkerende problemen? Merk je dat jouw 

leven en jouw carrière niet zo lopen als dat je graag zou 

willen? Een energielevel dat steeds lager wordt, 

verantwoordelijkheden die je niet meer wilt of kan 

dragen of wil je nou eens af van dat lege gevoel dat je 

hebt? Je hebt in de vorige hoofdstukken gelezen dat jij 

daar iets aan kunt doen. Want alleen jij kan jouw eigen plek 

in nemen. En het mooie is dat jij altijd zelf kunt  

besluiten om dat te gaan doen. 

GAAN MET DIE BANAAN 
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Laat anderen niet bepalen wat jouw bestemming is. Maar neem plaats achter het 

stuur en kies waar jij voor wilt gaan en wat jij wilt bereiken. Neem daarom jouw 

eigen plek in.  

 
Het is mijn intentie om je met dit e-book meer helderheid te geven en je te 

inspireren en te bewegen om de krachtigste versie van jezelf te zijn. Wil jij nou ook 

jouw eigen plek in nemen? In het tweede gedeelte van dit e-book kun je alvast zelf 

aan de slag. Uit ervaring weet ik, dat het niet altijd makkelijk is om deze stappen 

alleen te zetten. Een stok achter de deur of de juiste vragen kunnen je enorm 

helpen.  

 

Wil jij nou echt stappen maken en kan jij wel wat begeleiding gebruiken? Of heb je 

liever advies om te achterhalen wat echt bij jou past? Voel je vrij om contact met 

me op te nemen. Ik ga graag samen met jou graag het gesprek aan.  

 

Met krachtige groet, 

 
 

                   WORD LID VAN DE GROEP VOOR AMBITIEUZE PROFESSIONALS 

https://www.facebook.com/groups/ambitieuzeprofessionals
https://www.facebook.com/groups/ambitieuzeprofessionals
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In deze oefening ga jij onderzoeken welke plek jij inneemt in je gezin van herkomst. 

Dit is dus het gezin waarin je geboren bent. Doe deze oefening met je hart en niet 

met je hoofd. Het is zoals het is en dat is prima. Laat je niet leiden door hoe je zou 

willen dat het is of hoe je denkt dat het moet zijn.   

STAP 1 - HET MATERIAAL KLAARZETTEN 

Voor deze oefening heb je enkele voorwerpen nodig om de leden van jouw gezin te 

representeren. Hiervoor kun je verschillende voorwerpen gebruiken: 

 
• Gebruik de werkbladen bijgevoegd in dit e-book. Knip daarvoor de poppetjes 

in de bijlage uit en gebruik het werkveld. 

• Je kunt ook lego-poppetjes of playmobiel-figuren gebruiken. 

• Het is ook mogelijk om andere voorwerpen te gebruiken zoals koffiemokken. 

Daarbij is dan het oortje de kijkrichting. 

 
STAP 2 - HET KIEZEN VAN DE REPRESENTANTEN 

Nu ga je de voorbereiding voor de opstelling treffen. Daarbij creëren we het 

werkveld en kiezen we de representanten. 

 
• Leg het bijgevoegde werkblad of een blanco vel papier neer. 

• Kies nu een poppetje of voorwerp voor ieder lid van jouw gezin. Denk daarbij 

niet teveel na, maar volg je gevoel.  

• Pak het poppetje en zeg daarbij in gedachte: Deze representeert <naam>. 

 

Jouw eigen plek onderzoeken 

OEFENING 
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STAP 3 - HET VELD BETREDEN 

Nu gaan de representanten het veld betreden, waardoor zichtbaar wordt welke 

plek iedereen inneemt.  

 
• Geef de representanten nu een plek in het werkveld. Zet deze 1 voor 1 neer. 

Doe ook dit weer zoveel mogelijk zonder na te denken. Volg daarbij je gevoel.  

• Als je ze allemaal geplaatst hebt, neem dan even afstand. Leun achterover.  

 
STAP 4 - DE OPSTELLING WAARNEMEN 

Nu de opstelling gemaakt is, ga je waarnemen wat je ziet en ervaart. Alles wat in je 

opkomt, mag er zijn. Bekijk dit vanuit verschillende perspectieven, loop 

eventueel rondom de tafel.  

 
• Wat valt je op als je naar de opstelling kijkt? 

• Wat valt je op als je naar de verschillende posities kijkt? 

• Wie staan er dichtbij elkaar? Waar zit meer afstand tussen? 

• Wie staan er bij elkaar? Wie vallen er buiten? 

• Wat valt je nog meer op? 

• Wat of wie mis je? Ontbreekt er iemand? 

STAP 5 - WAARNEMEN VANUIT JOUW EIGEN PLEK 

Nadat je naar het geheel van de opstelling hebt gekeken, ga je waarnemen op de 

plek vanuit jouzelf. Je brengt daarbij jouw gedachten naar het voorwerp of je legt je 

vinger op het poppetje of het voorwerp. Je kunt dit herhalen voor ieder gezinslid. 

 
• Wat valt je op, op deze positie van jouzelf? 

• Wie kan je vanuit hier goed zien? Wie zie je niet of minder goed? 

• Met wie sta je in verbinding? Met wie heb je geen contact? 

• Kun je je eigen vader zien? Kun je contact maken met je hem? 

• Kun je je eigen moeder zien? Kun je contact maken met haar? 

• Kun je je broers of zussen zien? Kun je contact met ze maken? 

• Waar gaat jouw aandacht naar toe?  

• Wat ervaar je in jouw lichaam? 

• Ontbreekt er nog iets? Is er nog iets dat niet genoemd is? 

Je kunt in plaats van het gezin van herkomst ook jouw huidige gezin opstellen of een 

werkgerelateerde situatie zoals jouw positie in jouw team of organisatie. 

X 
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Sjablonen Oefening: Jouw Eigen Plek 

Sjablonen Oefening: Doelen bereiken 

Voetsteuntje 

Doel - Goal - Missie 

Voetsteuntje 

Obstakel - Muur 

Voetsteuntje 

Hulpbron 

Voetsteuntje 

(Zware) Last - 

Verantwoordelijkheid 

Voetsteuntje 

 

Voetsteuntje 

 

Voetsteuntje 

 

Voetsteuntje 

 

Voetsteuntje 

 

Voetsteuntje 

 

Voetsteuntje 

 

Voetsteuntje 

 

Extra 
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KEUZES MAKEN 

1) Neem een aantal stoelen en zet ze in de 
ruimte. Neem voor iedere optie 1 stoel en 
neem een extra stoel “alle andere opties”. 

2) Pak iedere stoel vast en zeg in gedachten 
welke keuze deze stoel representeert. 

3) Loop eens rond de stoelen, bekijk ze van 
een afstandje, raak ze eens aan. Observeer 
wat dit met jouzelf doet. 

4) Neem dan plaats op een stoel en wordt 
bewust van je fysieke waarnemingen. 
Beschrijf dit zo feitelijk mogelijk. 

5) Herhaal dit voor iedere stoel, net zolang 
totdat het genoeg voor je is. 

Nb.  Je kunt dit ook ‘blind’ doen, door de 
 keuzes op een vel papier te schrijven. Leg 
 dan onder iedere stoel 1 vel papier met de 
 tekst naar beneden, zodat je niet weet wat 
 er op staat. Herhaal stap 3, 4 en 5. Onthoud 
 je ervaring en kijk pas op het einde op het 
 vel papier wat de stoel representeerde. 

Dagelijks maken we verschillende keuzes.  
Soms weet je echter niet wat de beste keuze 
voor jou is. Door dat te testen op deze 
systemische wijze, krijg je nieuw inzicht in 
jouw opties en te maken keuze. 

Nieuwe baan 
bij bedrijf A 

Huidige baan 

Nieuwe baan  
op afdeling X 

Alle andere  
mogelijkheden 

Je kunt met systemisch werk inzicht krijgen in de plek die jij inneemt en zo de 

krachtigste versie van jezelf worden. Je kunt systemisch werk ook inzetten als je te 

maken krijgt met bepaalde thema’s. Hieronder geef ik 3 voorbeelden waar je als 

Ambitieuze Professional mee te maken kunt krijgen. Doe je dit liever met 

begeleiding, neem dan gerust contact op.   
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DOELEN BEREIKEN 

INZICHT IN JOUW MOTIVATIE 

1) Schrijf jouw doel op een vel papier en leg 
deze ergens voor je neer. 

2) Ga staan en kijk naar je doel in de 'verte'. 

3) Neem een zin van je vader en van je 
moeder in gedachte. Een zin die zij vaak 
zeiden en dat jou ondersteunde of 
toestemming gaf. 

4) Zeg deze twee zinnen nu regelmatig 
tegen jezelf alsof jouw ouders achter je 
staan. Kom je dichterbij je doel of juist 
verder weg? 

5) Neem een zin van je vader en van je 
moeder in gedachte. Een zin die zij vaak 
zeiden en dat jou niet steunde of 
weerstand opleverde. 

6) Zeg deze twee zinnen nu regelmatig 
tegen jezelf alsof je ouders achter je staan. 
Kom je dichterbij je doel of juist verder 
weg?  

1) Neem 3 vellen papier. Schrijf op 1 vel papier 
“Goal”, op het tweede “Obstakel” en op het 
derde “Hulpbron”.  

2) Leg “Goal” nu ergens neer en kijk naar dit 
doel in de 'verte'. Ervaar deze plek. Voel je 
connectie? Is het ver weg of dichtbij? 
Ervaar enkel wat er gebeurt. 

3) Ga nu op het vel papier “goal” staan. Ervaar 
ook hier wat er met je gebeurt.  

4) Leg het vel “obstakel” neer. Doe dit met je 
hart, niet met je hoofd. Ga hier opstaan en 
ervaar. 

5) Leg als laatste, het vel “hulpbron” neer en 
ervaar wat er gebeurt als je er op staat. 

6) Merk iedere keer op met wie of wat je in 
verbinding staat. Waar gaat je aandacht 
naar toe? Wat ervaar je op die plek? Laat 
zijn wat er wil zijn.  

7) Wissel af en toe van positie en als je voelt 
dat er verschuivingen nodig zijn, verplaats 
dan de vellen papier en herhaal. 

We hebben allemaal onze eigen motieven en 
voorkeuren om stappen naar ons doel te 
zetten. Beweeg jij richting jouw doel met 
ondersteunende woorden of juist vanuit 
weerstand?  

Onderzoek wat jou in beweging zet. 

Soms is het lastig om je doel te behalen. 
Misschien merk je dat iets je tegenhoudt. 
Onderzoek de dynamiek tussen jouw doel, 
wat je tegenhoudt en wat jou kan helpen. 
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    Meer informatie 

Tijdens de oefening jouw eigen plek onderzoeken heb jij (een begin aan) een tafelopstelling 

gemaakt. Een opstelling is een manier van systemisch werken en een uitermate geschikte 

methode om inzicht te krijgen in jouw patronen, thema's en vraagstukken. Simpel en 

enorm krachtig. Een opstelling werkt verhelderend. Het geeft inzicht in patronen die 

normaal gesproken verborgen blijven, omdat ze zich in ons onderbewuste bevinden. 

Doordat je van een afstandje waarneemt en als het ware naar jezelf in het systeem kijkt, kun 

je het vraagstuk beter overzien. Tafelopstellingen kun je gewoon 1 op 1 doen, tijdens een 

coachsessie bijvoorbeeld.  

 
HOE GAAT DIT DAN IN ZIJN WERK? 

Een (tafel)opstelling begint met het bespreken van jouw vraag. Door niet enkel analytische 

vragen maar ook systemische vragen te stellen, zul je merken dat je anders naar de situatie 

gaat kijken. Vervolgens brengen we alles wat te maken 

heeft met jouw vraag in beeld. Dat doen we 

aan de hand van poppetjes en voorwerpen op de  

tafel of met grondplaten op de vloer. De focus  

ligt daarbij niet op oordelen en oplossen, maar  

op het onzichtbare zichtbaar maken. De  

inzichten die je op doet, zullen doorwerken  

in jouw onbewuste systeem. Door jouw  

positie en thema te onderzoeken creëer jij 

groeimogelijkheden. 

  
Een opstelling is daarom een geweldige  

methode die snel de kern van het probleem  

laat zien en jou helpt bij een thema waar je in je  

leven en je carrière telkens tegenaan loopt. 

✓ Welke keuze(s) heb ik te maken?  

✓ Wat houdt mij tegen om de stap  
      te zetten?  

✓ Hoe kan ik me zelfverzekerder  
      voelen? 

✓ Hoe zorg ik dat ik me minder laat   
      leiden door de verwachtingen en   
      meningen van anderen? 

✓ Hoe kan ik de communicatie met   
      mijn leidinggevende verbeteren? 

✓ Hoe zorg ik dat ik de energie  
      weer voel stromen? 

✓ Wat kan ik doen om niet steeds   
      van werk te blijven veranderen.   

✓ Wat kan ik doen om patronen te      
      doorbreken? 

MOGELIJKE VRAAGSTUKKEN 

De kern van jouw probleem ontdekken 

TAFELOPSTELLING 

https://treeeleven.nl/systemisch-coachtraject/
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    Meer informatie 

Daarnaast biedt Tree Eleven ook familieopstellingen aan. Familieopstelling is een methode 

die snel en zonder veel woorden laat zien wat de onbewuste oorzaak achter ons gedrag is. 

Een familieopstelling helpt om de tot nu toe verborgen verbanden te zien in een groter 

geheel waar we onderdeel van zijn. Pas als de verstrikkingen zichtbaar zijn, kunnen we 

namelijk nieuwe mogelijkheden vinden om onszelf los te maken van patronen die ons niet 

meer dienen. Bij opstellingen kijken we zonder oordeel naar wat er zichtbaar wordt en 

zonder dat het één beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt als prettig en 

bevrijdend ervaren. 

  
Een familieopstelling vindt plaats in groepsverband, onder leiding 

van een professionele opsteller. Als deelnemer breng je een vraag 

of thema in. Daarna kies je uit de groep aanwezigen, enkele 

representanten die staan voor jouzelf, jouw familie of voor het 

thema. Deze representanten vertegenwoordigen bijvoorbeeld je 

vader, moeder, opa of oma, maar kunnen ook staan voor je 

manager, het bedrijf of de last die je draagt. Met deze representanten maak je een 

zogenaamde ruimtelijke opstelling. Je zet jouw innerlijke beeld neer waar je vervolgens van 

een afstand naar kunt kijken. Representanten geven weer wat zij op die plek ervaren. Je 

maakt in principe een levende foto van jouw innerlijk beeld. Hierdoor worden onbewuste 

verbanden en patronen zichtbaar. 

  
Je kunt meedoen aan een opstelling als vraag-inbrenger of als representant. Voor beiden 

levert het je nieuwe en verhelderende inzichten op.  

Ontdek hoe jij jouw plek in kunt nemen 

FAMILIEOPSTELLING 

https://treeeleven.nl/deelnemen-aan-familieopstelling/
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Tree Eleven begeleidt organisaties en ambitieuze professionals, die 

op een bevlogen manier hun unieke talenten willen benutten voor 

iets dat voor hen en voor de samenleving van betekenis is. 

In alles wat Tree Eleven doet zit onze bezieling en dat is ook wat we 

willen triggeren bij jou. Jou bewegen zodat jij met energie, 

voldoening en authenticiteit de regie neemt over jouw carrière, jouw 

team en jouw organisatie. 

Dat doen we met hoogstaande trainingen, coaching en advies op 

het gebied van loopbaan, innerlijke kracht, (persoonlijk) leiderschap 

en effectieve communicatie. 

Neem jij geen genoegen meer met enkel die ‘oke’ baan, want voor 

jou is er méér dan alleen een goed salaris? Wil jij jouw potentieel 

maximaal benutten en ook nog eens de dingen doen met overgave, 

energie en plezier? Resultaten behalen mét oog voor de menselijke 

kant? Kom dan leren, ontdekken en groeien bij Tree Eleven. 

 

 

Als jij écht wilt uitblinken in jouw carrière waarbij je meer energie, 

voldoening en betekenis uit jouw werk haalt, dan kom ik graag met je 

in contact. 

Leren, ontdekken en groeien 

LATEN WE KENNISMAKEN 

De manier waarop Dennis mij tot 

nieuwe inzichten heeft kunnen 

brengen beschouw ik als zeer 

waardevol. 

Gerco 

Dennis is ontzettend bevlogen en 

brengt de stof heel erg enthousiast. 

Als trainer is hij rustig maar 

doortastend en legt hij de stof goed 

uit. Hij geeft ook fijne feedback. Hij 

is heel liefdevol en passievol. 

Ingrid 

Linda 

https://treeeleven.nl/ambitiegesprek
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MEER INFORMATIE 
  www.treeeleven.nl   |   06 47 56 83 56  |  info@treeeleven.nl 

BRONVERMELDING 
Systemisch wijzer Siets Bakker en Leanne Steeghs 
Rake vragen Siets Bakker 
Systemisch coachen Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder 
Tegen de stroom mee Jan Jacob Stam en Barbara Hoogenboom 
De fontein, vind je plek Els van Steijn  
De verborgen dynamiek van familiebanden Bert Hellinger 
Jaaropleiding systemisch werk Academie voor Psychodynamica 
 

http://www.treeeleven.nl/
https://www.facebook.com/TreeEleven
http://www.linkedin.com/company/tree-eleven
https://www.instagram.com/dennisvanberlo/

