
Systemisch Werken
Familieopstellingen 



Opzet training

• Basiskennis Systemisch werk. 

• De rol van de begeleider. 

• Hoe stel je op? Het proces van begin tot einde. 

• Proceswerk. 

• Modulen Familieopstellingen.



Historie van 
Familieopstellingen



Systemisch Werk

• Het systeem in acht nemen, waarbij het systeem een 
geheel van elementen met onderlinge betrekking is. 

• Kijken naar de onderstroom. 

• Werkgebied van de opstellingen ligt op onbewust 
niveau. Dieper liggende bewuste laag en zielsniveau.  

• Er wordt zichtbaar gemaakt wat intern voelbaar is.



Stromingen

• Familieopstellingen. 

• Organisatieopstellingen. 

• Structuuropstellingen. 

• Maar ook.. coaching, vloerankers, tafelopstellingen, 
visualisaties, etc... 

• Opstellen maakt de dynamieken heel goed zichtbaar.



Doel

• Diagnose stellen. Waar gaat het echt om?  

• Verkennen van mogelijkheden en ondersteunen van 
keuzes. 

• Therapeutische interventie (Proceswerk). 

• Heling/genezing. 



Systeemenergie  -   
Het Wetende Veld 

• Gebruik maken van morfologische (vormgevende) 
velden en resonantie. 

• Rupert Sheldrake; mens en dier hebben toegang tot 
informatievelden, spiegelneuronen maken een 
innerlijk beeld van onze medemens en dat geeft het 
gevoel elkaar te begrijpen. Non-verbaal contact. 
Wetende veld.                                            
Collectieve onbewuste van Carl Jung 

• Contact via taal, beeld en gevoel. 





• Uitdaging in de huidige tijd  

• Hoe maken we contact met het veld? 

1. Via taal: Wat zegt iemand over zijn familiesysteem? 

2. Via beeld: Wat zie je, wat neem je waar? 

3. Via gevoel: Ervaren wat voelbaar is 

• Hoe halen we nu informatie op uit het veld?



Oerwetten 
Insluiten/binding - Iedereen heeft het recht erbij te 

horen 
Ordening/volgorde - Iedereen heeft zijn eigen plek 
Uitwisseling - Er is balans tussen geven en nemen



• Insluiten: Streven naar compleet zijn. 

• Ordening: In een familie is er een hiërarchische 
volgorde van bijbehorende verantwoordelijkheid. 

• Uitwisseling: Wat je geeft moet ongeveer 
terugkomen. Uitzondering ouders kind relatie. De 
ouders geven totdat het kind genoeg heeft en het zelf 
kan. 



• Dynamieken 

• Als de wetten worden overtreden ontstaan er 
dynamieken. Deze ontstaan uit liefde om het 
systeem weer heel te maken. 



• Symptomen -Bovenlaag, bewust, zichtbaar, bekend. 

• Dynamieken en patronen -niet altijd                         
bewust worden gestuurd door                                  
de onderstroom 

 



Dynamieken/
patronen

• Iets dragen voor de ander 

• Iemand volgen ( ik doe het 
voor jou)  

• Ik doe het in jouw plaats 

• Je boven de ander stellen 

• Iemand beschermen door te 
gaan 

• Het leven van een ander 
leiden 

• Herhaling van een patroon 

• Iets buitensluiten 

• Polariteit  

• Lot 

• Verbroken uitreiking 

• Loyaliteit





Opstelling

• Hoe neem je waar? 

• Systemische waarnemer 

• Feitelijke waarnemer 

• Energetische waarnemer



Ben je vrij als 
begeleider? 

• Client kiest zelf 3 voorwerpen 

• Geef ze een plek 

• Kijk naar de verschillende posities 

• Maak contact met de verschillende posities  

• Wat herken je? Wat is nieuw? Wat staat verder weg/
dichterbij? Waar voel je weerstand? Waar 
aantrekkingskracht? 

Systemisch

Feitelijk Energetisch



Fenomenologie

• Hellinger heeft de systemische-fenomenologische 
werkwijze ontwikkeld. De werkelijkheid zoals die 
zich voordoet waarnemen. Om zo de dynamieken 
zichtbaar te maken. 

• Filosofische houding van waarnemen, het leven, de 
dood, familiesystemen etc. 



• Persoonlijke geweten 

• Waakt over de oerwetten/behoeften 

• Schuld ervaar je als aan deze behoefte niet voldaan 
wordt - onschuld ervaar je als de behoefte erkend 
wordt 

• Collectief/systemisch geweten - het onverwerkte 
komt later.  

• Universeel geweten - Overleving vanuit verbinding

Het geweten  
de orde van liefde



• Objectieve schuld - je bent ergens schuld aan en 
draagt de verantwoordelijkheid; uitspreken en 
nemen 

• Subjectieve schuld - lotsverbondenheid met anderen; 
los laten van deze schuld en je leven nemen 

• Overgenomen schuld - schuld die je bent gaan 
dragen maar niet van jou is; teruggeven



Gevoelens

• Primaire gevoelens 

• Secundaire gevoelens 

• Tertiaire gevoelens/systemische gevoelens 

• Metagevoelens



Verloop opstelling
• Bedding creëren voor de opstelling 

• Innerlijk voorbereiden bij aanvang 

• Vraag 

• Bepalen of je gaat opstellen 

• Interview 

• Bepalen hoe en wat op te stellen 

• Beeld van de beginopstelling 

• Interventies/modulen/proceswerk 



Begin van de 
opstelling

• Neem waar vanuit systemische waarnemer/lege 
midden. Ben je vrij om waar te nemen?  

• Hoe voer je een inleidend gesprek? Wat kan ik voor 
jullie doen? Wat is het meest wezenlijk? Genogram 
gebruiken.  

•  Hoe bepaal je wat je op gaat stellen? Voor wie werk 
je? Op wie heeft de opstelling effect? Klein houden.  

• Representanten zelf laten bewegen of informatie 
ophalen. Of allebei? Wat wil het systeem laten zien? 
Is er sprake van scheiden of binden? Ontbreekt er 
iets? Wordt er iets beschermd?  



• Wat wil het systeem laten zien? 

• Is er sprake van scheiden of binden? (uitwisseling) 

• Ontbreekt er iets? (buitensluiten) 

• Wat was er eerst? (ordening)



Interview
• Lege midden - Voor wie werk je? - genogram 

• Op zoek naar de systemische vraag 

• Weet men het antwoord al?  

• Welke wetsovertreding hoor je? BOB 

• Voor wie/wat is de huidige situatie een goede oplossing? 

• Wat mag er niet veranderen?  

• Wat is het meest wezenlijk?  

• Over welke systemen gaat de vraag? 



• Is er oogcontact? Wat is de kijkrichting? Wat is de stand van de voeten? 


• Zijn er reacties waarneembaar? 


•  Informatie ophalen bij de representant. - Gevoel, beweging, aandacht/
focus. 


• Check of er herkenning is bij de client. Let op de patronen. Let op de 
aanwijzingen.




Aanwijzingen
• Staren naar een bepaalde plek    - Er ontbreekt iets

Staren naar de grond - Overleden persoon
Staren naar boven      - Er wil iets niet gezien worden
Grappen                 - Mogelijk buiten sluiten
Lachen/giechelen       - gekte, verdriet grote systeemdruk
Kin omhoog/groot maken - Parentificatie
Klein maken/gaan zitten - Kind zijn 
Niet kunnen bewegen       - Trauma  ( slachtoffer)
Koud krijgen             - Dood/verlies/verleden
Tijd lijkt stil te staan        - Trauma
In slaap vallen        - Reactivering Trauma
Zoekend/wiebelende beweging- Doel of bestemming ontbreekt 
mogelijk
Emoties                        - Waar zijn de emoties een oplossing 



Rol Systemische 
begeleider

• Je mag erbij zijn 

• Kunnen waarnemen vanuit verschillende posities 

• Niet verstrikt raken met de plek van de client 

• Iedereen zijn lot gunnen 

• In contact staan met het veld 

• Je eigen grenzen kennen



Helpen
• Je kunt niet meer geven dan de ander kan ontvangen 

en andersom. Je kunt van de ander niet meer 
verlangen dan hij kan geven 

• Helpen voegt zich naar omstandigheden. Gezien 
worden wat moeilijk is om gezien te worden 

• Bejegen een volwassene als een volwassene 

• Zie het individu als een deel van de familie  

• Laat je mening los. Geef iedereen een plaats in je 
ziel



Oefening Interventies 

1. Door de opstelling heen bewegen. 

2. Bevraag de representant 1x. Wat ervaar je hier? Waar 
kijk je naar? Zit er een beweging in je? 

3. Rituele Zinnen (afbakenen). blz. 14 - 18/19 

4.Waarnemen van het effect. Testen in het systeem, bij 
cliënt. Past het bij de vraag?



Stel op: 
Jij als begeleider 

Je cliënt 
De vraag van de cliënt 

Het systeem van de cliënt 
Waar ben je op gericht? Voor wie werk je? Wat neem 

je waar? 
Wat neemt de vraag waar? Wordt de vraag gehoord? 

Hoe reageert het systeem? 
Wat ervaren de representanten? Wat doen ze? Wat 

laten ze zien?

1.Jij als begeleider 
2.Je cliënt 
3.De vraag van de cliënt 
4.Het systeem van de cliënt 



Patronen/dynamieken 

Insluiten
• Iemand beschermen 

• Iets/iemand buitensluiten 

• Niet bestaande of niet beschikbare plek 

• Loyaliteit 

• Herhaling van een patroon 

• Het lot niet nemen of durven zien



• Iets of iemand beschermen  - er wordt iets achtergehouden. Een 
geheim? Het is vergeten?  

• Wie of wat beschermt het geheim? Bij wie hoort het? Kijken naar het 
geheim zonder oordeel. Nieuwsgierigheid stelt je boven degene die 
ervoor kiest het een geheim te houden. Zorg dat het geheim op de 
juiste plek ligt.  

• Vraag nooit een ander jouw geheim te bewaren. Het drukt zwaar op 
je plek. 



Buitensluiten van  
personen

• Jonggestorven - abortus 

• Zwarte schaap 

• Vrouw in kraambed 
overleden 

• Kind bij andere vrouw 
verwekt 

• Slachtoffers - daders , 
moord, misdaad 

• Nestvervuilers (geheim 
opgelost) 

• Moordenaars, 
incestplegers, 
verkrachters etc. 

• Geestelijke/lichamelijke 
handicap 

• Verslaving 

• Geëmigreerde 
familieleden 

• Klooster/internaat 

• Adoptie/scheiding/
wenskind



Buitensluiten van 
gebeurtenissen

• Incest/seksueel 
misbruik 

• Kindersterfte 

• Familiegeheimen 

• Abortus 

• Onbestraft gebleven 
moord 

• Niet genomen rouw, 
traumatische 
gebeurtenissen, verlies 
van land, baan, kind, 
relatie, gezondheid 

• Onverwerkt verdriet 
bij miskramen 

• Onbewerkte trauma’s 
(collectief of familie)



Niet bestaande/
belaste plek

• Plek zonder bestaansrecht. Bedachte of gecreëerde 
plek 

• Adoptie/niet afgemaakt sterven/identiteit innemen 
van een ander (bv naam krijgen van een eerder 
gestorven kind)



Loyaliteit 
Een kind moet voelen dat het vanzelfsprekend deel uitmaakt van 
de familie, wil het zich het leven zeker voelen 

Bindingsliefde is  Magische kinderlijke liefde die maakt dat het kind 
er (onbewust) van uitgaat dat het door plaatsvervangend lijden 
iemand kan helpen of redden.  

Immers mijn geluk, jouw geluk 

Ze geven hun offer van geluk, onschuld of zelfs hun leven op om een ander in 
de familie veilig te stellen/redden. 
“ Ik volg je”, “ Liever ik dan jij” 

Als de informatie gezien is kan de klacht zich in het veld terugtrekken en kan 
genezing optreden en wordt het kind vrij 



Herhaling van 
patroon

• Vaak herhalen tragische gebeurtenissen en feiten zich in een 
familiesysteem 

• Het leven verdraagt moeilijk onwaarheden en onverwerkte 
trauma’s. Trauma’s en ernstige gebeurtenissen, verstoren als ze 
onverwerkt blijven, de ordening in een systeem. Die ordening is 
voorwaarde voor de liefde en gaat daaraan vooraf.



Het lot niet nemen 
of zien

• Elk mens kan zijn eigen leed en eigen lot waardig 
dragen.Deze waardigheid geeft kracht.  

• Lot dragen voor de ander, creëert gevoel van 
superioriteit. 

• Betrek kinderen niet in ouderrelatie 

• Je bent als ouder niet de beste vriend van je kind



• Wie of wat is er aan de plek verbonden?  

• Wat wordt uitgesloten? Of vergeten? 

• Aan wie/wat moet je ontrouw zijn als je dit vraagstuk 
oplost/vervult?

Vragen bij Insluiten



Patronen/dynamieken 

Ordening

• Het leven van iemand anders leiden 

• In plaats van de ander iets doen 

• Het lot niet nemen of durven zien 

• Contextverwisseling, op verkeerde plek, iemand verwarren 

• Herhaling van patroon 

• Parentificatie



• https://www.youtube.com/watch?v=KtjzSNxUAQo 

• Het leven van iemand anders leiden: 

• Zelfmoord, vernoemen 

• Homoseksualiteit (tegen geslachtige identificatie) 
Vrouw zwaar lot en er worden daarna allen zonen 
geboren kan er een zoon zich het grote lot van de 
eerste vrouw gaan dragen. Homoseksualiteit heeft 
ene plek als het vrij is van het lot.  

• Verloren tweelinghelft

https://www.youtube.com/watch?v=KtjzSNxUAQo


• In plaats van een ander iets doen 

• Iemand heeft de verantwoordelijkheid niet genomen 
of het lot niet aangenomen 

• Uiting in ziekte. Ziekte als boete en schuld 

• Verschuiving van onbewuste emoties via eerdere 
generaties (herhaling)



• Contextverwisseling, op verkeerde plek, iemand 
verwarren 

• Afwezigheid van een ouder. Kind schuift in plaats op 

• Verstrikkingen in partnerrelaties 

• Het nieuwe heeft voorrang op het oude



• Parentificatie 

• Kind draagt iets voor de ouder of de ouder doet een 
emotioneel beroep op het kind 

• Vroege dood van een ouder 

• Zwaar lot. Ouderrelatie gaat voor de kinderen. Want 
de liefde uit de relatie is de echte voeding voor het 
kind. Ouders zijn verantwoordelijk voor de 
relatie.Zij moeten de acties ondernemen om de 
relatie gezond en goed te houden. 



Vragen Ordening

• Wat was er het allereerste? Waar merk je dat aan?  

• Wat krijgt steeds voorrang? Ten koste van?  

• Wie hoort er bij maar wordt niet genoemd? 

• Bij wie hoort dit vraagstuk?



Patronen/dynamieken 

Uitwisseling
• Verbroken uitreiking/verlangen 

• Loyaliteit 

• Herhaling van patroon 

• Parentificatie 

• Bemiddelen 

• Polariteit 

• Iemand volgen - bindingsliefde



Vragen Uitwisseling
• Wat is de prijs om te veranderen? Wie betaalt? 

• Wie of wat geeft te veel? 

• Wat wordt niet geacht?Gezien? Erkend? 

• https://www.youtube.com/watch?v=4Ey89C05FOw 

• https://www.dailymotion.com/video/x2vgx6k 

• Waar is meer van nodig? Waar is te veel van?

https://www.youtube.com/watch?v=4Ey89C05FOw
https://www.dailymotion.com/video/x2vgx6k


Liefde 



• Zielenreis 

• Ervaring, jezelf herkennen 

• Dualiteit - Polariteit 

• Zielsdelen 

• https://www.youtube.com/watch?v=YzmI5F_Yu1o

Liefde

https://www.youtube.com/watch?v=YzmI5F_Yu1o


Zielsdelen
• Onbewust sterven 

• Besluiten niet te gaan 

• Vastzitten in dualiteitsenergie 

• Trauma 

• Leven niet willen aangaan 

• De dood niet accepteren



Dualiteit/polariteit
• Liefde  -     Angst 

• Leven  -     Dood 

• Geluk  -   Ongeluk 

• Gezondheid   -  Ziekte 

• Dader  - Slachtoffer 

• Alles kan -  Kapot is Kapot



• Iemand volgen vanuit bindingsliefde. 

• Gezonde en gelukkige kinderen gaan op hun zieke 
ongelukkige ouders lijken door zelf ziek en 
ongelukkig te worden.  

• Kind koestert de hoop dat door deze opoffering van 
hun geluk/gezondheid, onschuld, zij hun ouders/
familie kunnen veilig stellen of redden.



• Polariteit. 

• Schuld - onschuld   liefde - angst   gezond -ziek. 

• Schuld heeft te maken met verantwoordelijkheid. 

• Erkenning & benoemen is belangrijk. Hoe betaal je 
de schuld? Verdringen? Ziekte?  

• Iedere daad heeft consequenties. 



• Objectieve schuld - je bent ergens schuld aan en 
draagt de verantwoordelijkheid. Uitspreken en 
nemen (consequenties dragen) 

• Subjectieve schuld - lotsverbondenheid met anderen, 
los laten van deze schuld en je leven nemen 

• Overgenomen schuld - schuld die je bent gaan 
dragen maar niet van jou is. Teruggeven



Zielslagen

• Persoonlijke Ziel De familieziel werkt in op de persoonlijke ziel


• Familie Ziel draagt alle informatie in zich die een familie door de generaties 
heen heeft gevormd. 


• Collectieve Ziel draagt informatie die hoort bij collectieven, zoals een stam, 
volk, groep, club etc.


• Universele Ziel is alles EEN.



• Persoonlijke zielslaag - waarneemt dagelijks leven - 
identificeert - egolaag 

• Andere lagen reageren vaak onzichtbaar- onbewust 

• Persoonlijke ziel - ervaren liefde & verbinding voor 
familie - ontwikkeling in zwangerschap 

• Kind heeft alleen een goed geweten als het de 
normen en waarden va de familie ziel volgt



• Familieziel - informatie van familie vele generaties 

• Familieziel onzichtbaar - wat de ene generatie 
onverwerkt achterlaat dient zich opnieuw aan in 
nieuwe generatie 

• Collectieve ziel - stam, land, religieuze groep, 
vereniging, etc. Alle leden van de groep hebben een 
plek (binding en orde). Het streeft ernaar het 
collectief bij elkaar te houden. Heeft eigen normen 
en waarden



• Universele Ziel - Eenheid. Omvat alle zielen en 
verlangt de eenheidstransformatie 

• Overstijgen dualiteit en schuld van de andere 
zeilslagen 

• Universele Ziel zorgt ervoor dat we vragen stellen 
over leven - zingeving - groei 

• Worden wie je werkelijk bent en dat in vrijheid 
mogen ervaren


