
Familieopstellingen: Op zoek naar je
plek in de familie

"Familie duurt een mensenle-
Vgn lang" GerritAchterberg
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De magie van opstellingen
Alex is 43, getrouwd en vader van 3 kinderen.
Al heel lang knaagt er íets: "lk leef niet ten vol-
le en voel me depressief," zegt hij. Doar wil hij
naar kíjken in een opstelling. Als ik hem vroag
noar zíjn fomíliegeschíedenís vertelt hij dat zíjn
moeder gestorven is toen híj 10 jaar wos. Híj was

de jongste van 4, no de begrafenis wil zíjn vader
niet meer dat er nog over moeder geproot wordt.
"We draaien deze btadzíjde om, we doen verder
met degenen die nog leven." Aangezien dít een

belangríjke gebeurtenís ís, btiiven we doar bij,

We stelten zijn famílie von oorsprong op: voder,

moeder en de ier kinderen. ln eerste instontie
gebeurt er niets bii de representont von Alex.
Onbewogen staot hij tegenover ziin moeder.

Híj houdt zích ofzíjdíg en heeft geen contact met
hoar. Als de begeleider aan de representant van

Alex vraagt om noor de moeder te kiiken' kríigt
híj het moeítiik en ís híi erg gerookt. Atex zelí
komt dan in de ploats von zíin representont.
Hij wos ol heel erg ontroerd toen hii keek naor

zijn opstetLing. tn de opstelling staat hii eerst

oiwennig tussen zijn moeder en de onderen, ik

vraog hem om te kíiken noar hoar, híi kríjgt het

moeitíjk, op mijn uitnodiging komt hii voetje voor

voetj; dichter bíj zijn moeder. Tot híi kan toela'

ten dot - de representont van ' zíjn moeder hem

omormt. Als híj zich overlevert oan een heel oud

verdriet borst híj uit ín een diep snikken' No 30

jaar kon Alex afscheíd van ziin moeder nemen'

ïjdens een famitieopstetting maken we een op-

stóttinc van het famitiesysteem van een ctiënt'

De beÉngrijkste famitieteden van de ctiënt wor-

den ceptàaist in een opstetling tegenover etkaar'

uruini"t de famitieteden zetf worden opgestetd'

wel representanten van hen' Doordat deze repre-

sentanten in 'het energetische vetd" van het fami-

liesysteem van de ctiënt staan, voeten ze Precies

1 ook wet 'Het wetende vetd' genoemd, zie Preiss,2008

(pp 26-32):
iiiet is een vetd dat herinneringen opslaat'"

Bert Hettinge[ 2002, P 62

aan wat die famitieteden ervaren. Zo worden de
verhoudingen en de eventuete spanningen tussen
de famitieteden zichtbaar gemaakt. De opstetling
werpt een nieuw licht op de probteemstetting van
de ctiënt. Ze toont het verband tussen de vraag
van de cliént en zijn famitiesysteem en de ptek
die iedereen daar in heeft. Door de dynamiek van
een famitieopstetting kan er beweging komen in
de verhouding tussen de verschittende teden van
een famitie. Dit geeft de ctiënt een nieuw beetd
op zijn probteem en hetpt hem om een nieuwe
ptek in íjn famitie op te nemen én verandering in
zijn probteemsituatie te brengen.

Famitieopstettingen hebben iets magisch. Totaat

onbekende mensen nemen de ro[ op zich van

een vader, een moeder, een broer, een zus, een

grootouder ... en van de ctiënt zelf, de zgn. op-

stetter, en tijken precies aan te voeten hoe die
vader, moeder ... en de cliënt zich gedragen, wat
ze voeten, hoe de ondertinge retaties zijn, welke
afstand of nabijheid er is. Een famitieoPstetting
brengt de context van een probleem in beetd'

We onderzoeken het verband tussen de famiti-
ate setting, betangrijke gebeurtenissen die in de

famitie zijn voorgevatten en het actuele pro-

bleem.

Soms vragen deelnemers of ze een opstetting

moeten m;ken van vroeger of nu. Een famitieoP-

stetLins sDeett zich af in een heel vreemde tijd'z,

niet in-de tegenwoordige tijd en ook niet in de

verteden tijd. Levenden en doden 'communice-
ren' met eikuar, e"n grootvader en een kleinkind

die etkaar nooit hebben gekend, btijken veel met

"tkuul" 
g"a""n en een sterke band te hebben'

ien oosietting geeft een actueel beetd van hoe de

oosteiter de veihoudingen in zijn famitie ervaart'

ó'"i rr"e.o" of magisihe karakter van opstettin-

len zorgt vaak voor heel verschittende reacties'

Een oDstetting gebeurt onder leiding van een

Éàqaóa"r, iri nit rngets focílitotor genoemd'

*"i 
""n 

go"O" aanduiding is van zijn mogetijk-

heden en-beperktheden. De facílitotor kan niets

Oaan van Kampenhout sPreekt over
iJe e*"rine uàn tliatoosheid' in 'Beetden van de ziet"

Àttamira.Becht, Haartem, 2001 (pP 67'E0)
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- Een opstetting geeft een actu-
eel beeld van hoe de opstelter
de verhoudingen in zijn famitie

ongedaan maken wat is gebeurd, hij kan ook niet
herstetten waar er geen openheid bij de ctiënt is.
Hij kan ook botsen op familiegeheimen (die door
het systeem bewaard worden) waardoor er geen

beweging mogetijk is of hij kan informatie missen
die de ctiënt (onbewust) achterhoudt uit toyau-

teit aan het systeem. s

De methodiek is verbazingwekkend, we kunnen
nog attijd niet goed uitteggen hoe of waardoor
opstettingen werken.l Hoe kan iemand de gevoe-

lens, de houding en de overtuigingen van iemand
die hij totaat niet kent en nog nooit heeft gezien

toch 'vertotken'? Hoe kan het dat overtedenen
zo'n betangrijke rol kunnen speten in een fami-
tie? Hoe kan je de schutd overnemen van iemand
die je nooit gekend hebt. Hoe kan je zoveet tief-
de voor een zus voeten die gestorven is voor jij
geboren bent? Het zijn attemaal ervaringen uit
een opstetting die soms voor veel verwarring zor-
gen.

Voor atte duidetijkheid, een famitieopsteUing is
geen rottenspel. Vooraf heb je weinig of soms
hetemaal geen informatie over een familietid of
over de context van die famitie. A[s representant
hoef je niets te weten om een rot perfect op je
te kunnen nemen. Maar niet atteen mensen kun-
nen gerepresenteerd worden, ook aspecten die
een belangrijke rol speetden zoals een vadertand,
de oortog, het leven of de dood kunnen gerepre-
senteerd worden.

kijken vanuit de ruime contexf von de fomilie. De

inspiratie van contextuete therapie is niet veraf.
Wat met een kind gebeurt, kan te maken heb-
ben met wat met een van de ouders gebeurd is

of met wat de grootvader ats kind overkomen is.

De geschiedenis van de voorouders, eventueel
over meer generaties heen, kan invtoed hebben
op het wetzijn en het gedrag van een persoon nu.
Die persoon hoeft zetfs (de detaits van) die ge-

schiedenis zetí niet te kennen om erdoor beïn-
vtoed te zijn.

ln de eerste fase ondezoeken we de
vraag van de cliënt. We starten nooit zomaar
een opstetting uit interesse oÍ nieuwsgierig-
heid. Het engagement van de cliënt is nodig
én ook is vereist dat hij niet hetemaat door
zijn emoties is overstetpt. Die afstand is nodig
om vanuit de volwassen positie te kunnen kij-
ken naar zijn eigen opstetting en ze te kunnen
opnemen.
De vraag zelf kan heet divers zijn. Ze kan
direct te maken hebben met een probteem uit
de famitie. Bijvoorbeetd, de cliënt heeft at
jaren geen contact meer met een broer of zus;
de ctiënt is gescheiden maar raakt niet los van
zijn vroegere partner; de ctiënt voett een voort-
durende kwaadheid naar zijn ouders; of een
vrouw heeft schrik om vroeg te sterven want
haar grootmoeder en moeder zijn ook attebei
vroeg gestorven ... De vraag kan ook ruimer zijn,
bijvoorbeetd, de ctiönt is een job-hopper en wil
nu wel enige stabititeit; of hij vindt zijn 'ptek'
niet, of hij heeft een stervensvertangen, heeft
ptotse agressiemomenten, een drugprobtema-
tiek of kwam in aanraking met het gerecht.

ln tweede instantie wilten we zícht op
het fàmiliesysteem van de ctiënt krijgen. Wat
is de famitiate context van de ctiënt en wetke
feiten zijn daarin betangrijk geweest? Wie be-
hoort tot de huidige familie van de ctiènt, en
hoe zag zijn famitie van oorsprong eruit? Zijn
er kinderen vroeg gestorven, zijn er buitenech-
tetijke kinderen, zijn de ouders gescheiden,
is er een tweede huwetijk, groeide iemand
op in een pteeggezin, is hij geadopteerd, was
er een miskraam, handicap van een van de
famitieteden, is er in de famitie een zetfmoord
geweest, psychiatrische opname, gevangenis_
schap, criminatiteit, gewetd of atcohotisme, is
er iemand uitgestoten ... Ats een ctíènt vertett
dat haar grootvader in het vezet zat en dat de
grootvader van haar man gecottaboreerd heeít,
moeten we op een of andere manier .de oortog,
een p(aats geven in deze opstelting en kijken àf
dre twee grootvaders een ptek hebben.
Zo krijgen we soms at een beetd van het ver_
band tussen de vraagstetting van de ctiënt en
zijn geschiedenis. Zo krijgt de begeteider at
een aanwijzing wetke famitieteden of gebeur-
tenissen er betangrijk zijn. Op basis hiervan

Het verloop van een familieop-
stelling
Een opstetting vertoopt in drie Íasen.[Í] Betang-
rijk daarbij is dat we de vraag van een ctiënt bà-

3 Bert Hettinger: ,,Het innertijke proces is dat je je [de
therapeut nvdrl terugtrekt in het tege midden, weg van
alles wat je weet en de veetheid aan fenomenen dÈ ie
waarneemt. ... Wat vanuit het lege midden komt, heeft
een onmiddetliik effect, want het komt voort vanuit
een afsternrning met de machten die ons dragen.,,in
HelLinger, 2002 (p 238) en idem ,,De beweegreden van de
therapeut is afzien yan elk doet, aÍzien van de drang van
het ego om i€ts te wi[en bereiken en zich zonder vrees
deemoedig bLootstetten aan een groter geheet."
Meestat wordt verwezen naar het werk van de Britse bio-
toog Rupert Sheldrake die veel ondezoek deed op dieren
en in dat verband rpreekt over ,een morfogenetisch vetd,
dat een verklaring kan bieden voor de bijzondere com-
municatie tussen een hond en zijn baasje.
"ln een opstetling is de totale kennis over de ontwikke-
ling van deze familie en zijn voorouders - zowel positief
at5 negatief- voorhanden.,, ALbrecht Mahr in ,De praktijk
van famitieopsteltingen,,, Attamira-Becht, Haartem, 2óZ
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maakt de begeteider een keuze wetke personen

er opgestetd worden.

De derde fase is de feitetijke oPstelling.
Daarvoor kiezen we eerst representanten die

opgestetd zutten worden (en dus ook een repre-

sentant voor de oPstetter zetf). De opstetter kan

zetf de keuze voor de representanten maken,
hij kan het ook overtaten aan de begeteider.

De opstetter ptaatst deze representanten dan

in de ruimte votgens zijn gevoet of intuitie. Een

representant moet niets'doen', hij moet geen

'ro[ spelen'. Hij moet enkel waarnemen wat er
in hem gebeurt, hij 'krijgt'de nodige informa-
tie vanuit de opstelling en vanuit de ptek die
hij inneemt in de ruimte, tegenover de andere
representanten. De opstetter kijkt dus in eerste
instantie toe naar zijn eigen opstetting.

Probleemstelling en oplossing
Een opstetting is een lichametijk gebeuren. De

lichaamshouding en -bewegingen zijn, nog meer
dan de uitspraken van de representanten, het
betangrijkste'materiaal' waarmee de begeteider
werkt. Deze lichaamssignaten kunnen heel subtieI
zijn: een oogopstag, een zucht, wiegen, staren,
een intentie om een beweging te maken. Soms

zijn die signaten heet opvattend en duidetijk.
lemand kan niet meer op zijn voeten staan,
begint erg te zweten, te stotteren, wordt duize-
tig, krijgt het koud of net heel warm, heeft bijna
geen adem meer ...

Een opstetting is een visuatisering van de verhou-
dingen tussen de verschi[[ende gerepresenteerde
leden van de famitie en toont de onbewuste patro-
nen en verborgen dynamieken. Eneflijds probeert
de begeteider een zicht op de probleemstetting te
krijgen. Andezijds zoekt hij vanuit het systeem
een optossing en zoekt hij naar een situatie waar
ieder op die ptaats staat die hem toekomt en die
hem kracht geeft.

Eerst vragen we hoe de verschittende represen-
tanten zich voeten, hebben ze een bepaatde nei-
ging, witlen ze iets veranderen ...? Door de fami-
lieopstetting krijgen we een breder zicht op de
probtematiek van de ctiënt.5

Opstettingen hebben ook een bepaalde seman-
fiek. Zetfs wie niet vertrouwd is met opstettingen
kan veel afleiden uit de beginopstetting. Bijvoor-
beetd, een representant kijkt weg van de anderen
of tijkt uit de opstetting te stappen. Er is geen
contact, geen vorm van verbinding tussen de
verschittende representanten. Atte aandacht is
gericht naar één kind. Eén kind staat heet dicht
bij een van de ouders, of een kind staat tussen
beide ouders (ats bemiddetaar of buffer). Een man
staat dichter bij zijn moeder dan bij zijn vrouw.

O
Atte representanten kijken in dezetíde richting
(waar niemand staat). Een of meer represen-

tanten kijkt naar de grond.'. ls er iemand of iets

vergeten in de opstetting? ls een representant
verstrikt met iemand anders?[2]

- De kracht en het bijzondere
van een opstetting is dat ze
toont wat vergeten of verdron-
gen is, maar wat het systeem
Ían de ctiënt toch onthouden
heeft. -

6 Bert Hettinger, 2001, p269t "Therapeutische ritueten voor
heting zijn een geschenk aan de cLiënt en kunnen, aLs ze
op de juiste manier uitgevoerd worden, de systemische
dynamiek veranderen die het leven vàn de cliënt vorrn-
geeft. "
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5 PÍeiss, 2008, spreekt over 'ophetderende, en
'optossende' dnnen.

Tijdens deze fase onderzoekt de begeteider waar
de spanning in de opstelting zit, indien nodig

verptaatst hij de representanten.
Daarna werken we aan de optossing, de heting
voor de ctiënt.
Een kind dat spontaan geteerd had te bemiddeten
tussen vader en moeder die steeds ruzie maak-
ten, mag uit dat spanningsveld treden en weer
zijn ptaats ats kind innemen. Het mag (teren om)
weer ktein (te) zijn en (te) weten en (te) voeten
dat het niet verantwoordetijk is voor het al of niet
stagen van de relatÍe van zijn ouders. Hier neemt
de ctiënt meestat zetf zijn ptaats in de opstetting
in. De representanten wordt gevraagd bepaalde
zinnen te zeggen en bepaalde bewegingen of han-
detingen te maken. Zo komen we een oorspron-
ketijke orde op het spoor en kunnen de represen-
tanten en de ctiënt een zekere harmonie en rust
eryaren.

Rituelen en taalgebruik in een
opstelling
Opstettingen hebben vaak een ritueet karakter.6
Het taatgebruik wordt beperkt. De kracht en het
bijzondere van een opstetting is dat ze toont wat
vergeten of verdrongen is, maar wat het systeem
van de ctiënt toch onthouden heeft. Tijdens het
tweede (oplossingsgerichte) deel van de opstel-
ling wordt representanten gevraagd om dingen te
zeggen die soms ouderwets ktinken. Een opstet-
ting spreekt de taal van de ziet, deze archar'sche
taat duidt iets aan waar het gewone, dagetijkse
taatgebruik vaak te kort schiet.
Volgende zinnen zijn optossende zinnen, ze kun-
nen een ctiënt hetpen om zich anders te verhou-
den, om zich anders in te stetten en een nieuwe
ptek in zijn systeem in te nemen.



- Via de energetische bewegin-
gen kan je verbanden opspo-
ren die je op een bewust men-
taal niveau veel moeilijker of
trager kunt achterhalen -

Enkele voorbeelden:

ln een gezin waar het bedrijf van de ouders
twee keer is faitliet gegaan, zegt de vader aan
zijn kinderen: "Je moet mijn voorbeeld niet
volgen."
Of de kinderen vragen aan hun vader: "Krk
vríendelijk naor mij als ík succes heb."

Bij een tweede huwetijk of een nieuwe part-
ner, zegt de vrouw aan haar nieuwe partner,
wijzend naar haar ex-partner: "Híj was mijn
eerste mon, jíj bent de tweede,"

Een grootmoeder die veel voor haar kleinkind
heeft gezorgd en zo de ptaats van de moeder
heeft ingenomen: "lk ben otteen je oma, dat is
je mama."

Een vrouw die haar man heeft verloren en ver-
der wit met haar leven: "Jíj hoort bij de do-
den, ik hoor bíj de levenden,"
Of omgekeerd "lk heb míjn leven gehod, jij
hebt van het jouwe nog íets te moken."

Hetzetfde getdt voor de houdingen en gebaren in
famitieopstetlingen.
lemand kan buigen voor zijn ouders of voor een
dode en zo eer betuigen aan hen en zo proberen
hem los te laten.
Een kind kan een last teruggeven aan zijn ouders
omdat hij bijvoorbeetd heel veel voor hen heeft
gedaan, meer dan hij ats kind kon dragen. Die last
terug geven kan hem hetpen weer kind te worden
(en te kunnen ontvangen) i.p.v. attijd te moeten

'groot'zijn.
Een geaborteerd kind laten we zitten aan de voe-
ten van vader en moeder, ook a[ zijn ze misschien
niet meer samen, en vragen we hen om hun hand

op het hoofd van het kind te houden.

Zowet bij de uitspraken ats bij de bewegingen
kunnen ctiënten soms weerstand hebben. Uiter-
aard heeft het geen zin om mensen te forceren.
Soms is er nog iets te kort, is het te vroeg of

is het gewoon niet passend op dat moment. Soms
is er ook schrik voor de pijn die zoiets zal opteve-
ren, dan kan je ats begeteider vragen om toch te
proberen.

Nazorg
Terug naar het voorbeetd van Alex. Nadat hij en
de representanten uit hun rol in de opsteuing zijn
gestapt is de opstetting niet voorbij. Eigentijk
begint ze dan pas. De ctiënt heeft dan nog veel
tijd nodig om de woorden en de bewegingen van
de opstetting te integreren en om ze zich eigen te
maken. ln het geval van Atex, na 30 jaar afscheid
nemen van je moeder doe je niet in een hatf uur.
Dan begint het rouwen pas. Maar doordat Atex kan
rouwen, heeÍt hij weer een moedeq ook al is ze
dan gestorven. Doordat hij erover vertett aan zijn
kinderen en hen foto's van vroeger toont, krijgen
zij een grootmoeder.
Na een opstetling moet je in eerste instantie niets
doen, zeker niet proberen om te 'begrijpen' wat
er attemaal is gebeurd, en ook niet de represen-
tanten vragen wat ze nu bedoetden met dit of
dat.
Soms passeert de fitm van een opstetling nog eens
voor de ctiënt. Soms kan je bewegingen nog her-
haten, of in het gevat van Atex heeft hij nog een
hete periode van rouw nodig voor hij weer ten
votle kan leven, zoats zijn beginvraag was.

Opstellingen en bijzondere
jeugdzorg
wat hebben famitie- of systeemopstettingen te
bieden aan de bijzondere jeugdzorg? lk denk dat
er een aantal interessante aspecten aan deze
methodiek zijn. Daarbij hebben famitieopstettin-
gen een grote aanvutlende waarde naast andere
vormen van therapie. Opste[ingen kunnen met de
jongeren zetf worden gedaan, in het bijzijn van
hun begeteiders. Het kan ook voor de begeteiders
interessant zijn om in zgn. supervisie-opsteuin-
gen een beter zicht te krijgen op de probtematiek
van de jongere. [3]

Een opstetling kan gebruikt worden ats

een diagnostisch instrument. Wetke etementen
hebben in het verhaal van de cliënt het meeste
gewicht? Hoe zijn de verhoudingen tussen de
verschiltende famitieteden? Vaak zijn dat zaken
die een ctiënt niet noemt, soms ook omdat hij
ze zetf niet kan zien. zo kan de klacht over een

dominante vader net te maken hebben met een

afwezige moeder (die bijvoorbeeld niet los is
van haar tand van herkomst, of die de dood van

haar vader niet te boven is gekomen ..').

Een ctiënt wordt nooit ols losstaond
individu bekeken, zijn verhaat wordt steeds

in een groter geheet gezien, in de context van

zijn famitie, en nog ruimer, zijn geschiedenis,

38 Agora I jg. 26 | 2o1o I nr.z

Als een vrouw ats kind haar gezin heeft gedra-
gen en daardoor fungeerde als een ouder zegt:
"lk ben alleen jullíe zus, niet meer en niet
minder-"

Een zoon die geen kind is kunnen zijn:
"Jij bent mijn vader, ík ben je zoon.,'
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zijn cuttuur, zijn retigie... Welke loyauteiten
speten er daar een rot? Zijn er patronen die
zich herhaten, is er iemand die niet is gezien
of erkend in zijn systeem?7 Jongeren uit de bij-
zondere jeugdzorg hebben vaak een comptexe
íamitiate achtergrond. Een opste[ing zat hen at
hetpen om ktaarheid in die situatie te krijgen.
De yisuatisering van de familieverhoudingen zet
ze tettertijk en figuurtijk uiteen. Verstrikkingen
kunnen zo duidetijk worden en ook in wetke
mate de jongere patronen en verantwoorde-
tijkheden op zich neemt die van zijn omgeving
komen en hem niet toekomen.

Eigen aan deze methodiek is dat ze
zoekt naar onbewuste motieven, zowet in het
individu ats in het grotere systeem waartoe hij
behoort. Via de energetische bewegingen kan
je verbanden opsporen die je op een bewust
mentaat niveau veel moeitijker of trager kunt
achterhalen.
Vanuit een'klassieke, individuete benadering
tijkt een ctiënt zich soms te verzetten tegen
een optossing, dat zou kunnen zijn omdat hij
zo ontrouw is aan zijn familiesysteem. Door het
groter geheet te zien, kan je die dynamieken
ook opsporen en de verborgen loyauteit zien.

Opstetlingen reÍken ook optossingen
a1,i ftk systeem en etke opstetting heeft
attijd ook een tendens tot heting. Dat is soms
spectacutair, soms heel ktein.
Daarom hoef je in het begin na een opstetting
niets te doen, een opstetting ontwikkett zicÀ
verder vanzelf. Een c(iënt heeft daarvoor tijd
nodig. Maar het is wet goed dat een begeteider
van.een ctiënt uit de bijzondere jeugdzorg ook
de bewegingen in de opstetting treelt màege_
maakt. Zo kan hij die ervaringen ook meene_
men in zijn verdere begeteiding.

f.H:i!l!:! 2001. p25J:,.Familieopsteuinsen zijnnurug wanneer de symptomen bekend zijn, maar àeoodertiggende systemische dynamiek nog niet zichtbaaÍ

cÍr. ".- als men zich overgeeÍt àan de diepe beweging vandeziel. stuurt de ziet in de richting van een optossing.tsenopLossihg die a[en verbindt e;die urtstijgt boven deÍamilieziel,, Bert Hellinge\ Z(n2. p 62

Ten slotte
Het doel van een opstetling is niet dat mensen
zich goed zouden voeten, ook at is dat wat in eer-
ste instantie vaak het geval is. De bedoeting is
uiteindetijk om de werketijkheid te kunnen aan-
vaarden zoats ze is, met atte onvotkomenheden en
tekorten die er zijn.
Betangrijk daarbij is dat je kunt ,verantwoor-

detijkheid' nemen voor wat je toekomt en [os-
laten wat je niet toekomt. Voor mij is dat een
van de centrate thema's in famitieopstettingen.
Uit opstettingen zou je kunnen afleiden dat attes
wat gebeurt, ofzogezegd verkeerd toopt, te wijten
is aan de grotere context. We zijn attemaat ver-
bonden met een groter netwerk, onze omgeving
en met zoveel betangrijke verwanten. Er tijkt nog
weinig over te schieten dat ,van ons, is. Niets is
minder waar, uiteindetijk wit een opstetting het
onderscheid duidetijker maken tussen wat.van
mij' is en wat niet .van mij, is. Net zo is het
mogetijk om verantwoordetijkheid te nemen voor
wat mij toekomt en voor de verantwoordetijk-
heid te laten voor wat niet van mij is. paradoxiat
genoeg is het lichter om verantwoordetijkheid te
nemen voor wat mij toekomt, bijvoorbeetd ats
vader verantwoordetijk te zijn en zorg te dragen
voor mijn kinderen, dan die verantwoordetijkhàid
te ontwijken of te negeren.

Bron: www. famitieopstettingen. tk
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Familiesystemen
"Zonder wortels, geen vleugels" sneh víctorío Schnabel

Een famitie is ats een web, als je aan één etement raakt, dan veranderen atte elementen in het web'

Hetfamitiesysteemwaarinjegeborenbentenwaartoejebehoort,ishetmeestbindendesysteem.
Dit zijn ook je wortets, via jà vàder en je moeder ben je gewortetd, Niet toevattig kan je niet spreken

ou", ó"n exlvader of een ex-zus, ook àt ziin de retaties misschien moeitijk en heb je at 10 jaar geen

contactmeermethen.FamitieretatieskunnenonderbrokenmaarnietVerbrokenworden.

Wekunnendriewettenofdragendeprincipesonderscheidendiewerkzaamíjninfamilies,zoals
geformuteerd in contextuele denken van lvan Boszormenyi-Nagy't

Het verlongen ergens bij te horen en de behoefte aan binding'

íi: 
".n 

rurïi" n"ien nie[ atteen àe teden van een kerngezin, het zijn ook de vorige generaties'

; Àrne; die zijn 'verdwenen', àe overtedenen, de àx-partners' miskramen of geaborteerde

kindeien, .... moeten een ptek of erkenning krijgen'

De hiërorchische orde in families
oudersenkinderenstaannietopaezetraeptaats.DeptekindefamitieiSnietwittekeurig.
Liefde heeft nood aan een juiste ordening, dan kan ze stromen'

"De liefde gedíjt wonneer ouders voor hun kroost zorgen ' en niet andersom' Vandoar dot de

,Zioiià'ití"n íon 
"n 

nrou* ín het gezín voorrang heeÍt'" (Bert Hettinger)

Je zou kunnen zeggen dat de ouders op een ander niveau staan' verschittend van dat van.de

kinderen. De ouder-kind-ret"q" ir-à"" óg"tii[e retatie, die niet bestaat oP basis van wederke-

,ià'À"ii ó" pr,.màn van de ouders t'o'v àe kinderen zijn niet omkeerbaar'

ook in de retatie tussen uto"rt "À'"it"n 
ii er een iangorde' de jongere(n) nemen van de

àuaere(n). Die ordening zorgt voor voorspelbaarheid en veitigheid'

De balans von geven en nemen

Een 'gezonde' reLatie vraagt een evenwicht tussen de partners (of het nu vrienden' zakenpart-

ners of liefdespartners zijn). Zo hebben ze beiden een evenwaardige pLaats en' zoats in famitie-

opstettingen wordt gezegd, 
":n 'à;"'"" 

gÀotl' Dan hebben ze getijke verantwoordetijkheden'

il;;;;;;; 
"u"n 

u"Ét inln de retatie en nemen ze er even.vee[ uit'

ln de retatie tussen ouders "" 
;i;à;';; ii"" =outt 

gezegd' geen wederkerigheid' de balans is

niet in evenwicht. ouo"rs geueÀ"6ïg"n "tt-'l 
en t<i-naeÉn nemen (worden venorgd)

eÍenbeem De iefdestadde Arch p€t Àmsterdam 2005
zte Else'Ma rie van den E

Over de auteur:

Jan Timmerman is stafmedewerker bij VormingPlus

Midden- en Zuid- West-VlaandeÍen'

,tili nut or en begeteidt famitieopstetLingen (optei-

Jiig-rurit," en orgnisatieopsteLtingen + opteiding

ii"i.í".ri.gl. Hij heeft daarnaast een eigen praktijk

ats osvchotheraPeut.
*lt lí"1" 

""*.nntende 
biischotingen systemisch werk

;;; ;.;:-à* Hettinser, Bouke de Boer en Jan Jacob

Stam.

Een worme oProeP!

acora is oD zoek naar hutpverteners in de jeugd-
't 
iipr"ti"ning oie binnen hun praktijk werken met

famitieoPstetlingen.
in 

"en 
,otgena-nummer gaan we hier nametijk

graag diePer oP door'

itte ieacties ziln wetkom op agora@jo-in'be'

Tip!

oD donderdag 28 oktober 2010 vezorgt Jan Tim-

ii"Àin e"n ptaxtijkdag famitie- en systeemop-

steltingen.

Jan Timmerman
Kwartetdreef 3

82OO Sint-Michiets
0488/580 455

janht.timmerman@skynet' be
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Voor dit artikel werd dankbaar gebruik
gemaakt van volgende boeken:

van den Eerenbeemt, Etse-Marie,
Door het oog van de Íamílie. Líefde leed en [oy'
auteít,
Uitgeverij Bert Bakker, 2008

Hettinger, Bert; Weber, Gunthard & Beaumont,
Hunter,
De verborgen dynomíek von fomitiebanden,
Attamira-Becht, 2001

Hettinger, Bert,
De wijsheid is voortdurend onderweg,
Het Noorderticht, 2002

Hettinger, Bert & Weber, Gunthard,
De proktijk von Íamilieopstellingen,
Attamira-Becht, 2002

Torsten Preiss, lndra,
Gezonde verhoudingen
Famitieopstettingen voor gezin, relatie en
organisatie,
Archipet, 2008

Utsamer, Bertotd,
Vlíegen met sterke vleugels,
Attamira-Becht, 2003

Nuttige websites

www. hettinger. com
www. famitieopstetlingen. be
www. hellingeínstituut. nI

t11 lk stel een opsteuing met een groep voor,

maar opstellingen zijn ook mogetijk in een 1-1

situatie. Dan kan je gebruik maken van Dupto-

poppetjes, of werken met verschittende btaden
papier of zelfs met schoenen die verschittende
personen representeren. Het vertoop in zo'n
opstetting is sterk overeenkomend met de situ-
atie in een groep. Het grootste verschit is de

dynamiek en de beperkter mogetijkheden om

zaken te tonen.

t21 Met een verstrikking bedoeten we dat
een lid van de famitie (onbewust) geidentifi-
ceerd is met een ander famitietid. Dan neemt
dat famitietid gevoetens en gedragingen van dat
andere famitietid over en leeft dus (deels) het
teven van een ander. Parentificatie kan oorzaak
van verstrikking zijn. Het kan gaan om iemand
die vergeten of verdrongen is in de familie en

die door de verstrikking de onbewuste iden-
tificatie - weer in herinnering gebracht wordt.
"Wanneer iemand ongewoon sterke emoties of
gedragingen vertoont die niet te verktaren zijn
uit de actuete situatie, dan kan je aannemen
dat er mogetijk sprake is van een of andere sy-

stemische verstrikking." (Ber Hettinger, 2001, p

165)

t3l Door de betrokkenheid van de begeteider
kan die perfect een opstetling maken van het
systeem van de jongere, at of niet met hem zetf
daarbij en zonder dat de jongere aanwezig is.
Ats de jongere in een instetling zit, is een op-
stetting waarvan de begeteider(s) deel uitmaakt
zetfs heet retevant, omdat die op dat moment
horen bij het systeem van de jongere.

Bron: www. famiUeopstettingendenhaag. nt/ pí 020099. JpG
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'Box voor bazen'

Een handige
waarderend
leid

tool voor een
competentiebe-

Brecht De Schepper I Project Complead I Gent

De 'box yoor bazen' is een doos yol bruíkbare in-

Íormatie en concrete instrumenten. De inhoud wil
eerstelíjnsleidinggevenden ondersteunen bij de

realisdtie van een competentiebeleid binnen de

eigen organisotíe. Het omvat noost een yisie op

competentiebeleid, ook een kijk op en instrumen-

ten voor competentieanalyse, werving en selectie,

competentieontwikkeling en een uitwisselingsspel

over leren en het leerklímaat in teams. De box is

specifiek ontwikkeld yoor teamleiders uit de sociai-
profit.

Het project Complead
ln een grootschatig ESF-project engageerde
het samenwerkingsverband Artevetdehogeschoot,
Hogeschool Gent en VCOK, zeventien social
profit organisaties om deel uit maken van een
'terend netwerk'. Deze organisaties kwamen
uit de sectoren kinderopvang, basisonderwijs,
gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, CAW's

en revatidatiecentra. Teamteiders van de deetne-
mende organisaties werden over vier teergroepen
verdeetd. ln etke leergroep stond een andere ge-

meenschappetijk leervraag uit het competentie-
beteid centraal. Dit gaf interessante discussies,

uitwisselingen en praktijkervaringen. Gaandeweg
werd duidetijk over wetke instrumenten teamtei-
ders best beschikken bij het tot stand brengen of
verfijnen van hun competentiebeteid en op wetke

- de beste garantie oP een goed
samengaan van individuete
betangèn en organisatiebelan-
gen -

manier deze instrumenten best vorm krijgen zo-

dat ze inzetbaar zijn om het competentiebeteid
praktisch vorm te geven. De resuttaten hiervan

zijn gebundetd in een handige'box'vol tips en

hapklare instrumenten. De hierin opgenomen me-

thodieken zijn inzetbaar in de brede context van

42 agora I jg. 26 | 2010 | nr' 2

de gehete sociaI profit. Elke sector heeft een eigen
setting en werkcontext en de werkbetasting kan
inhoudetijk verschittend zijn. Gemeenschappetij k
is wel dat de resuttaten van hun werkprocessen
gericht zijn op mensen. Op de vragen en zorgen
van hun ctiënten en directe omgeving: kinderen
en jongeren, personen met beperkingen, mensen
met sterke maatschappelijk noden. Bovendien
draaien de werkprocessen bijna uitstuitend op
de kennis, kracht en inzet van medewerkers. Dit
vraagt om een eigen invutting en vormgeving van
het competentiebeteid.

Competentiemanagement is in wezen organisa-
tiegericht: de organisatienoden staan centraal.
Etke functie of rol wordt omschreven vanuit de
competenties die nodig zijn om de vooropge-
stetde taken tot een goed einde te brengen. Wat
er (nog) niet is om deze taak goed te vervutten,
moet ontwikketd worden. Dat is betangrijk want
anders Iukt het een organisatie slechts moeizaam
om haar opdracht te vervutten. Een gevotg hier-
van is dat medewerkers aan dezelfde lat worden
gemeten. Anderen ptaatsen daartangs een andere
benadering: uitgaan van de aanwezige sterktes en

mogetijkheden van medewerkers. Dit betekent
aansluiten bij datgene wat er a[ wel is en dat
ondersteunen. Deze benadering geeft meer ruimte
aan diversiteit binnen het team: etke medewerker
kan vanuit zijn gedrevenheid en kennis bijdragen
aan de ontwikketing van de organisatie.

Comptead wit de twee benaderingen naast etkaar
laten bestaan. Dit geeft de beste garantie op een
goed samengaan van individuete betangen en

organisatiebetangen. ln de verschittende ontwik-
ketde instrumenten komen beide benaderingen
aan bod. Naast aandacht voor competenties,
maken we ook ruimte voor de sterke punten van

de medewerkers. Deze frisse kijk op competen-
tie- en tatentontwikketing is doorverweven door
de hete box. We spreken hieronder de verschit-
tende deten van de box. Elk onderdeel bestaat
uit een deets inhoudetijk-theoretische situering
(de 'boekjes'), die ondersteunend zijn bij de

'fiches'. De fiches zijn concrete methodieken,
inÍo, toots, direct inzetbaar voor teamteiders.
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