
Soest Netwerkt 
‘Je familie-achtergrond en je werk’
13 oktober 2020 – René en Vincent



• Werkafspraken
• Wat is systemisch werken?
• Oefening ‘Je familiesysteem’
• Oefening ‘Denken is niet onze sterkste kant’
• De systemische principes
• Oefening ‘Wat neem jij van thuis mee naar je 

werk?’

Programma



Afspraken:
Corona,

vertrouwen en veiligheid

Wat is systemisch 
werken?



Maak jij onbewust steeds 
dezelfde keuzes? 

Of maak je bewust de keuzes 
die het beste passen?



Oefening
Je familiesysteem…….



Oefening
Denken is niet onze 

sterkste kant…….



Systemisch kijken…….
De universele wetten of principes binnen systemen:
§ Insluiten en uitsluiten

Iedereen heeft recht op een plek in het systeem.
§ Ordening en juiste plek

In ieder systeem is een natuurlijke rangorde die recht 
doet aan de leden en hun plek in het systeem.

§ Balans van geven en nemen
Ieder systeem zoekt altijd naar een balans tussen 
geven en nemen.



Magische en helende taak:
• Magische taak: gedragingen zoals je het altijd 

als kind hebt geleerd en gedaan in gezin van 
herkomst (kwaliteiten en valkuilen). 

• Helende taak: taak die ons in staat stelt de 
eigen plek in te nemen en precies dat te doen 
waardoor wij kunnen helen en gezond kunnen 
leven. 

Systemisch werken



Oefening
Wat neem jij systemisch vanuit je 
familiesysteem mee naar je werk?

• Schrijf eerst voor jezelf op.
• Wissel uit in tweetallen.
• Plenaire bespreking.



De invloed van je herkomst:
• Rol van je ouders en leraren.
• Jouw plek in de rij.
• Bijzondere gebeurtenissen.
• Bewustwording, erkenning en betekenis 

geven: hierdoor kan je bewuster kiezen hoe je 
het vandaag de dag wilt doen! 

Systemisch Leiderschap



Voeding halen en brengen:
• Voeden van je groepsleden belangrijke rol 

leider.
• Als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook voor 

anderen zorgen.
• ‘Voeding haal je bij de bron’ en ‘behoefte 

kenbaar maken’.

Systemisch Leiderschap


