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Voorwoord

Het voorwoord van een boek wordt meestal als laatste geschreven, ook in dit 
geval. De afgelopen anderhalf jaar zijn meerdere mensen aan de slag geweest 
om dit boek te laten verschijnen en ik ben daar één van. Mijn naam staat op 
de voorkant omdat ik het meeste werk heb verricht, maar zonder de input van 
anderen was het zeker niet gelukt.

Uitgever Marc Appels kwam via LinkedIn met mij in contact toen hij overwoog 
een uitgave over systeemgericht werken te maken. Uit ons gesprek ontstond 
het idee om een publicatieplan te maken. De reacties hierop van docenten uit 
het hoger onderwijs waren zeer positief. Sommige docenten gaven ook inhou-
delijke tips en wensen mee en een van hen (Karin van Assen) is zelfs inhoude-
lijk bij het boek betrokken geweest. Een docent gaf aan dat het prettig zou zijn 
als het boek niet alleen over problemen zou gaan, maar ook over kwaliteiten 
en ‘gezond’ gedrag. Anderen noemden onderwerpen zoals houdingsaspecten, 
empowerment en diversiteit. Verder was er behoefte aan activerend lesmateri-
aal. Al die suggesties hebben we dankbaar ter harte genomen. Er zijn sociale 
initiatieven en vrijwilligersprojecten beschreven en houdingsaspecten komen 
op meerdere plaatsen terug (cliëntgericht, dialoog, meerzijdige partijdigheid, 
niet weten houding). Verder is er aandacht voor herstelgericht werken, contex-
tueel werken, oplossingsgericht werken, kruispuntdenken en Beschermjassen. 
Ook hoort bij dit boek een uitgebreide website met video’s, achtergrondinfor-
matie, een begrippentrainer en heel veel verschillende soorten opdrachten. 
Op twee punten waren de meningen verdeeld en hebben we zelf een afwe-
ging gemaakt: wel een hoofdstuk over psychologische stromingen (inclusief 
oplossingsgerichte en positieve psychologie), maar geen apart hoofdstuk over 
groepsdynamica. Een aantal belangrijke onderwerpen uit de groepsdynamica 
(zoals rollen en posities, regels en normen, subgroepen en groepsontwikkeling) 
zijn wel verwerkt in het hoofdstuk ‘Structuur’.

Het boek is bedoeld voor drie opleidingen: Social work, Toegepaste psychologie 
en Pedagogiek. Als docent komen ik studenten uit deze drie opleidingen tegen 
en daarbij vallen mij verschillen op. Studenten toegepaste psychologie stellen 
bijvoorbeeld vragen over hoe een bepaald probleem ontstaat. Ze horen graag 
voor welke theorieën welk bewijs is, hoe zeker we ervan zijn dat ze juist zijn. Bij 
studenten Social work is het soms oppassen dat de les niet wordt overgenomen 
met geëngageerde discussies over ervaringen in de praktijk. Ze winden zich 
soms op over het onrecht dat ze zien of de beperking van regels en organisaties. 
Theorie? O ja, daar gaat de toets over, we hadden les … In de opleiding Pedago-
giek leren studenten vanaf het begin om vanuit verschillende hoeken naar een 
situatie te kijken. Bijvoorbeeld vanuit het kind, de opvoeder, de leerkracht en 
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de pedagoog. Of vanuit een psychologische, pedagogische, sociologische, filo-
sofische of antropologische invalshoek. We wilden graag al deze studenten aan-
spreken en hebben daarom gekozen voor de huidige structuur: een theoretisch 
deel en een praktijkdeel met verbindingen daartussen. In kaders is aandacht 
voor filosofische achtergronden en sociologische invalshoeken. De voorbeelden 
hebben betrekking op verschillende doelgroepen en settings die bij de beroeps-
profielen van deze drie opleidingen passen. We verwachten hierdoor alle drie 
de doelgroepen aan te spreken.

Systeemdenken is eigenlijk meeromvattend dan we in dit boek vertellen. Onder 
andere op LinkedIn wisselen onderzoekers van uiteenlopende disciplines infor-
matie en inzichten uit om de implicaties ervan te ontrafelen. Wellicht komen 
vanuit die hoek inzichten en oplossingen voor zaken die we vanuit een weten-
schappelijk denkmodel niet kunnen verklaren, ook op het sociale vlak. Zoals 
ervaringen van synchroniciteit, ‘betekenisvol toeval’ of energetische principes 
die je tegenkomt in Aziatische visies op geneeskunde en die we hier als alterna-
tieve behandelmethoden zien. Misschien geeft het nieuwe inzichten in proces-
sen zoals creativiteit, inspiratie en bewustzijn. Het mooie van dit perspectief zit 
voor mij in het holistische, het kijken naar een geheel met het besef dat er altijd 
nog meer is dan je kunt zien. Mijn eigen ervaringen passen daarbij en wellicht 
zou je sommige medische problemen of probleemgedrag van kinderen in een 
drukke klas ook op die manier kunnen benaderen.

Mijn ervaring bij het schrijven was dat eerst allerlei persoonlijke aannamen op 
losse schroeven kwamen te staan, om vervolgens op een andere manier weer in 
elkaar te passen. Als je oorzaak en gevolg wegdenkt en beseft hoeveel er samen-
komt op elk moment, gaan heel andere dingen opvallen. Er ontstaan nieuwe 
vragen, waar je dan je eigen antwoord op zult moeten zoeken. Mij hielp het 
schrijven om ervaringen anders te duiden en de meerwaarde te zien van eigen-
schappen die ik daarvoor als een kwetsbaarheid zag. Zonder onzekerheid was 
er niet zoveel feedback verwerkt. Zonder grenzeloze belangstelling had ik niet 
maanden achtereen kunnen schrijven. Uiteindelijk komen heel veel factoren 
samen in een boek. Ik voel me dankbaar voor de bijzondere ontmoetingen en 
soms confronterende leerervaringen die dit boek mij bracht en heb er vertrou-
wen in dat het mag bijdragen aan het onderwijs, de beroepspraktijk en het wel-
zijn van de mensen die daarmee in aanraking komen.

Sandra van Mameren-Broers
mei 2018



Inhoud

Voorwoord  5

Inleiding  11

Deel I Theorie 21

1 Perspectieven op gedrag  23
1.1 Inleiding  23
1.2 Psychodynamisch perspectief  26
1.3 Behavioristisch perspectief  33
1.4 Cognitief perspectief  41
1.5 Cliëntgericht perspectief  51
1.6 Systeemgericht perspectief  58
1.7 Biologisch perspectief  60
1.8 Oplossingsgericht perspectief  66
1.9 Positieve psychologie  72
1.10 Samenvatting  76

2 Algemene systeemtheorie  81
2.1 Inleiding  81
2.2 Historische schets  82
2.3 De algemene systeemtheorie  85
2.4 Hiërarchische ordening  89
2.5 Totaliteit  92
2.6 Wederzijdse beïnvloeding  95
2.7 Meerdere factoren samen  99
2.8 Systeemgericht werken en wetenschap  102
2.9 Gegevens verzamelen vanuit de algemene 

systeemtheorie  106
2.10 Handelen vanuit de algemene systeemtheorie  112
2.11 Samenvatting  116

3 Communicatie  121
3.1 Inleiding  121
3.2 Historische schets: de Palo Alto-groep en de Milanese 

groep  122
3.3 De functie van communicatie  129
3.4 Niet communiceren is onmogelijk  133



Systeemgericht werken in sociale beroepen8

3.5 De gelaagdheid van communicatie  135
3.6 Interpunctie  142
3.7 Digitale en analoge communicatie  143
3.8 Symmetrische en complementaire interacties  145
3.9 Gegevens verzamelen over communicatie  147
3.10 Communicatie en handelen in de praktijk  152
3.11 Samenvatting  158

4 Structuur  163
4.1 Inleiding  163
4.2 Historische schets  164
4.3 Groepen  168
4.4 Subgroepen  174
4.5 Regels  177
4.6 Grenzen  181
4.7 Rollen en posities  183
4.8 Ontwikkeling in systemen  185
4.9 Gegevens verzamelen  193
4.10 Interventie  197
4.11 Samenvatting  200

5 Tijd  205
5.1 Inleiding  206
5.2 Historische schets  207
5.3 De contextuele theorie van Nagy  212
5.4 De theorie van Bert Hellinger  226
5.5 Gegevens verzamelen over intergenerationele factoren  233
5.6 Intergenerationele factoren en handelen in de praktijk  235
5.7 Samenvatting  238

6 Betekenisgeving  243
6.1 Inleiding  243
6.2 Historische schets  244
6.3 Identiteit  253
6.4 Lichaam en emoties  259
6.5 Opvoeding  261
6.6 Narratieven  268
6.7 Gegevens verzamelen  276
6.8 Betekenis en hulpverlening  279
6.9 Samenvatting  285



Inhoud 9

Deel II Praktijktoepassingen 289

7 Sociale onderneming: 2SUR5  291
Esther Goudswaard-Houben en Jacques Helderop
7.1 Project Adventure  292
7.2 Betrekken van het systeem  295
7.3 De groep als leersysteem  295

8 Beschermjassen  299
Sandra van Mameren-Broers
8.1 Model beschermjassen  301
8.2 Migratie en psychopathologie  302
8.3 Interculturele communicatie  303

9 Casemanagement  307
Anita Klein Gansei
9.1 Van hulpvraag naar behoefte  308
9.2 Empowerment  309
9.3 Ouderdomsvergeetachtigheid  309

10 Familieopstelling  313
Margje Tiemstra
10.1 Systemische wetten (ordeningsprincipes)  316
10.2 Magische liefde  317
10.3 Wetend veld  318

11 Gezinstherapie  321
Gerie Hermans
11.1 Gezinstherapie  323
11.2 Hechting  323
11.3 Intergenerationele factoren  324
11.4 ‘Niet weten’-houding  325

12 Maatjestraject: samenwerking tussen gemeente 
en vrijwilligers  327
Oscar Homan
12.1 Maatjestraject  328
12.2 Win-win  329
12.3 Empowerment en dialoog  330
12.4 Sociaal bewustzijn  331
12.5 Rollen en grenzen  332



Systeemgericht werken in sociale beroepen10

13 Ondersteunings groepen voor professionals  335
Hanneke ter Beek-Westerink
13.1 Ondersteuningsgroepen  337
13.2 Groepsklimaat  337
13.3 Verwerking  338
13.4 Afwisseling van werkvormen  339
13.5 Secundaire traumatisering  339

14 Presentie  343
Joris Kulk
14.1 Presentie  344
14.2 Presentie en hulpverlening  347

15 Praktijktoepassing: School maat schappelijk werk  351
Esther Goudswaard-Houben en Jacques Helderop
15.1 GIZ-methodiek  352
15.2 CAF-driehoek Mijn Kind  353
15.3 Oplossingsgericht  354
15.4 Het systeem als geheel  355

16 Praktijktoepassing: Signs of Safety  359
Irene Markus
16.1 Van multiproblematiek naar veiligheid  361
16.2 De zes praktijkelementen van Signs of safety  361
16.3 Partnerschap  361
16.4 Veiligheidsplan  362
16.5 Zorgen  362
16.6 Krachten  363
16.7 Doelen  363

Literatuur  367

Illustratieverantwoording  383

Dankwoord  385

Trefwoordenregister  389

Over de auteurs  395



Inleiding

Systeemgericht werken is ‘in’. De omslag naar een participatiesamenleving 
geeft professionals een nieuwe rol, waarbij het activeren en verbinden van men-
sen met een ondersteuningsvraag en hun sociale omgeving centraal staan. Er 
is minder geld beschikbaar terwijl de problematiek waar we mee te maken heb-
ben, juist toeneemt. Je kunt dit zien als een verarming, maar ook als een kans. 
Want het is mogelijk om op een efficiënte manier ondersteuning te geven die 
zelfs beter werkt dan de aanpak die we gewend waren. Je kunt dat doen door 
gebruik te maken van de kracht van het systeem als geheel. In dit boek kun je 
lezen hoe je dat kunt doen.

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor hbo-studenten die een sociale 
opleiding volgen. De leerdoelen, voorbeelden en praktijktoepassingen sluiten 
met name aan bij de opleidingen hbo toegepaste psychologie, social work en 
pedagogiek. Maar in elk sociaal beroep kun je voordeel hebben van systeem-
gerichte kennis.

Systeemgericht werken

Systeemgericht werken houdt in dat je personen en situaties benadert als een 
samenhangend geheel. Gedrag ontstaat altijd binnen een context. Het is nooit 
helemaal te herleiden tot een enkele individuele factor. Elk mens is een systeem 
op zich, met een eigen aanleg, gevoelens en gedachten die samenhangen met 
ervaringen in het verleden en verwachtingen van de toekomst. Op elk moment 
is er interactie met de omgeving, zowel fysiek als sociaal. Binnen die omgeving 
heeft gedrag een betekenis. Daaromheen is er een wijdere context die bijvoor-
beeld de familie, de cultuur en de maatschappij als geheel omvat. Al die fac-
toren samen leiden tot een bepaalde reactie, die we eventueel als ‘probleem’ 
kunnen ervaren.

Niemand schuldig, samen verantwoordelijk

Bij een systeemgerichte aanpak ben je niet gericht op het vinden van oorzaken, 
maar op de interacties die het gedrag begrijpelijk maken. Daarbij is de beteke-
nis van het gedrag voor de betrokkenen van belang. Die hebben allemaal hun 
eigen beleving ervan, hun eigen verklaringen ervoor en hun eigen verwach-
tingen over de toekomst. Wat de een als oorzaak ziet, kan voor de ander een 
gevolg zijn. Als professional kun je al die zienswijzen legitimeren en erkennen. 
Daarmee draag je bij aan onderling begrip en samenwerking.
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Alle betrokkenen hebben op hun eigen manier invloed op de situatie en doen 
op hun eigen manier hun best, al pakt dat misschien averechts uit. Dit bete-
kent dat niemand schuldig is. Niemand is in zijn eentje verantwoordelijk voor 
de situatie. Alle betrokkenen hebben de mogelijkheid om iets ‘anders’ te doen, 
en wie er ook in beweging komt, het systeem als geheel zal erop reageren. Als 
professional kun je dit proces ondersteunen door de betrokkenen met elkaar 
in gesprek te brengen. Daarmee boor je de creativiteit aan die elk systeem in 
zich heeft. De oplossingen die uit het systeem zelf naar voren komen, zullen je 
verrassen en verbazen.
Ook in de samenwerking met instanties, collega’s, vrijwilligers en mantelzor-
gers kun je deze principes gebruiken. Iedereen is anders en brengt zijn eigen 
inzichten en ervaringen mee. Ieder kan vanuit zijn eigen positie en deskun-
digheid bijdragen aan een oplossing. Jij ook, niet alleen vanuit professionele 
kennis en ervaring, maar ook door wie je bent als persoon. We horen allemaal 
bij meerdere sociale categorieën tegelijk en vervullen allemaal een heel scala 
aan sociale rollen. Het is jammer om daar geen gebruik van te maken wanneer 
je aan het werk bent. Als je de diversiteit tussen en in mensen durft te erkennen 
en weet te waarderen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Bij overeenkomsten 
kun je aansluiten, van verschillen kun je leren, en wat dat uiteindelijk oplevert, 
kun je onmogelijk in je eentje verzinnen.

Zelfbewustzijn

Wanneer je met een systeem werkt, ben je op dat moment een onderdeel van 
het systeem. Het heeft meerwaarde als je jezelf en je eigen achtergronden heel 
goed kent. Door het boek heen vind je dan ook vragen en opdrachten die je 
uitnodigen tot zelfonderzoek. Alle tools en instrumenten die je tegenkomt, kun 
je ook toepassen op jezelf. Daarmee werk je zowel aan je persoonlijke als aan 
je professionele ontwikkeling. Je kwaliteiten en je aandachtspunten, talenten, 
kwetsbaarheden, vanzelfsprekendheden, je culturele achtergrond, familie-
geschiedenis en persoonlijke ervaringen, ze helpen je allemaal om een betere 
professional te zijn. We hopen van harte dat je ze met het lezen van dit boek 
zult onderzoeken en omarmen. Als jij durft te zijn wie je bent, inspireer je de 
mensen met wie je werkt om hetzelfde te doen. Daarmee komen we samen in 
onze kracht te staan.
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Voor studenten

Tips   Tip van een opleidingskundige: Hanneke ter Beek

Studeren kun je stukken makkelijker maken door rekening te houden met je eigen 
 voorkeuren en verwerkingsmodaliteit. Als je niet weet wat jouw leerstijl is, maak dan via 
www.123tests.nl een leerstijlentestje.

Maak de leerstijlentest van www.123tests.nl. Op de website bij het boek vind 
je de link naar deze test.

In dit boek is rekening gehouden met verschillende leerstijlen:
– Ben je een denker dan zul je vermoedelijk zonder probleem bij het begin 

beginnen. Al lezend kun je je steeds afvragen: Hoe past dat wat ik hier lees, 
bij wat ik al wist? Bij welke theorie die ik al kende sluit het aan? Wat is 
nieuw? Als je samenvattingen maakt in eigen woorden, of conceptmappen 
die de onderwerpen in samenhang laten zien, verwerk je de stof ook actief 
en blijft die beter hangen. Wellicht vind je de filosofische kaders interessant 
en de opdrachten (ook op de website) die uitnodigen om verder op onder-
zoek uit te gaan.

– Ben je een doener en vooral gericht op de praktijk, dan vind je de voorbeel-
den, actieve opdrachten en praktijktoepassingen misschien interessant. De 
theorie lees je misschien met meer belangstelling aan de hand van de prak-
tijktoepassingen in deel II. Mogelijk vind je het prettig om op de websites de 
video’s te bekijken en bij het lezen kun je jezelf steeds afvragen: hoe zie ik dit 
in mijn eigen omgeving terug?

– Ben je een dromer en heb je een reflectieve instelling, dan helpen de vra-
gen in de lopende tekst je op weg. Ze nodigen je uit om al lezend contact te 
maken met je eigen ervaringen. Misschien vind je het prettig om gekleurde 
mindmaps te maken en daarin ook eigen ervaringen en voorbeelden te 
noteren.

– Ben je een beslisser dan heb je de zelftest vermoedelijk niet gemaakt en voel 
je misschien geduld om het hele boek door te nemen. Je kunt iets hebben 
aan de uitgebreide inhoudsopgave, de koppen en subkoppen en de vetge-
drukte kernwoorden in de tekst. Daaraan zie je snel wat op welke plaats 
wordt behandeld en welke termen belangrijk zijn. Het kan interessant zijn 
om eens te letten op wat nu precies je aandacht van het lezen weghaalt en 
welke gedachten je in de weg zitten om er rustig de tijd voor te nemen. Maar 
de kans dat je deze zinnen leest, is niet zo groot.

Aan het eind van deze inleiding kun je lezen welke onderwerpen er in het boek 
aan de orde komen. Naast de tekst in het boek vind je:
– een uitgebreide inhoudsopgave;
– leerdoelen aan het begin van elk hoofdstuk;
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– vet gemarkeerde kernwoorden in de lopende tekst: die begrippen zijn 
belangrijk;

– tussenvragen, voorbeelden en metaforen – ze maken verbinding met je 
eigen ervaring en logica;

– kaders met onder andere verdiepingen en achtergrondinformatie;
– samenwerkingsopdrachten aan het eind van elk hoofdstuk;
– de website, met onder andere video’s, flashcards, zelftoetsen en individuele 

opdrachten en docentenmateriaal.

Voor docenten

Dit boek is geschreven voor studenten hbo toegepaste psychologie, social work 
en pedagogiek in alle leerjaren. De gekozen onderwerpen en voorbeelden zijn 
gebaseerd op de bijbehorende beroepsprofielen en leerdoelen van relevante 
modules uit deze opleidingen. Daarbij is gestreefd naar diversiteit in doelgroe-
pen en settings: opvoeding, onderwijs, zorg en hulpverlening, burgers, wijken, 
gezinnen en groepen, jongeren en ouderen, gezond of met een beperking, en 
een eenvoudige of juist een complexe ondersteuningsvraag.

In opleidingen toegepaste psychologie is de theoretische onderbouwing van 
informatie belangrijk. Maar social workers hebben (zo ervaren wij) een voor-
keur voor praktijkgerichte informatie en in opleidingen pedagogiek is het 
gebruikelijk om vanuit verschillende disciplines naar een onderwerp te kijken. 
Daarvoor hebben we de volgende oplossing bedacht:
– deel I: theorie, waarbij in elk hoofdstuk aandacht voor sociologische, filoso-

fische, pedagogische en psychologische invalshoeken;
– deel II: praktijktoepassingen.

Afhankelijk van de doelgroep waarmee je werkt, zou je kunnen kiezen waarmee 
je begint. Onderaan elke praktijktoepassing vind je een aantal verbindingen 
met de theorie, die ook naar aanleiding van de case bestudeerd kan worden. In 
de lessen kun je met beginnende studenten de nadruk leggen op de onderwer-
pen die in de lopende tekst zijn behandeld. Met studenten die al verder zijn, of 
die het aankunnen, kun je aandacht geven aan verdiepende elementen (kaders, 
opdrachten). Op verschillende plaatsen in het boek komen onderwerpen aan 
de orde die in doorlopende leerlijnen terugkomen, zoals omgaan met diversi-
teit, beroepshouding en ethiek, onderzoek en communicatieve vaardigheden. 
Dat maakt het makkelijker om ook die onderwerpen in de lessen terug te laten 
komen. Op het docentendeel van de website vind je ondersteunend materiaal 
met onder andere activerende groepsopdrachten.

Studenten, docenten en hulpverleners hebben ieder vanuit hun eigen rol en 
expertise meegedacht, meegelezen en suggesties aangereikt. We verwachten 
dat het boek bruikbaar is in elk jaar van de bachelors toegepaste psychologie, 
pedagogiek en social work.
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Onderwijs- en toetsontwikkelaars

In dit boek is ook rekening gehouden met onderwijs- en toetsontwikkelaars. 
Er zijn bijvoorbeeld:
– leerdoelen aan het begin van elk hoofdstuk;
– een uitgebreide inhoudsopgave;
– koppen, sub-koppen en vet gemarkeerde kernwoorden waardoor je snel ziet 

welk onderwerp op welke plaats wordt behandeld;
– tien praktijktoepassingen met elk een uitgebreide case uit de praktijk;
– vragen en samenwerkingsopdrachten in het boek;
– individuele en groepsopdrachten op de website;
– video’s en ander ondersteunend materiaal op de website en een docenten-

deel dat voor studenten niet zichtbaar is.

Alle niveaus van Bloom komen in het materiaal terug, bijvoorbeeld:
– kennis: kernbegrippen, flashcards;
– inzicht: tussenvragen, discussie-opdrachten;
– toepassing: voorbeelden, tools, instrumenten, technieken en interventies, 

tests, video’s;
– analyse: analyseopdrachten (zowel individueel als samenwerkingsopdrach-

ten);
– creëren: opdrachten die uitnodigen om iets te maken, zoals een creatief 

 product, een oplossing voor een gegeven probleem of een vernieuwende 
aanpak;

– synthese: verbindingen en verwijzingen naar onderwerpen uit andere 
modules, zoals onderzoek, diversiteit, ethiek, communicatieve vaardig-
heden en beroepshouding, verdiepingsopdrachten.

De cases in deel II lenen zich voor opdrachten op alle niveaus, zoals ‘wat bete-
kent het begrip …’ of ‘wat zijn onderdelen van’ (kennis), ‘wat zijn voordelen/
nadelen van …’, ‘hoe past dit bij …’ (inzicht), ‘oefen in een rollenspel …’, ‘hoe 
zou je vanuit …’ (toepassing), ‘welke rol spelen (bijvoorbeeld intergeneratio-
nele factoren) in dit geval’, ‘beoordeel in hoeverre …’ (analyse), ‘hoe zou jij … 
aanpakken’, ‘maak een (bijvoorbeeld) plan van aanpak vanuit …’ (creëren), 
‘kies een praktijktoepassing en ontwikkel op basis daarvan (bijvoorbeeld) 
een enquête over beroepsdilemma’s die je als professional op dit gebied kunt 
tegenkomen’ (een product waarbij kennis uit meerdere modules wordt gecom-
bineerd) (synthese). Je kunt de cases gebruiken in de lessen maar ook als basis 
nemen voor een toetsopdracht of een beroepsopdracht.

Afhankelijk van het niveau van de studenten kun je of alleen de lopende tekst, 
of het boek als geheel als verplichte lesstof opnemen. De lopende tekst, waarin 
de basale theorie wordt behandeld, kan misschien uitdagend genoeg zijn voor 
het eerste jaar, terwijl je studenten in latere jaren kunt uitdagen met verdie-
pende kaders en onderzoeksopdrachten. Door het boek heen komen onderwer-
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pen naar voren die vaak in doorlopende leerlijnen terugkomen, zoals omgaan 
met diversiteit, ethiek en beroepshouding, onderzoek en communicatieve vaar-
digheden. Dat geeft de mogelijkheid om (een deel van) de lessen op die onder-
werpen te richten.

Hieronder kun je lezen hoe het boek inhoudelijk in elkaar zit.

Deel I Theorie

Elk hoofdstuk bestaat uit:
– inleiding met leerdoelen;
– theorie, met voorbeelden, afbeeldingen, vragen die je uitnodigen om de 

 theorie naar je eigen situatie te vertalen en verwijzingen naar de website, 
waar je onder andere video’s met uitleg vindt;

– implicaties voor het verzamelen van gegevens (gegevens verzamelen), met 
voorbeelden van technieken en instrumenten;

– implicaties voor het handelen in de praktijk (interventie), met voorbeelden 
van interventies;

– samenvatting;
– opdrachten;

In hoofdstuk 1: Perspectieven op gedrag worden acht perspectieven op gedrag 
behandeld, in samenhang met de sociaal-maatschappelijke context waarin ze 
zich ontwikkelden. Dit hoofdstuk laat daarmee de context zien waarbinnen 
het systeemgerichte perspectief ontstond, maar het is ook nog op een andere 
manier belangrijk. Als je systeemgericht werkt, kun je interventies uit elk wille-
keurig inhoudelijk perspectief toepassen. Het verschil is dat je rekening houdt 
met de relatie tussen het probleem en de context. Je verzamelt dus eerst heel 
breed gegevens en je handelen is afgestemd op de betekenis die het probleem 
heeft binnen het systeem als geheel.

In hoofdstuk 2: Algemene systeemtheorie lees je over de algemene systeem-
theorie, waarop systeemgericht werken is gebaseerd. Stapsgewijs maak je ken-
nis met de principes van hiërarchie, totaliteit en wederzijdse beïnvloeding en 
ontdek je wat die in de praktijk betekenen.

In hoofdstuk 3 tot en met 6 worden onderwerpen uit de algemene systeem-
theorie nader uitgewerkt. Achtereenvolgens lees je:
– hoe de onderdelen van een systeem elkaar beïnvloeden (hoofdstuk 3: Com

municatie);
– hoe daaruit een herkenbare structuur ontstaat (hoofdstuk 4: Structuur);
– welke rol intergenerationele overdracht daarbij speelt (hoofdstuk 5: Tijd);
– en hoe dit geheel wordt ervaren en begrepen (hoofdstuk 6: Betekenis

geving).
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In tabel 1 vind je een overzicht van de onderwerpen per hoofdstuk.

Tabel 1 Overzicht van de hoofdstukken uit deel I

Korte beschrijving Onderwerpen

1 Perspectieven op gedrag

Sinds het begin van de twintigste eeuw 
is op verschillende manieren naar gedrag 
gekeken: eerst verkokerd en in detail, 
daarna vanuit het inzicht dat iedereen zijn 
eigen waarheid heeft, en tegenwoordig 
meer en meer op een geïntegreerde en 
holistische manier.

Acht perspectieven:
– psychodynamisch
– behavioristisch
– cognitief
– cliëntgericht
– systeemgericht
– biologisch
– oplossingsgericht en
– positief psychologisch perspectief
Kaders:
– sociaal-maatschappelijke context
– filosofische achtergronden

2 Algemene systeemtheorie

De algemene systeemtheorie is een andere 
manier van kijken naar gebeurtenissen. 
In dit hoofdstuk lees je hoe je vanuit een 
systeemgericht perspectief naar gebeurte-
nissen kijkt.

Algemene systeemtheorie:
– totaliteit en hiërarchie
– wederzijdse beïnvloeding
– biopsychosociaal model
– ecologisch model van Bronfenbrenner
Systeemgericht werken en:
– evidence-based practice
– diagnosebehandelcombinaties
– kruispuntdenken
– complexiteit en onvoorspelbaarheid
Gegevens verzamelen:
– dialoog
– ecogram
Interventie:
– meerzijdige partijdigheid
– herkaderen

3 Communicatie

De onderdelen van een systeem wisselen 
onderling informatie uit. Daarmee oefenen 
ze invloed op elkaar uit en houden ze het 
systeem in een dynamisch evenwicht.

Homeostase en feedback
Axioma’s van Watzlawick:
– onmogelijkheid van niet communiceren
– inhouds- en betrekkingsniveau
– digitale en analoge communicatie
– interpunctie
– symmetrische en complementaire 

interacties
Gegevens verzamelen:
– Roos van Leary
Interventie:
– feedback informed treatment
– metacommunicatie
– geweldloos communicatiemodel
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Korte beschrijving Onderwerpen

4 Structuur

Elke groep heeft zijn eigen structuur, waar-
aan je de groep kunt herkennen. Daarbij 
heeft een gezond systeem de mogelijk-
heid om zich aan te passen aan nieuwe 
omstandigheden. 

Structuur:
– regels en grenzen
– rollen en posities
– subsystemen
– alliantie en coalitie
Ontwikkeling in systemen:
– levensfasemodellen
– systemische modellen
Gegevens verzamelen:
– verbeeldingstechnieken
– gezinskaart
– sociogram
Interventie:
– rituelen
– Minuchin: structurele therapie

5 Tijd

Gebeurtenissen in eerdere generaties heb-
ben invloed op ons gedrag. Daar zijn we 
ons meestal niet van bewust. Onzichtbare 
loyaliteiten verbinden ons met onze fami-
lie en groepen die belangrijk voor ons zijn. 
Wat we nu kiezen en doen, heeft gevolgen 
voor generaties die na ons komen. 

Ethiek
Ontmoeten
Nagy: contextuele benadering
– loyaliteit
– balans tussen geven en ontvangen
Intergenerationele overdracht:
– huiselijk geweld
Opvoeding vanuit een oplossingsgericht 
en transcultureel perspectief
Hellinger:
– systemische wetten
– persoonlijk en systemisch geweten
Gegevens verzamelen:
– genogram
– transcultureel systemisch interview
Interventie:
– herstelgericht werken

6 Betekenisgeving

Opvoeding, socialisatie, ervaringen en 
de sociale context hangen samen met de 
manier waarop we onszelf, anderen en 
gebeurtenissen ervaren. Al heel vroeg 
leren we welke betekenis we zouden moe-
ten toekennen aan onze indrukken, hoe 
we met emoties zouden moeten omgaan 
en wat in deze wereld vanzelfsprekend 
zou zijn. 

Betekenisgeving
– fysieke, subjectieve en logische 

werkelijkheid
Ervaringsgerichte stroming:
– waarnemen en interpreteren
– het lichaam
– emoties
– authenticiteit en congruentie
Narratieve stroming
– het persoonlijk narratief
– grensoverschrijding en traumatisering
– familie- en groepsverhalen
– vertogen en discoursen in de 

samenleving
Gegevens verzamelen:
– levenslijn
– levensboek
Interventie:
– voice dialogue
– narratieve therapie 
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Deel II Praktijktoepassingen

In deel II vind je tien praktijktoepassingen met een case uit de praktijk van een 
professional die op zijn eigen manier systeemgericht werkt.

Per praktijktoepassing vind je:
– een korte inleiding;
– een case;
– toelichting van enkele onderdelen, met een terugkoppeling naar de case;
– tips van en informatie over de professional;
– verbinding met de theorie uit deel I.

In tabel 2 vind je een overzicht van de onderwerpen.

Tabel 2 Praktijktoepassingen

Naam Auteur Onderwerp

2SUR5 Esther Goudswaard en Jac-
ques Helderop 

Sociale onderneming, jon-
geren

Beschermjassen Sandra van Mameren Interculturele psychiatrie

Casemanagement Anita Klein Gansei Oudere, geheugenprobleem

Familieopstelling Margje Tiemstra Systemische interventie

Gezinstherapie Gerie Hermans Automutilatie, puber

Maatjestraject Oscar Homan Vrijwilligersproject, gemeente

Ondersteuningsgroepen Hanneke ter Beek-Westerink (secundaire) traumatisering

Presentie Joris Kulk Individuele rehabilitatie, 
verslaving

Schoolmaatschappelijk werk Esther Goudswaard en Jac-
ques Helderop

Onderwijs

Signs of Safety Irene Markus Multiprobleemsituatie

Aan dit boek hebben verschillende studenten, docenten en hulpverleners een 
bijdrage geleverd. Vanuit hun eigen rol en expertise hebben ze meegedacht, 
meegelezen en suggesties aangereikt. We hopen dat het resultaat je aanspreekt 
en inspireert om vanuit een systeemgerichte visie in de sociale beroepspraktijk 
aan de slag te gaan.





Deel I
Theorie





2Algemene 
systeemtheorie

Als een vlinder in het Amazonewoud rondfladdert, dan heeft dat effect op het 
weer in Europa.
(Vrij naar: Lorenz, 1972)

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over de algemene systeemtheorie (AST), die aan de basis 
ligt van het systeemgerichte perspectief. Het is geen inhoudelijke theorie maar 
een metatheorie, een andere manier van naar de werkelijkheid kijken: als een 
verzameling hiërarchisch geordende systemen, die met elkaar samenhangen en 
elkaar wederzijds beïnvloeden. Gedrag krijgt op die manier een andere beteke-
nis. Je verklaart het niet vanuit individuele kenmerken, maar vanuit de beteke-
nis van het gedrag binnen zijn context.

In de historische schets (2.2) beschrijven we hoe de algemene systeemtheorie 
ontstond. Vervolgens leggen we uit wat de algemene systeemtheorie inhoudt 
(2.3). In de paragrafen daarna werken we een aantal principes ervan verder uit. 
In de eerste plaats zijn systemen gelaagd: er is een hiërarchische ordening in te 
herkennen (2.4). Alle onderdelen ervan hangen samen (totaliteit, 2.5) en beïn-
vloeden elkaar voortdurend en wederzijds (circulaire causaliteit, 2.6). Systemen 
zijn dus complex: in elke situatie oefenen meerdere factoren tegelijk invloed 
uit (2.7). Dat brengt een zekere onvoorspelbaarheid met zich mee die weten-
schappelijke evaluatie lastiger maakt (2.8). In de laatste twee paragrafen lees je 
welke gevolgen dit heeft voor het verzamelen van gegevens (2.9) en het hande-
len in de praktijk (2.10). Dialoog is een veel gebruikt instrument, meerzijdige 
partijdigheid een belangrijke basishouding en handelingsgerichte diagnostiek 
en het Finse antipestprogramma KiVa zijn voorbeelden van systeemgerichte 
toepassingen.
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Leerdoelen

Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je:
• uitleggen wat de algemene systeemtheorie inhoudt;
• voorbeelden geven van hiërarchie en totaliteit;
• lineaire causale en circulaire causale verklaringen vergelijken;
• het biopsychosociaal model en het ecologische model van Bronfenbrenner toepas-

sen op een case;
• uitleggen hoe taxatie en diagnostiek van elkaar verschillen;
• het belang van dialoog en meerzijdige partijdigheid uitleggen;
• een ecogram maken.

2.2 Historische schets

Om te zien hoe de systeemtheorie is ontstaan, gaan we een stukje terug in de 
tijd: naar Oostenrijk, in het jaar 1928. Daar woonde en werkte een bijzonder 
getalenteerde, slimme en vrijdenkende man: Ludwig von Bertalanffy (1901-
1972).

2.2.1 Ludwig von Bertalanffy

Ludwig von Bertalanffy was bioloog, maar studeerde ook kunstgeschiedenis en 
filosofie en schreef een proefschrift over een Duitse natuurkundige en filosoof 
(Gustav Theodor Fechner). In 1928 verscheen zijn eerste boek, waarin hij stelde 
dat biologische systemen dynamisch en zelfregulerend zijn (Weckowicz, 2000; 
Von Bertalanffy, 1928). Von Bertalanffy vond dat de verschillende wetenschap-
pelijke disciplines meer zouden moeten samenwerken (Von Bertalanffy, 1968). 
Daarmee zou een sprong te verwachten zijn in de wetenschap en in de maat-
schappij als geheel (Reijmers, 2015).

Het viel Von Bertalanffy op dat er overeenkomsten zijn tussen processen die 
op het eerste oog niets met elkaar te maken hebben. Een wet over exponentiële 
groei bleek bijvoorbeeld te gelden bij de toename van het aantal cellen van een 
bepaalde bacterie, de groei van de bacterie-populatie, de toename van het aan-
tal dieren en mensen in het algemeen, en de stijging van het aantal publicaties 
over genetica en het aantal wetenschappelijke artikelen in het algemeen. Hij 
probeerde te achterhalen welk achterliggend universeel proces dit soort over-
eenkomsten kon verklaren en combineerde daarbij kennis uit verschillende 
vakgebieden (Von Bertalanffy, 1968). In 1939 was dat gelukt en sprak hij daar-
over aan de universiteit van Chicago (Brauckmann, 1999) en 1949 verscheen 
zijn boek over de algemene systeemtheorie (Von Bertalanffy, 1949, 1968). 
Hij verwijst in die publicatie onder andere naar inzichten uit de cybernetica 
(wiskunde), thermodynamica (natuurkunde), communicatietheorie (regel-
techniek), filosofie en Gestaltpsychologie, die hij combineerde om het achter-
liggende proces in systemen in zijn algemeenheid te doorgronden.
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2.2.2 Gestaltpsychologie

Gestaltpsychologie is een kleinere stroming in de psychologie die ontstond 
uit het werk van een groep Duitse onderzoekers aan het begin van de twintig-
ste eeuw, met name Max Wertheimer, Kurt Koffka, Kurt Lewin en Wolfgang 
Köhler (Zimbardo, 2017). Hun onderzoek toonde aan dat mensen geneigd zijn 
om een betekenisvol geheel waar te nemen. Losse indrukken worden gecom-
bineerd en binnen de context van een betekenis voorzien (Koffka, 1922). Een 
serie losse plaatjes die elkaar snel opvolgen, neem je waar als bewegend beeld. 
Een muziekstuk hoor je als muziek, niet als losse noten. De neiging om (bete-
kenisvolle) gehelen waar te nemen is zo groot dat we ontbrekende onderdelen 
naar eigen inzicht invullen (in hoofdstuk 1 bij afbeelding 1.1 zag je daarvan een 
voorbeeld).

Als het nodig is, vertekenen we onze waarneming zo dat die logisch bij de con-
text past. De context heeft invloed op de betekenis die we aan een indruk geven 
(zie bijvoorbeeld afbeelding 2.1).

Afbeelding 2.1 Wat staat hier?

Deze tekst kun je lezen doordat de cijfers in de context van de letters een betekenis krijgen.

Context is hierbij een ruim begrip. Het gaat niet alleen om de fysieke omgeving 
(bijvoorbeeld een achtergrondkleur of patroon), maar bijvoorbeeld ook om 
context in tijd of betekenis. Dit zie je bijvoorbeeld bij het verschijnsel ‘priming’ 
(Schouppe & De Graef, 2011). Daarbij wordt een cognitief schema in de herse-
nen geactiveerd, bijvoorbeeld door (kort) een beeld te tonen of een tekst te laten 
lezen. Als proefpersonen vervolgens moeten raden welke letters in een woord 
zijn weggelaten, gokken ze zo dat de betekenis bij de prime past. Dat gebeurt 
onbewust, en we doen het niet alleen bij woorden, kleuren, vormen et cetera, 
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maar ook bij het waarnemen van mensen. Als je hoort dat iemand extravert, 
creatief en koud is, stel je je totaal iemand anders voor dan wanneer je hoort 
dat iemand creatief, extravert en warm is. En als we ‘live’ mensen ontmoeten, 
gebeurt hetzelfde. Onze indruk wordt gekleurd door wie en wat er in de omge-
ving is, wat er vooraf ging, onze innerlijke toestand op dat moment, et cetera. 
Met een warme drank in de hand beoordeel je iemand als ‘warmer’ dan met een 
koude drank in de hand (Williams & Bargh, 2008). Het gestaltpsychologische 
principe ‘Het geheel is meer dan de som der delen’ is een belangrijk uitgangs-
punt in de algemene systeemtheorie.

Kijk via de website naar een product van de muzikale samenwerking tussen 
conservatoriumstudenten en studenten van een technische school.

Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Frederick Perls (1893-1970), een 
leerling van Freud, een behandelvorm op basis van gestalttheoretische prin-
cipes. Gestalttherapie heeft geen vast protocol en er horen verschillende tech-
nieken bij, zoals van stoel wisselen om een ander perspectief te onderzoeken. 
De aanpak varieert per behandelaar. De onderliggende visie ontwikkelde zich 
door de tijd heen op een organische manier. Kenmerkend is dat cliënten als 
een geheel worden gezien, waarbij bewustzijnsprocessen, lichamelijke reacties, 
emotionele ervaringen, betekenissen en sociaal contact in samenhang worden 
benaderd. Perls was zeker niet de eerste die een holistische benadering uit-
werkte. Al in 1927 publiceerde de Italiaan Roberto Assagioli (1888-1994) over 
psychosynthese, een systematische methode met onder andere oefeningen in 
wilskracht, meditatie- en visualisatietechnieken. In evidence- based interven-
ties zoals acceptance and commitment therapy (ACT) of mindfulness-based 
cognitive therapy (MBCT) komen overeenkomstige elementen terug. Hoewel 
kennis over de samenhang tussen lichaam en geest al sinds oudsher op andere 
plaatsen in de wereld voorhanden is, kreeg dit idee in onze samenleving pas 
in de jaren 1970 een breder draagvlak, mede dankzij de introductie van het 
 biopsychosociaal model.

2.2.3 Biopsychosociaal model

De algemene systeemtheorie inspireerde wetenschappers uit verschillende 
vakgebieden om op een andere manier naar hun eigen vakgebied te kijken. 
Het biopsychosociaal model van George Lipman Engel (1913-1999) was een 
belangrijke vernieuwing die geneeskunde en psychologie met elkaar verbond. 
Engel stelde vast dat biologische, psychologische en sociale processen met 
elkaar samenhangen en dat het toen gebruikelijke biomedische model daaraan 
voorbij ging (Engel, 1977).
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Het biopsychosociaal model wijkt op verschillende manieren af van het bio-
medische model (Borrell-Carrió et al., 2004):
– Het biomedische model is gebaseerd op een dualistisch en mechanistisch 

mensbeeld, het biopsychosociale model is gebaseerd op een holistisch mens-
beeld. Lichaam en geest en omgeving zijn een samenhangend geheel.

– Het biomedische model richt zich op objectieve gegevens, het biopsycho-
sociale model richt zich op objectieve en subjectieve gegevens. De beteke-
nisgeving van de cliënt en de professional en mensen uit de omgeving zijn 
relevant, ook bij lichamelijke problemen. Medische verstoringen en het 
ervaren van klachten gaan niet één op één met elkaar samen.

– Vanuit een biomedische model redenerend is de professional de expert en de 
cliënt niet. De professional heeft immers algemene kennis over de werking 
van het lichaam of de geest in zijn algemeenheid. Vanuit het biopsychosoci-
aal model bezien vullen de expertise van de professional en de expertise van 
de cliënt elkaar op een belangrijke manier aan.

– Als je werkt vanuit een biomedisch model, heeft de professional een actieve 
rol (behandelen) en de cliënt een passieve rol (behandeld worden). Vanuit 
een biopsychosociaal model is de relatie gelijkwaardig en werk je samen.

Het biopsychosociaal model is een belangrijke stap geweest in de richting van 
een meer compleet beeld van wat mensen zijn: niet een lichaam los van een 
geest, maar een geheel. Dit heeft bijgedragen aan het ontstaan van vakgebied 
overstijgende disciplines zoals medische psychologie en behavioural medicine.

Hoewel het model heel goed bij de algemene systeemtheorie past, wordt het 
soms smaller geïnterpreteerd. Het model zegt bijvoorbeeld dat biologische, 
psychologische en sociale factoren met elkaar samenhangen. Niet dat ze een 
probleem veroorzaken. De sociale factor wordt in veel gevallen beperkt tot de 
directe sociale omgeving, terwijl die in het model ook de sociaal-maatschap-
pelijke en culturele context omvat. In interventies weerspiegelt het model zich 
vaak in een eclectische aanpak, terwijl dat ook een geïntegreerde, holistische 
aanpak zou kunnen zijn (Borrell-Carrió et al., 2004). Het model van positieve 
gezondheid (Huber, 2016) (zie 1.9.1 Positieve gezondheid) zou je kunnen zien 
als een vervolgstap in de richting van een expliciet holistisch perspectief op wat 
mensen zijn.

2.3 De algemene systeemtheorie

De algemene systeemtheorie is een metatheorie die stelt dat je de wereld kunt 
zien als een verzameling hiërarchisch geordende systemen, die elkaar weder-
zijds beïnvloeden. Hieronder leggen we eerst uit wat een systeem is, en daarna 
wat een metatheorie is.
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2.3.1 Wat is een systeem?

Een systeem is een samenhangend geheel van elementen die samen als een 
geheel functioneren. Alles wat er is, is ook een systeem: elk ding, ieder mens, 
elk dier en ook een tweetal, een groep, een familie, een buurt, een school, een 
land, een samenleving, een cultuur kun je zien als een samenhangend geheel 
van elementen die als een geheel functioneren.

Systemen hebben twee algemene kenmerken. Een eerste kenmerk is dat ze 
hiërarchisch geordend zijn. Bijvoorbeeld: een tak is een onderdeel van een 
boom, een boom een onderdeel van een bos. Het omgekeerde geldt niet: het bos 
is geen onderdeel van een boom. Het bos omvat juist (onder andere) bomen. 
Op die manier vormen systemen een logisch geordend geheel.

Een tweede kenmerk van systemen is dat de onderdelen samenhangen. Ze 
staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar. Bossen, zeeën, dieren, plan-
ten, mensen, de aarde, alles staat met elkaar in verband. De zon schijnt op de 
zee en het water verdampt, valt terug als regen waar bomen van groeien, die 
zuurstof geven voor mensen en dieren, et cetera. Zou een van die schakels weg-
vallen, dan had het systeem als geheel een probleem.

Afbeelding 2.2 Aarde

De aarde is een systeem op zich, en de onderdelen ervan, zoals zeeën en bossen, 
zijn dat ook.

Samenhang is communicatie
Een systeem is een samenhangend geheel. De onderdelen beïnvloeden elkaar. 
Dat gebeurt door middel van communicatie. Communicatie is het uitwisse-
len van informatie op welke manier dan ook. In het lichaam kan het gaan om 
zenuwimpulsen of chemische stofjes maar ook bijvoorbeeld om informatie in 
de genen. Tussen mensen kan het gaan om woorden of gebaren maar ook om 
kleding of om geuren. In een technisch of ecologisch systeem zie je weer andere 
vormen van informatieuitwisseling. Al die vormen van interactie zijn een vorm 
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van communicatie, waarmee de onderdelen van een systeem elkaar beïnvloe-
den.

Kader 2.1 Panta Rhei

Een systeem is een dynamisch geheel. De onderdelen hangen samen en beïnvloeden 
elkaar voortdurend. Terwijl je dit leest, klopt je hart, draait de aarde, beweegt de lucht 
om je heen en zorgt de zwaartekracht dat je niet wegzweeft. Zelfs het meubel waarop je 
zit of ligt beweegt, omdat in moleculen steeds beweging is, op atomair niveau. Materie 
is beweging of energie.
Het inzicht dat er altijd beweging is, is niet nieuw. De uitspraak ‘panta rhei’ (alles beweegt) 
wordt toegeschreven aan de Griekse filosoof Heraclitus, die leefde in de vijfde eeuw voor 
Christus. De uitspraak ‘Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier springen’ zou ook van hem 
afkomstig zijn (bron: iep.utm.edu/heraclit).

Samenhang is structuur
Systemen houden zichzelf in een dynamisch evenwicht dat homeostase wordt 
genoemd. Dit evenwicht is dynamisch, het schommelt een beetje, maar het is 
ook een evenwicht, het schommelt rond een bepaalde waarde. In een groep zie 
je die homeostase bijvoorbeeld terug in de rollen en posities van de groepsleden. 
De ene dag gedraagt de groep zich anders dan de andere dag, maar binnen een 
bepaalde marge weet je ongeveer wat je van wie in de groep kunt verwachten. 

2.3.2 Wat is een metatheorie?

Een metatheorie is een theorie-overstijgend denkkader, zonder inhoudelijk 
domein. Een inhoudelijke theorie heeft een onderwerp. Een persoonlijkheids-
theorie gaat bijvoorbeeld over persoonlijkheid. Een wiskunde theorie gaat over 
wiskunde. De theorie beperkt zich ook tot dat onderwerp: vanuit een persoon-
lijkheidstheorie kun je niet zoveel over wiskunde vertellen. De algemene sys-
teemtheorie heeft géén inhoudelijk onderwerp: je kunt op een systeemgerichte 
manier naar persoonlijkheid kijken, maar ook naar wiskunde.

De algemene systeemtheorie De algemene systeemtheorie is dus geen inhoude-
lijke theorie, maar een andere manier van naar de werkelijkheid kijken (Wil-
lemse, 2015). Het uitgangspunt is dat je de wereld kunt zien als (en dan het 
vervolg zoals het er nu al staat) dat je de wereld kunt zien als een verzameling 
hiërarchisch geordende systemen. Zo’n basale aanname over hoe de werkelijk-
heid in elkaar zit, wordt een paradigma genoemd. Een paradigma kun je niet 
bewijzen of ontkrachten. De wetenschap hanteert ook een paradigma, name-
lijk dat gebeurtenissen oorzakelijk met elkaar samenhangen, en dat een theorie 
(of zienswijze) waar of onwaar kan zijn. Het systeemgerichte paradigma niet: 
daarbij is het uitgangspunt dat gebeurtenissen wederzijds samenhangen en dat 
theorieën en zienswijzen elkaar aanvullen, ook al spreken ze elkaar tegen (zie 
kader 2.2).
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Kader 2.2 Metafoor: puzzelstukjes

Samira loopt stage op een basisschool. Bjorn (5 jaar) beweegt veel en de leerkracht stoort 
zich daaraan. Samira wil begrijpen hoe dat komt.
Ze duikt haar studieboeken in en leest: ‘gedrag dat een positief gevolg heeft, wordt eer-
der herhaald’. Zou dat drukke gedrag Bjorn soms iets opleveren?, vraagt ze zich af. ‘Kleu-
ters hebben veel behoefte aan beweging, vooral jongetjes’, leest ze ook. Zou Bjorn te veel 
stil moeten zitten in de klas? Samira vindt het lastig dat je vanuit de ene theorie tot een 
andere conclusie komt dan vanuit de andere. Wat is nu waar?
De dag erna praat ze met de leerkracht. Die vindt Bjorn ‘brutaal en niet te hanteren: 
typisch een kind dat thuis aandacht tekort komt’. Maar oma, die Bjorn uit school komt 
ophalen, vindt hem juist makkelijk en lief. ‘Het is een heerlijk kind’, vertelt ze, ‘en dat vin-
den ze bij de scouting ook. Heel puur en vrij, zei zijn groepsleider zaterdag.’ Samira vindt 
het lastig, steeds als ze denkt een verklaring gevonden te hebben, stuit ze op informatie 
die daarmee in tegenspraak lijkt te zijn.
Vanuit een systeemgericht perspectief kunnen al die theorieën tegelijk ‘waar’ zijn. Ieder-
een kijkt op zijn eigen manier naar Bjorn. Het kan zijn dat hij op school drukker is dan 
thuis of bij de scouting. De omstandigheden zijn verschillend en met de juf is zijn relatie 
anders dan met zijn oma of met de groepsleider van de scouting. Zij reageren op hun 
eigen manier op Bas, en Bas reageert op verschillende manieren op die mensen. Om te 
begrijpen wat zijn gedrag betekent, zijn al die visies en ook de theorieën die Samira las, 
waardevol. Elke zienswijze en elke theorie is als een puzzelstukje dat helpt om het gedrag 
te begrijpen. De algemene systeemtheorie is als de doos van de puzzel, die laat zien dat 
er meerdere stukjes nodig zijn, en waar die ongeveer zouden passen.

Dat je op verschillende manieren naar de werkelijkheid kunt kijken, is mis-
schien niet zo verrassend. We kijken allemaal op onze eigen manier naar de 
werkelijkheid, door een eigen referentiekader: het geheel aan waarden, nor-
men, standpunten, kennis en ervaringen dat van invloed is op de subjectieve 
waarneming van gebeurtenissen en verschijnselen. Eigenlijk kijken we op 
verschillende momenten zelfs op verschillende manieren: vanuit emotie ziet 
de wereld er bijvoorbeeld anders uit dan wanneer je gespannen bent en jezelf 
door de (kritische) ogen van anderen ziet of wanneer je op een beschouwende 
manier over gebeurtenissen nadenkt. Dat geeft een verschillend beeld van hoe 
een situatie in elkaar zit. Herken je dat?

Nu je weet wat de algemene systeemtheorie inhoudt, onderzoeken we verder 
wat systemen nu eigenlijk zijn. In 2.4 gaan we in op de hiërarchische ordening 
ervan en in 2.5 op de samenhang erin (totaliteit).
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2.4 Hiërarchische ordening

Hiërarchische ordening is de ordening van systemen waarbij een groter sys-
teem kleinere systemen omvat. Om die hiërarchie aan te duiden gebruiken we 
de termen ‘subsysteem’ en ‘suprasysteem’. Een subsysteem is een onderdeel van 
het systeem. Bossen zijn subsystemen van de aarde. Een suprasysteem is het 
grotere systeem dat het systeem omvat. De aarde is onderdeel van een sterren-
stelsel (de Melkweg) (zie afbeelding 2.3). Elk systeem is dus een verzameling 
subsystemen binnen de context van een suprasysteem.

Afbeelding 2.3 Systeem, subsysteem en suprasysteem

Binnen het systeem de Melkweg is de
aarde een subsysteem. Het heelal is 
een suprasysteem waarvan de 
Melkweg een subsyteem is.

Het syteem ‘aarde’ omvat verschillende
subsytemen, bijvoorbeeld ecologische
systemen, zoals bossen. De aarde is
onderdeel van het suprasysteem 
de Melkweg.

Voor mensen is de aarde een supra-
systeem. Als je een groep mensen
als systeem ziet, is een persoon, of
een tweetal, of een subgroep, een
subsysteem van die groep mensen.

Elk mens is ook een systeem op zich. 
Een mens bevindt zich in verschillende
suprasystemen zoals groepen, families
of culturen. Lichaam en geest zijn dan
voorbeelden van subsystemen.

Een suprasysteem is een verzameling systemen, een systeem is een verzameling 
subsystemen.

Het is een open vraag of er ook een begin of een eind aan die hiërarchie zit. 
Steeds weer worden nog kleinere deeltjes ontdekt en blijkt het heelal bijvoor-
beeld nog groter dan we dachten. Daarbij kunnen structuren zich soms op een 
verrassende manier herhalen. In kader 2.3 vind je een voorbeeld.
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Kader 2.3 Superster en menselijke cel

Een superster is een zeer groot hemellichaam dat is ontstaan door verschillende super-
nova’s: botsingen en samensmeltingen van meerdere sterren. De dichtstbijzijnde 
superster is lichtjaren van de aarde verwijderd en vele malen groter dan onze zon. Weten-
schappers hebben ontdekt dat de structuur van de korst van zo’n superster bijzonder 
veel lijkt op de structuur van een klein onderdeel van een menselijke cel: het endoplas-
matisch reticulum. Dat is het onderdeel van de cel dat de energiehuishouding van de cel 
regelt (zie afbeelding 2.4).

Afbeelding 2.4 (a) endoplasmatisch reticulum (b) korst van een superster

De structuur van een onderdeel van de menselijke cel en de structuur van de korst 
van een superster blijken wonderlijke overeenkomsten te hebben. Met dank aan 
professor Charles J. Horowitz voor het toesturen van de afbeelding.

De overeenkomst werd bij toeval ontdekt. In 2014 onderzocht een biologisch natuur-
kundige (Greg Huber) de structuur van het endoplasmatisch reticulum. Zuiver toevallig 
stuitte hij op onderzoek van een astrologisch natuurkundige (Charles J. Horowitz). Huber 
was verbaasd over de overeenkomst en belde Horowitz op. Voor Horowitz was dit ook 
verrassend nieuws. Dat deze vormen zo op elkaar lijken is wonderlijk, omdat zowel de 
omstandigheden als de achterliggende processen die tot de structuur leiden, totaal ver-
schillend zijn. In de woorden van Horowitz: ‘Seeing very similar shapes in such strikingly 
different systems suggests that the energy of a system may depend on its shape in a 
simple and universal way.’ Huber en Horowitz gaan dit nu samen verder onderzoeken 
(Cohen, 2016).

Kijk via de website naar een NASAanimatie waarin je ziet wat een super
nova is.

In sociale beroepen bedoelen we met ‘het systeem’ meestal de groep (klas, 
familie, het samenwerkingsteam). Subsystemen zijn dan bijvoorbeeld het 
‘subsysteem van de ouders’ (Berkven & Robbins, 2015) of subgroepen in een 
groep (Remmeswaal, 2013). Het systeem is ingebed in een wijdere omgeving, 
zoals een buurt, school, maatschappelijke groepering, cultuur, samenleving, 
et cetera. Het model van Bronfenbrenner (zie kader 2.4) laat dit zien.
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Kader 2.4 Het ecologisch model van Bronfenbrenner

In het ecologisch model van Bronfenbrenner (zie afbeelding 2.5) komt het principe 
van hiërarchie terug. De Russisch-Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Urie Bronfen-
brenner (1917-2005) ontwikkelde dit model om de ontwikkeling van kinderen te beschrij-
ven (Bronfenbrenner, 1979; Härkönen, 2007).

Afbeelding 2.5 Het ecologisch model van Bronfenbrenner

micro-
systeem

mesosysteem

exosysteem

macrosysteem

chronosysteem

Directe omgeving

Maatschappij, cultuur etc.

Tijdgeest

Indirecte invloed
op het microsysteem

Onderlinge relaties tussen
elementen microsysteem

Het model van Bronfenbrenner laat de wisselwerking tussen gedrag en 
verschillende contextuele lagen zien.

Bronenbrenner onderscheidt vijf elkaar omvattende systemen die ieder op hun eigen 
manier samenhangen met de ontwikkeling van het kind: 
1. microsysteem: de directe omgeving, waarmee het kind (vrijwel) dagelijks te maken 

heeft. Bijvoorbeeld de ouders, school, buren en vriendjes.
2. mesoysteem: de interacties tussen elementen van het microsysteem. Bijvoorbeeld 

de relatie tussen de ouders en de verhouding tussen de ouders en school. Harmo-
nieuze relaties om het kind heen komen de ontwikkeling ten goede, conflicten 
bedreigen een gezonde ontwikkeling.

3. exosysteem: de invloeden op elementen uit het microsysteem die een indirecte 
invloed op het kind hebben. Bijvoorbeeld: werk van de ouders, beleid van de school 
en geboorte van een zusje bij een vriendje.

4. macrosysteem: de wijdere maatschappelijke en culturele context, zowel (objec-
tieve) maatschappelijke kansen als (subjectieve) cultuurelementen zoals normen, 
waarden en gebruiken. Het macrosysteem heeft invloed op alle lagen in het model.

5. chronosysteem: de invloed van de tijd op alle vier de systemen (bijvoorbeeld tijd-
geest, voorgeschiedenis). Deze laag voegde Bronfenbrenner later toe (Härkönen, 
2007).
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Een chirurg zal misschien het hart eerder als een systeem zien, dat is ingebed 
in een persoon die met zijn gedrag invloed heeft op het functioneren van dat 
hart. Een socioloog die naar de maatschappij kijkt, ziet sociale groeperingen als 
subsystemen, en het wereldtoneel of cultuurhistorische veranderingen als een 
meer directe context.

2.5 Totaliteit

Het tweede kenmerk van systemen is dat ze een samenhangend geheel zijn. Dit 
wordt totaliteit genoemd. Door de samenhang in een systeem herken je het 
systeem als een eenheid. In een groep herken je subgroepjes omdat die groeps-
leden meer en op een andere manier interactie met elkaar hebben dan met de 
anderen. Een subgroepje is een onderdeel van het geheel van de groep, er is ook 
interactie tussen subgroepjes en de anderen. Elk systeem is dus een geheel van 
kleinere systemen die elkaar in een dynamisch evenwicht houden en op die 
manier samenhangen. Hieronder lees je wat dat zoal betekent.

Elk systeem is dus een geheel van kleinere systemen die elkaar in een dyna-
misch evenwicht houden en op die manier samenhangen. Hieronder lees je wat 
dat zoal betekent.

2.5.1 Het geheel en de delen

Verandert er iets in een onderdeel van het systeem, dan verandert dat het dyna-
mische evenwicht. Het systeem als geheel reageert en verandert daardoor. Een 
verandering in een onderdeel van het systeem heeft invloed op het systeem als 
geheel en alle onderdelen ervan.

Als in een schoolgroep een kind ziek wordt, merken de klasgenootje daar iets 
van. Misschien was het kind in de klas aanwezig door af en toe een grap te 
maken, en nu wordt die grap niet gemaakt. De sfeer is anders en dat heeft weer 
een effect op de andere kinderen. Misschien heeft een kind dat normaal wat stil-
ler is, nu meer ruimte om initiatief te nemen. De leerkracht reageert misschien 
net iets anders. Ook buiten sociale systemen om kun je voorbeelden bedenken. 
Als in een gerecht één ingrediënt anders is dan gewoonlijk, smaakt de rest ook 
anders. Een valse noot kan de beleving van een muziekstuk anders maken.
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2.5.2 Alles hoort erbij

Op dezelfde manier maakt het verschil of een systeem compleet is of niet. Haal 
je onder een auto één van de wielen weg, dan is de auto als geheel geen werkend 
vervoersmiddel meer. De drie wielen die er nog wel zijn, verliezen hun functie. 
In een groep geldt dat ook: als er iemand vertrekt, verandert de groep. Het 
principe ‘iedereen hoort erbij’, waarover je in 5.4.1 kunt lezen, hangt hiermee 
samen. Na een overlijden wordt de persoon die er niet meer is, in de familie 
gemist. Als een groepslid opstapt, verandert de sfeer, de rollen worden anders 
verdeeld en de rol van de persoon die weg is, wordt vaak ingevuld door een 
van de andere groepsleden. In verpleeg- of behandelteams kan zich een totale 
cultuuromslag voltrekken wanneer oudere collega’s afscheid nemen en jongere 
collega’s nieuwe inzichten meebrengen.

2.5.3 Vlindereffect

Doordat een verandering op de ene plaats in het systeem invloed heeft op het 
systeem als geheel, en doordat elk systeem een onderdeel is van een groter sys-
teem waarin hetzelfde geldt, is het in principe mogelijk dat een kleine verande-
ring een veel grotere verandering teweegbrengt. Ook op een veel later moment 
en op een totaal andere plaats in het systeem, via een kettingreactie.

Het verschijnsel dat een kleine verandering, onder bepaalde omstandigheden, 
uiteindelijk tot een veel grotere verandering kan leiden, wordt het vlindereffect 
genoemd. Het citaat aan het begin van het hoofdstuk heeft er betrekking op en 
in kader 2.5 kun je lezen wat er precies mee wordt bedoeld.

Kader 2.5 Vlindereffect

Het vlindereffect is het verschijnsel dat een kleine verandering, theoretisch gezien, een 
kettingreactie aan veranderingen teweeg zou kunnen brengen die samen tot een grote 
verandering kunnen leiden. Het vlindereffect betekent niet dat elke vlinder een orkaan 
veroorzaakt, alleen dat het zou kunnen gebeuren. Of het ook echt gebeurt, hangt onder 
andere af van andere factoren die ook invloed hebben op het effect.
Het verschijnsel wordt vlindereffect genoemd vanwege een artikel van Edward Lorenz 
(1917-2008), een Amerikaanse meteoroloog. Lorenz onderzocht hoe gevoelig de atmo-
sfeer is voor kleine verstoringen op een heel andere plaats en koos de vlinder en de tor-
nado als metafoor: ‘Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?’ 
(Lorenz, 1972). Als dat zo zou zijn, zou dat weersvoorspellingen vrijwel onmogelijk maken 
(zie afbeelding 2.6).



Systeemgericht werken in sociale beroepen94

Afbeelding 2.6 Lorenz over het vlindereffect

Fragment uit Predictability – Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil 
set off a tornado in Texas? (Lorenz, 1972, p. 1).

Omdat de atmosfeer niet in een laboratorium te bestuderen is, gebruikt Lorenz compu-
tersimulaties, waarin hij een heel kleine verstoring inprogrammeerde. Zijn conclusies zijn 
genuanceerd: de verandering die de vlinder teweegbrengt verspreidt zich makkelijker 
bij turbulentie dan bij rustig weer, en makkelijker binnen een klimaat dan over klimaten 
heen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat de verstoring zich van de zuidelijke naar de 
noordelijke helft van de aarde zou doorzetten, het tropische klimaat rond de evenaar 
blijkt als een buffer te werken. Lorenz concludeert dat de atmosfeer inderdaad gevoelig 
is voor kleine veranderingen: een kleine verstoring kan na voldoende tijd, onder de juiste 
omstandigheden, een grote verstoring teweegbrengen, op vele kilometers afstand. Voor 
weersvoorspellingen is dat echter minder doorslaggevend dan de kwaliteit van metin-
gen en meetapparatuur.
Zijn artikel zette anderen aan het denken en droeg onder andere bij aan de formule-
ring van de chaostheorie (MIT News, 2008), die veronderstelt dat zelfs systemen die heel 
gevoelig zijn voor veranderingen (dynamische systemen), gereguleerd worden door 
bepaalde wetmatigheden.

Via de website kun je je verder verdiepen in het Vlindereffect.

Critici plaatsen vraagtekens bij het vlindereffect (bijv. Cotterill, 2013). Het 
wordt te pas en te onpas gebruikt en zou niet van toepassing zijn op menselijk 
gedrag. In de genuanceerde vorm die Lorenz beschrijft, is het echter een her-
kenbaar verschijnsel. Bij oplossingsgericht werken bijvoorbeeld is de ervaring 
dat een ‘eerste kleine stap’ een sneeuwbaleffect kan bewerkstelligen (zie 1.8 
Oplossingsgericht perspectief), onder andere doordat mensen in de omgeving 
op een kleine verandering kunnen reageren (De Jong en Berg, 2001). Het belang 
van het artikel van Lorenz voor de formulering van de chaostheorie zou je ook 
als een voorbeeld kunnen zien.
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Eenheid
De algemene systeemtheorie leidt via een omweg naar het inzicht dat je terug-
vindt in religies en oude wijsheidstradities: dat alles en iedereen onderdeel is 
van hetzelfde grotere geheel. Vanuit de algemene systeemtheorie kun je slogans 
zoals ‘de maatschappij, dat zijn wij’ of ‘elke verandering begint bij jezelf ’ onder-
bouwen. Als jij het anders doet, inspireer je anderen en oefen je invloed uit. Dat 
maakt verschil! Iets kleins kan tot iets groters leiden, zoals een sociale onderne-
ming. Die ontstaan als iemand signaleert dat het beter kan, bijvoorbeeld in de 
zorg (maar een andere sector kan ook). Het doel van een sociale onderneming 
is om op een financieel duurzame wijze een maatschappelijke verbetering te 
realiseren (Franssen en Scholten, 2011). De opbrengst is drieledig: people (goed 
voor mensen), planet (goed voor de aarde) en profit (financieel rendabel). Voor-
beelden in de zorg zijn onder andere Thomas huizen voor mensen met een ver-
standelijke beperking (www.thomashuis.nl) en  Herbergiers voor ouderen met 
vergevorderde geheugenproblemen (www.herbergier.nl). Google maar eens op 
‘duurzaam ondernemen’ en op ‘social enterprise’, dan vind je allerlei prachtige 
voorbeelden. 

Bezoek via de website footprintchallenge.nl en bereken je ecologische foot
print (een maat die weergeeft hoe groot de impact is van jouw leefstijl op het 
milieu).

2.6 Wederzijdse beïnvloeding

In een systeem beïnvloeden de onderdelen elkaar wederzijds. Als je systeem-
gericht werkt wijs je geen oorzaken en gevolgen aan, maar kijk je naar de 
samenhang in het geheel. Je bent niet gericht op verklaren, maar op begrijpen. 
Je kijkt op een andere manier naar de werkelijkheid. In deze paragraaf kun je 
lezen hoe die manier van kijken anders is en wat dat betekent in een sociaal 
beroep.

2.6.1 Perceptie van de werkelijkheid

In het dagelijks leven zijn we regelmatig aan het verklaren: we proberen te ver-
klaren waarom iets gebeurt en waarom iemand zich op een bepaalde manier 
gedraagt. Daarnaast doen we voorspellingen, bijvoorbeeld over hoe een situatie 
zich zal ontwikkelen, hoe een ander zal reageren en wat het resultaat van onze 
eigen acties ongeveer zal zijn. Op die manier proberen we gebeurtenissen te 
beheersen. Het draagt bij aan een gevoel van controle. Maar er kunnen ook 
problemen uit ontstaan, zoals het onderstaande voorbeeld laat zien.
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Jim en John wonen samen, en ze hebben regelmatig ruzie. Hoewel Jim enorm 
veel van John houdt, ergert hij zich groen en geel aan het feit dat die nogal 
slordig is. Omgekeerd is John gek op Jim, maar hij stoort zich eraan dat Jim 
steeds op hem moppert alsof hij een klein kind is. In afbeelding 2.7 vind je een 
schematische weergave van hun interactie.

Afbeelding 2.7 Sociale perceptie

dat mopperen heeft
ie van zijn moeder

Jim John

(moppert)

(laat spullen slingeren)
hij heeft nooit

geleerd
op te ruimen

We zijn gewend om gebeurtenissen oorzakelijk te verklaren.

Jim en John hebben ieder hun verklaring: Jim vindt dat John te veel door zijn 
ouders is verwend. John ziet in het gedrag van Jim diens moeder terug, die 
ook altijd iets heeft aan te merken. Ze schrijven het gedrag van de ander toe 
aan persoonlijke eigenschappen en leggen de oorzaak van het conflict bij de 
ander. Ze bevinden zich in dezelfde situatie maar nemen die ieder op hun eigen 
manier waar.

2.6.2 Lineaire causaliteit: oorzakelijkheid

In het voorbeeld wijzen Jim en John allebei oorzaken en gevolgen aan. Dat doen 
ze ieder vanuit hun eigen perspectief. Hun eigen gedrag zien ze als een logisch 
gevolg van wat de ander doet. Dat een oorzaak tot een gevolg leidt, wordt line
aire causaliteit genoemd.
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Dit zou je kunnen weergeven als een pijl van A naar B (zie afbeelding 2.8).

Afbeelding 2.8 Lineaire causaliteit

A B

Lineaire causaliteit:
oorzaak - gevolg

A doet iets,
B reageert 

Lineaire causaliteit is oorzakelijkheid: A veroorzaakt B.

2.6.3 Circulaire causaliteit: wederzijdse beïnvloeding

De algemene systeemtheorie gaat uit van circulaire causaliteit: wederzijdse 
beïnvloeding. De onderdelen van een systeem beïnvloeden elkaar wederzijds 
en dat geldt ook in sociale situaties:
– A reageert op B,
– B reageert op de reactie van A,
– A reageert op de reactie van B,
– en B reageert weer op de reactie van A, et cetera.

Circulaire causaliteit zou je kunnen tekenen als een cirkel, zoals in afbeel-
ding 2.9.
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Afbeelding 2.9 Circulaire causaliteit

Circulaire causaliteit:
wisselwerking

A en B reageren 
op elkaar

BA

Mensen beïnvloeden elkaar wederzijds. Ze reageren op elkaar.

2.6.4 Reductie

Als je afbeelding 2.8 en 2.9 met elkaar vergelijkt, is de pijl in 2.8 (een oorzakelijk 
verband) een onderdeel van de cirkel in 2.9 (wederzijdse beïnvloeding). Interac-
tie is een opeenvolging van acties en reacties. Op dezelfde manier is samenhang 
(circulaire causaliteit) op te delen in meerdere oorzakelijke verbanden (lineaire 
causaliteit). Een oorzakelijke verklaring is altijd maar een stukje van het ver-
haal.

In sociale situaties trekken mensen vanuit hun eigen positie oorzakelijke con-
clusies. Vooral bij conflicten zijn ze emotioneel betrokken en nemen ze moeilijk 
afstand van die positie. Daardoor overzien ze de situatie niet in zijn geheel. Jim 
en John nemen aan dat ze het over dezelfde situatie hebben, maar is dat wel 
zo? Voor Jim is ‘de situatie’ de onderste lijn in afbeelding 2.8 en voor John de 
bovenste lijn. Ze merken niet dat ze langs elkaar heen praten en allebei een stuk 
informatie missen, het stuk dat de ander wel ziet. Daar zit onder andere infor-
matie over het motief van de ander.

Verklarende en voorspellende onderzoeksmethoden richten zich op het aanto-
nen van oorzakelijke relaties. Dat kan alleen door naar een klein, afgebakend 
stukje van de werkelijkheid te kijken. Systeemgerichte interventies zijn op die 
manier niet goed te toetsen, omdat ze zich richten op het geheel aan interacties.
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2.7 Meerdere factoren samen

Every single choice you have ever made in your life has brought you to this 
exact moment, reading this exact sentence.

In een systeem beïnvloeden de onderdelen elkaar voortdurend en wederzijds. 
In elke situatie oefenen dan ook een heleboel factoren samen hun invloed uit. 

Een eenvoudige vraag: welke factoren hebben er zoal aan bijgedragen dat jij 
op dit moment dit boek leest?

Drie principes uit de algemene systeemtheorie zijn in dit opzicht relevant: 
equifinaliteit, multicausaliteit en multifinaliteit. Van de termen zou je kunnen 
schrikken, maar het idee erachter is logisch.

2.7.1 Equifinaliteit

Het woord equifinaliteit is een samentrekking van de woorden equi (gelijk) en 
finaliteit (eindtoestand). Equifinaliteit betekent dat eenzelfde eindtoestand op 
verschillende manieren kan zijn ontstaan.

Kader 2.6 Ervaring van een professional

John (fictieve naam) is regisseur sociaal domein binnen een grote instelling voor mensen 
met een beperking. Hij richt zich op de forensische afdeling en heeft daar onder andere 
te maken met zorgmijdende cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Hij vertelt: 
‘Sommige cliënten zijn inmiddels “bekenden” en dan liggen soms te snelle conclusies 
op de loer. Zo kwam er laatst een melding binnen dat een cliënt die een groot aantal 
inbraken op zijn strafblad had staan, aan deuren aan het rammelen was. De conclusie dat 
hij een poging tot inbraak ondernam, lag voor de hand. Op die manier werd de zaak ook 
opgepakt en gecommuniceerd. Nader onderzoek liet echter zien dat de cliënt helemaal 
niet wilde inbreken. Hij had last van een psychose en voelde dat zelf en bleek dus in ver-
warde toestand op zoek te zijn naar hulp. Dat was juist een heel goede actie van hem. 
Door zijn achtergrond trokken we te snel conclusies en kreeg hij niet de bejegening die 
hij eigenlijk verdiende.’

Als professional heb je de ontwikkeling naar de probleemsituatie niet meege-
maakt. Al lijkt een situatie misschien veel op ‘eerdere gevallen’, de voorgeschie-
denis kan totaal anders zijn dan je dacht. Het is belangrijk om te zien dat je niet 
kunt weten hoe het zo is gekomen, en dat dat op meerdere manieren kan zijn 
gebeurd. Voor het handelen in de praktijk betekent dat: niet raden en invullen, 
maar open vragen stellen. 
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Kader 2.7 Armoede

Sommige mensen vinden dat armoede in Nederland een keuze is. Als je je best doet in 
de Nederlandse maatschappij, dan hoef je niet naar de voedselbank. Maar armoede kan 
op heel verschillende manieren ontstaan. In Nederland groeit 12 procent van de kinderen 
(0-17 jaar) op in armoede (Humanitas, 2015). Twee derde van die kinderen heeft werkende 
ouders. De kans op armoede is groter in eenoudergezinnen en in Marokkaanse gezinnen. 
Je kunt moeilijk volhouden dat al die mensen hun best niet zouden doen om zichzelf 
financieel te redden. Als je naar al die gezinnen afzonderlijk zou kijken, zou je natuurlijk 
zien dat ieder gezin zijn eigen verhaal heeft. De eindtoestand is misschien gelijk, maar de 
weg ernaartoe totaal niet.

Afbeelding 2.10 Equifinaliteit

pech met de toetsvragen

verschillende begintoestanden

... gelijke eindtoestand

onvoldoende

Equi�naliteit:

studie te moeilijk

opleiding niet leuk

drukte in het lokaal

zorgen thuis

black-out door faalangst

of

of

of

of

of

of

...

Dezelfde situatie kan op uiteenlopende manieren ontstaan.
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2.7.2 Multicausaliteit

Het woord multicausaliteit is een samentrekking van multi (veel) en causaliteit 
(oorzakelijkheid). Multicausaliteit betekent dat meerdere factoren samen aan 
een situatie bijdragen.

Afbeelding 2.11 Multicausaliteit

moeilijk boek

dyslexie

zorgen thuis

weinig tijd

slechte toets

+

+

+

+

+

...

Eindtoestand:
onvoldoende

multicausaliteit

meerdere factoren samen

Meerdere factoren samen leiden tot de situatie.

Er is dus nooit één verklaring, er zijn er altijd meerdere. Vanuit verschillende 
hoeken gezien zijn er verschillende verklaringen mogelijk en die vullen elkaar 
aan, omdat meerdere factoren samen invloed hebben op de situatie.

Kader 2.8 Voorbeeld: de heer Geraldi

De heer Geraldi is 87 jaar. Hij woont nog zelfstandig en gaat naar de huisarts omdat hij 
zich moe voelt. Hij slaapt slecht. De huisarts schrijft slaapmedicatie voor.
De kinderen komen op bezoek en meneer Geraldi vertelt dat hij zich zo moe voelt. De 
kinderen vragen of hij nog veel aan hun moeder moet denken; zij is een jaar geleden 
overleden. Meneer Geraldi vertelt dat hij haar erg mist en dat hij zich soms behoorlijk 
somber voelt. Misschien is hij wel depressief, denken de kinderen.
Er wordt een afspraak gemaakt bij een psycholoog, maar meneer Geraldi vergeet om 
daarnaartoe te gaan. Bij de nieuwe afspraak vertelt meneer Geraldi dat hij wel vaker iets 
vergeet. De psycholoog voert neuropsychologisch onderzoek uit en vermoedt dat er 
sprake is van beginnende dementie.
De kinderen regelen een vrijwilliger die met meneer Geraldi mee kan gaan om bood-
schappen te doen. De vrijwilliger, een voormalig maatschappelijk werker, heeft de indruk 
dat meneer Geraldi eenzaam is. Hij is vaak alleen en verveelt zich dan. De vrijwilliger stelt 
voor om via een vrijwilligersorganisatie netwerkcoaching aan te vragen.
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2.7.3 Multifinaliteit

Multifinaliteit houdt in dat de ontwikkeling van een situatie niet helemaal te 
voorspellen is. Er zijn meerdere (multi) uitkomsten (finales) mogelijk. Dat bete-
kent dat je de ontwikkelingen in de toekomst niet helemaal kunt voorspellen 
uit de situatie van het systeem op het moment dat je ermee werkt (zie afbeel-
ding 2.12).

Afbeelding 2.12 Multifinaliteit

dient een klacht in

doet herkansing

onvoldoende

multi�naliteit

meerdere uitkomsten mogelijk

geeft het op

vraagt hulp

kiest een andere studie

of

of

of

of

of

...

Dezelfde begintoestand kan tot verschillende eindtoestanden leiden.

Equifinaliteit, multifinaliteit en multicausaliteit laten zien wat het feit dat we 
onderdeel zijn van een systeem waarin alles met alles samenhangt, in de prak-
tijk betekent. Elke situatie is een samenspel van vele factoren. Als er ook maar 
eentje verandert, verandert ook het geheel. Hoe iets is ontstaan, kun je niet 
raden op basis van eerdere ervaringen; elke situatie is uniek. En hoe een situatie 
zich zal ontwikkelen, kun je ook al niet voorspellen, omdat er veel verschillende 
factoren zijn die invloed hebben op het eindresultaat.

Kijk via de website naar een korte video van Dominic Allen over de onvoor
spelbaarheid van situaties.

2.8 Systeemgericht werken en wetenschap

Bij systeemgerichte interventies werk je met het systeem als geheel. Dat brengt 
een bepaalde onvoorspelbaarheid met zich mee en dat maakt het lastiger om de 
effectiviteit ervan met de gebruikelijke kwantitatieve onderzoekstechnieken te 
evalueren (zie kader 2.9). In deze paragraaf onderzoeken we hoe systeemgericht 
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werken zich verhoudt tot evidence based practice en het werken vanuit diag-
nose behandelcombinaties.

Kader 2.9 Effectiviteitsonderzoek

Onderzoek naar de effectiviteit van interventies wordt effectiviteitsonderzoek (of: 
werkzaamheidsonderzoek) genoemd. In de regel worden er kwantitatieve (cijferma-
tige) onderzoeksmethoden bij gebruikt. Daarbij geef je numerieke waarden aan de 
kenmerken die je meet. Zelfbeeld zou je bijvoorbeeld kunnen meten met een vragenlijst, 
waar een score uitkomt. Numerieke waarden kun je ordenen en je kunt ermee rekenen 
(Verhoeven, 2007). Om de effectiviteit van een interventie vast te stellen is het nodig om 
van tevoren te omschrijven uit welke handelingen de interventie bestaat. Op die manier 
kunnen verschillende behandelaars dezelfde handelingen uitvoeren, bij verschillende 
cliënten. Het is belangrijk dat het onderzoek zo objectief mogelijk wordt uitgevoerd, 
omdat je tot algemene conclusies wilt komen over de effectiviteit van de interventie. Om 
te weten welke metingen je moet uitvoeren, is het belangrijk om van tevoren te omschrij-
ven welk resultaat je verwacht. Verwacht je bijvoorbeeld dat de interventie het zelfbeeld 
positiever zal maken, dan onderzoek je dat door voor en na de interventie het zelfbeeld 
te meten.
Bij systeemgerichte interventies is dit lastig, omdat je werkt met het systeem als geheel. 
Als je van tevoren vastlegt welke stappen je zet, kun je niet meer flexibel inspelen op 
wat het systeem vraagt. Als je het doel te veel vastlegt, vul je in welke oplossing er zou 
moeten komen terwijl de oplossing in het ideale geval juist uit het systeem zelf komt. 
Hoe een systeem zich ontwikkelt, kun je niet helemaal voorspellen of controleren, en 
eigenlijk wil je dat ook niet: een doel is eerder om het proces in het systeem zelf te onder-
steunen. Dat vraagt een andere manier van werken, die persoonlijker is dan een gepro-
tocolleerde interventie. We weten dat systeemgericht werken effectief is en tegelijkertijd 
is dat lastig aan te tonen als je (enkel) kwantitatieve technieken gebruikt (Buysse et al., 
2015).  Kwalitatief (beschrijvend) onderzoek past beter bij systeemgerichte interven-
ties, en de waarde daarvan wordt gelukkig steeds meer ingezien. Kwalitatief onderzoek 
is subjectief: de onderzoeker beschrijft vanuit een betrokken positie het proces en de 
betekenis ervan voor de betrokkenen (Verhoeven, 2007).
Er zijn ook onderzoeksmodellen ontwikkeld die kwalitatieve en kwantitatieve methoden 
combineren. Voorbeelden zijn de Q-methode en het Social Relations Model (Buysse et al., 
2015). Verder wordt er ook onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van evidence-based 
therapeutische relaties (Boezen-Hiberdink et al., 2014). Het belang daarvan staat minder 
ter discussie.

2.8.1 Evidence-based practice

Evidencebased practice (EBP) is ingevoerd om onnodige kosten te besparen 
en de kwaliteit van het professionele handelen te waarborgen. EBP is gebaseerd 
op evidence-based medicine (EBM) (zie kader 1.16 Context: vanaf 2000) en 
houdt in dat je kiest voor een interventie op basis van drie criteria:
–	 het best beschikbare bewijs voor de werkzaamheid;
–	 klinische expertise (de inschatting van de professional);
–	 de voorkeur van de cliënt.
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Diagnosebehandelcombinaties
In het verlengde van EBP werkt het zorgverzekeringsstelsel vanuit diagnose
behandelcombinaties (DBC). Op basis van een diagnose worden behandelin-
gen vergoed waarvan de effectiviteit voldoende is aangetoond. Dit is een manier 
om de kwaliteit van de zorg, hulp- en dienstverlening te garanderen en de kos-
ten ervan te beheersen.

Informatie over de wetenschappelijke status van verschillende interventies is 
samengebracht in databanken, zoals:
–	 de richtlijnen geestelijke gezondheidszorg van het Trimbos-instituut 

(ggzrichtlijnen.nl);
–	 de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinsti-

tuut (nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies);
–	 de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie (movisie.nl/data-

bank-effectieve-sociale-interventies);
–	 de databank Justitiële Interventies (justitieleinterventies.nl) van het Trim-

bos-instituut, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie samen.

Discussie over EBP en DBC’s
Iedereen is het er over eens dat de kwaliteit van zorg belangrijk is. Men is het er 
ook over eens dat kostenbeheersing noodzakelijk is. Maar er is discussie over 
de vraag hoe je zou moeten bepalen wat goede en betaalbare interventies zijn. 

Er kleven grote nadelen aan het systeem dat we nu hanteren (Duncan, Miller & 
Sparks, 2007). In het DBC systeem is wetenschappelijk bewijs meer doorslag-
gevend dan de inschatting van de professional en de voorkeur van de cliënt. 
Daarmee wordt werkzaamheid verward met bruikbaarheid. Werkzaamheid is 
de aantoonbare effectiviteit van een interventie in zijn algemeenheid. Op basis 
van effectiviteitsonderzoek (zie kader 2.10) kun je alleen uitspraken doen op 
groepsniveau. Of een interventie ook in een specifieke situatie is aangewezen is 
een vraag naar bruikbaarheid. Die kunnen alleen de professional en de cliënt 
beoordelen, omdat die de situatie kennen. Grote, gerandomiseerde, gestandaar-
diseerde studies gaan voorbij aan die individuele variatie terwijl het welslagen 
van een interventie in de praktijk juist daarvan afhangt, veel meer dan van het 
type interventie (Horvath & Bedi, 2002).

Het risico van het buiten beschouwing laten van het klinische oordeel van de 
professional en de voorkeur van de cliënt is, paradoxaal genoeg, dat onno-
dige kosten worden gemaakt terwijl er aan kwaliteit wordt ingeboet. Dat komt 
doordat niet alle interventies even goed te standaardiseren zijn. Het effect van 
geprotocolleerde interventies is vrij eenvoudig kwantitatief te toetsen. Er zijn 
dan ook veel studies die de effectiviteit ervan aantonen. Die gelden dan als 
bewezen effectieve interventies, ook als het aangetoonde effect zo klein is dat 
je er in de praktijk nauwelijks iets van merkt. Interventies die juist vragen om 
flexibiliteit zijn minder makkelijk te standaardiseren (zie kader 2.10). Die kun 
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je niet goed toetsen in grote gerandomiseerde klinische trials en het bewijs van 
effectiviteit wordt dan gezien als minder sterk. In de praktijk kunnen ze tot een 
sterk resultaat leiden en professionals en cliënten kunnen dat ook zo ervaren. 
‘Absence of evidence is not evidence of absence’ (Altman & Bland, 1995). Maar 
als ze niet worden vergoed kunnen ze niet officieel worden ingezet. En dan zie je 
het paradoxale effect dat evidence based werken tot hogere kosten en een lagere 
kwaliteit van zorg leidt.

Een tweede categorie bezwaren gaat over het onderliggende diagnostische sys-
teem. In de eerste plaats is er discussie over de validiteit van de DSM-5 (het 
onderliggende classificatiesysteem van psychische stoornissen). De DSM-5 zou 
tot overdiagnostiek en onnodige medicalisering kunnen leiden (Talsma, 2013) 
(zie 1.7.5 Evaluatie van het biologische perspectief). In de tweede plaats is er een 
meer fundamentele vraag of het toekennen van diagnoses het herstelproces wel 
ten goede komt (zie kader 2.10).

Kader 2.10 Diagnostiek als dilemma

Het toekennen van een individuele diagnose stelt systeemtherapeuten voor een 
dilemma (Hermans, 2013). Dat heeft meerdere redenen:
–	 Een diagnose vestigt de aandacht op een (problematisch) stukje van de persoon en 

doet geen recht aan de persoon als geheel.
–	 Een diagnose benadrukt problematiek en om een oplossing te vinden zou de aan-

dacht juist naar kwaliteiten en mogelijkheden moeten gaan.
–	 Aan een diagnose kleeft vaak een negatief stigma. Dat heeft een negatieve invloed 

op het zelfbeeld en op de manier waarop anderen de persoon zien.
–	 Een diagnose wordt al snel als verklaring gezien en dat belemmert de ontwikkeling.
–	 Een diagnose weerspiegelt de zienswijze van een professional, terwijl het voor het 

herstelproces juist belangrijk is dat de betrokkenen hun eigen zienswijze ontwikke-
len.

‘Wanneer er uitsluitend naar verklaringen van moeilijkheden of stoornissen wordt 
gezocht, dreigt de ordening van de therapeut de waarheid te worden waar cliënten 
het mee moeten doen’ (Reijmers, 2015b, p. 188). Systeemtherapeutisch gezien werkt 
diagnostiek dus averechts.

Voorstanders vinden het juist belangrijk om evidence-based te werken (zie bij-
voorbeeld van Yperen, 2014). Argumenten zijn bijvoorbeeld:
–	 Als je professionals te veel ruimte geeft om zelf te beoordelen welke inter-

ventie passend is, kun je de kwaliteit van de zorg niet goed bewaken. Sub-
jectiviteit en waarnemingsvertekeningen zouden ertoe kunnen leiden dat 
professionals interventies inzetten die helemaal niet werken.

–	 Goed onderbouwde richtlijnen en welomschreven en onderzochte interven-
ties voorkomen dubbel werk. In het sociale veld hebben professionals nogal 
eens de neiging om het wiel zelf ook nog eens uit te willen vinden.

Onder andere op www.socialevraagstukken.nl lees je meer over deze discussie.
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2.8.2 Practice-based evidence

Bij evidence-based practice volgt het handelen in de praktijk op wetenschappe-
lijk onderzoek, dat de effectiviteit van een aanpak heeft aangetoond. Binnen de 
jeugdzorg is een omgekeerde aanpak uitgewerkt: praktijkgestuurd effecton
derzoek (Veerman et al., 2008). Deze aanpak levert practicebased evidence 
op: bewijs uit de praktijk dat ook relevant is voor de praktijk. Om dit te verza-
melen omschrijven behandelaars eerst hun werkwijze. Een volgende stap is om 
die aanpak te onderbouwen met theorie.

Het model beschermjassen (zie de praktijktoepassing Beschermjassen in 
deel II) is op die manier ontstaan: Kitlyn Tjin A Djie en haar collega’s werkten 
in een tienermoederhuis. Veel van deze nog jonge meisjes waren ooit uit huis 
in een pleeggezin geplaatst, waar het na een aantal jaren niet goed was gegaan. 
Sommigen hadden een periode zonder vast woonadres achter de rug en waren 
vervolgens zwanger geraakt. Hun problemen bleken te verminderen als er con-
tact kon worden gemaakt met hun eigen familiecultuur. Op basis van praktijk-
ervaringen is vervolgens de methode geschreven en daarna onderbouwd met 
theorie. Inmiddels zijn er verschillende boeken over geschreven en wordt de 
aanpak toegepast in de jeugdzorg en in de interculturele psychiatrie (Tjin A 
Djie & Zwaan, 2013b, 2016).

Als de interventie beschreven en onderbouwd is, wordt organisatie-breed een 
systematische werkwijze ingevoerd om gegevens te verzamelen die wetenschap-
pelijk onderzoek mogelijk maken. Daarbij hoort het opnemen van gegevens van 
cliënten (diagnostiek), werken volgens een behandelplan en een systematische 
evaluatie van de resultaten. Die gegevens worden gebundeld en dan geanaly-
seerd. Zo ontstaat zicht op het resultaat van interventies, behandelaars, teams 
en organisaties en wordt wetenschappelijke toetsing mogelijk. De bevindingen 
worden gebruikt om het handelen in de praktijk aan te scherpen en de werk-
wijze naar buitenstaanders te legitimeren (Veerman et al., 2008).

Bekijk via de website de Lerende Databank Jeugd die hieruit is ontstaan.

2.9 Gegevens verzamelen vanuit de algemene 
systeemtheorie

Wat betekent dit alles nu voor het verzamelen van gegevens? In de eerste plaats 
is het proces van gegevens verzamelen geen diagnostisch proces, maar een pro-
ces van taxatie (2.9.1). Dialoog (2.9.2) is daarbij het belangrijkste instrument. 
Verder kun je gebruik maken van tools en hulpmiddelen, waarvan je veel voor-
beelden in dit boek tegenkomt. Hier beschrijven we het ecogram (2.9.3), waar-
mee je de sociale omgeving in kaart kunt brengen. 
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2.9.1 Taxatie

Taxatie is een proces waarbij je in dialoog met de cliënten de betekenis van 
het probleem in het systeem onderzoekt. Het is een proces van uitwisseling 
en bewustwording en in die zin al deels een interventie (Reijmers et al., 2015; 
Lange, 2007). Het verzamelen van gegevens beperkt zich vaak niet tot het eerste 
contact omdat er steeds weer aanvullende informatie naar voren kan komen, 
waar je je handelen op afstemt (Lange, 2007). Verder richt je de taxatie niet op  
het individu, maar op de interacties in het systeem als geheel. Als het kan maak 
je niet alleen kennis met de persoon met een ondersteuningsvraag, maar met 
alle betrokkenen samen. Dat geeft je de kans om de interacties te observeren. 
Bovendien kun je dan van de betrokkenen zelf horen hoe ze het probleem erva-
ren en welke oplossingen zij zien. Bovendien kun je vanaf het begin iedereen 
betrekken. Dat vergroot de kans op goede oplossingen die nadat jij weg bent, 
ook worden volgehouden.

Soms kan dat niet, of is het niet wenselijk om het op die manier te doen. Som-
mige cliënten voelen er weinig voor om familieleden of mensen uit hun sociale 
netwerk uit te nodigen (Haenen et al., 2013). Als je met een individuele cliënt 
werkt, verzamel je via die cliënt informatie over relevante relaties in het systeem 
(Savenije et al., 2015). Je stelt dan bijvoorbeeld vragen over belangrijke relaties, 
het sociale netwerk, rollen die de cliënt vervult, steunbronnen in de omgeving 
en belangrijke gebeurtenissen met anderen.

Een taxatie levert geen individuele diagnose op, maar een beschrijving van het 
systeem, de betekenis van het probleem daarin, hoe ermee wordt omgegaan 
(ook in positieve zin) en welke oplossingen de betrokkenen zien. Het is niet de 
bedoeling om oorzakelijke verbanden te leggen maar om de interacties en erva-
ringen te beschrijven, vanuit het perspectief van de betrokkenen. Met aandacht 
voor hun behoeften en beleving, van de problematiek maar ook van krachten, 
kwaliteiten en oplossingen, ontwikkelingen over de tijd, kenmerken van de 
context, verhalen, bijzondere gebeurtenissen en verliezen.

2.9.2 Dialoog

Dialoog is een uitwisseling die ontstaat door aandachtig toegewend te zijn naar 
de ander en open te staan voor de ervaring daarvan (Nagy et al., 2013). Het is 
een veel gebruikte manier om contact te maken en informatie te verzamelen 
(Reijmers, 2015). In sommige werkwijzen is het een standaardonderdeel, zoals 
bij handelingsgericht diagnostiek (zie kader 2.11).
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Kader 2.11 Handelingsgerichte diagnostiek

Handelingsgerichte diagnostiek wordt met name toegepast in het onderwijs (Pameijer 
& Van Beukering, 2009) en de jeugdzorg (Pameijer & Draaisma, 2011). Het is een mooi 
voorbeeld van systeemgericht gegevens verzamelen. Het is deels geprotocolleerd in vijf 
fasen:

1. Intakefase
–	 Verhelderen van de verwachting en de hulpvraag.
–	 Informeren naar:

• klachten en positieve aspecten, in concrete gedragstermen;
• de manier waarop ouders, kind en school de klachten verklaren;
• reeds genomen maatregelen, gewenste oplossingen;
• kenmerken van de onderwijsleer- en opvoedingssituatie.

2. Strategiefase
–	 Informatie clusteren en beoordelen of er voldoende informatie is over het kind, 

de onderwijsleersituatie en de opvoedingssituatie.
3. Onderzoeksfase

–	 Aanvullende informatie verzamelen, bijvoorbeeld door:
• onderzoek op school, vaak door observatie;
• onderzoek in het gezin, vaak met behulp van vragenlijsten.

4. Indiceringsfase/adviesfase
–	 Integratief beeld formuleren van dit kind, van deze ouders, in dit gezin, bij deze 

leerkracht, in deze school, op basis waarvan je als professional of commissie tot 
een aanbeveling kunt komen.

5. Adviesfase
–	 Het integratie beeld voorleggen aan de betrokkenen.
–	 Bespreken wat men wil veranderen en met welk doel.
–	 Adviseren, indiceren of een behandelaanbod doen.

In elke fase is er dialoog met het kind en zijn omgeving (zowel de ouders als de school). 
Het doel is om gezamenlijk tot een bruikbare aanpak te komen en onnodig onderzoek 
te vermijden. Als het nodig is, kun je terug naar een eerdere fase. Daardoor kun je toch 
inspelen op wat zich aandient in het systeem.

Je kunt dialoog op gang brengen door open vragen te stellen en aandachtig te 
luisteren. Belangrijk daarbij is dat je een open houding aanneemt en oprecht 
probeert om de ander te begrijpen. Dialoog tussen mensen in het systeem 
draagt eraan bij dat zij elkaar onderling beter gaan begrijpen.

Niet-weten-houding
De basishouding die hierbij gehanteerd wordt, is de nietwetenhouding 
genoemd (Reijmers, 2015). Het is een open houding, waarbij je luistert en je 
eigen ideeën opzijzet om de ander oprecht te begrijpen. Onderliggend is het 
besef dat ieder mens zijn eigen werkelijkheid heeft, en dat dit ook mag. Om te 
begrijpen hoe de ander die werkelijkheid ervaart kun je alleen maar vragen, en 
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luisteren, zonder aan te nemen dat je zou kunnen raden hoe die ander kijkt, 
denkt, voelt of ervaart. Als je het perspectief van de ander wilt begrijpen, is die 
ander de expert die jou er iets over kan vertellen.

Kader 2.12 Wel of niet informatie vooraf?

Natuurlijk bereid je je voor als je met een cliënt gaat kennismaken. Maar informatie vooraf 
kan ook een open houding in de weg staan. Informatie vooraf heeft invloed op je aan-
dacht, waarneming, op de vragen die je stelt en op je reacties, ook als je je best doet om 
er niet aan te denken. Je kunt gaan zien wat je al verwachtte te gaan zien en gedragin-
gen die op het tegendeel wijzen niet opmerken of minder uitlokken. Dit kan een reden 
zijn om vooraf heel selectief te zijn en enkel dat te lezen wat echt nodig is. Bijvoorbeeld 
vooraf enkel feitelijke of medische gegevens doornemen en pas nadat je je eigen indruk 
hebt gevormd meer subjectieve informatie (Lange, 2006).

Hoe zou jij als professional omgaan met informatie vooraf?

Zelfkennis
Er wordt wel gezegd dat je, om een ander te kennen, eerst jezelf moet kennen. 
Het komt je professionele ontwikkeling ten goede als je je eigen levensloop 
onder de loep neemt, je familiegeschiedenis uitpluist, onderzoekt welke sociale 
rollen je zoal vervult en wat kenmerken zijn van de cultuur waarvan je deel 
uitmaakt. Al die zaken samen hangen samen met de manier waarop je naar 
situaties kijkt. Juist de dingen waarvan je je (nog) niet bewust bent, kleuren 
ongemerkt wat je ziet, als een bril waar je doorheen kijkt. Die bril wordt ook 
wel referentiekader genoemd. De basale aannamen erachter werken als een 
persoonlijk paradigma (zie 2.3.2).

Zonder het te merken zijn daar heilige huisjes mee gemoeid. Dat zijn bela-
den thema’s, waar uitgangspunten achter zitten die zo vanzelfsprekend voor 
je zijn dat je ze als een onaantastbare waarheid ervaart. Dat brengt gevoelig-
heden met zich mee. Heb je altijd geleerd dat ouderen respect verdienen, dan 
kun je geschokt zijn als cliënten hun ouders naar een woonzorginstelling bren-
gen. Vind je het vanzelfsprekend om eerlijk te zijn, dan verlies je misschien 
alle empathie voor een cliënt die dat niet is. Heb je geleerd dat kinderen onbe-
zorgd kind moeten mogen zijn, dan gaan alle alarmbellen af als een kind in een 
familie een grote verantwoordelijkheid draagt. Maar onaantastbare waarhe-
den bestaan niet. Jouw vanzelfsprekendheden zijn niet voor iedereen vanzelf-
sprekend. Er is geen universele maatstaf voor ‘goed’ of ‘slecht’, er is geen beter 
of minder goed, er is alleen ‘anders’. Kennelijk, binnen die bepaalde context, 
wordt er anders over gedacht, met een goede reden.
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Door je te verdiepen in je eigen achtergronden zie je hoe jouw ideeën zijn ont-
staan op een bepaalde tijd en plaats, en dat het niet om universele waarheden 
gaat. Dat helpt om te herkennen wanneer een eigen gevoeligheid wordt geraakt, 
of wanneer je je te veel invult. Dat kan dan een signaal zijn om terug te scha-
kelen, bril af, achterover leunen en open vragen stellen. Jouw ideeën en erva-
ringen in het contact kun je eventueel op een open manier voorleggen aan de 
ander. ‘Ik merk dat dit me wel raakt, want …’, ‘ik zie je naar beneden staren, wat 
gebeurt er?’, ‘begrijp ik het goed dat…?’. De ander kan dan aangeven wat ervan 
klopt en wat niet, en vertellen hoe het voor hem is.

Ben je het eens met de stelling dat je jezelf moet kennen als je een sociaal 
beroep uitoefent? Waarom wel of niet?

2.9.3 Ecogram

Het ecogram is een praktisch hulpmiddel waarmee je de sociale omgeving van 
een cliënt in kaart brengt. (Van Riet & De Bruijn, 2016; Verkooijen et al., 2014). 
Je maakt het samen met de cliënt(en), of de cliënt maakt het en je bespreekt 
het daarna samen. Je kunt het tekenen of op een andere manier visualiseren, 
bijvoorbeeld met kaartjes of ander materiaal.

De naam van de cliënt komt in het midden te staan en de namen van mensen of 
groepen uit zijn omgeving komen eromheen (zie afbeelding 2.13).

Afbeelding 2.13 Voorbeeld van een eenvoudig ecogram

ouders

zus
Irene

hond
Towi

online
community

buddy

huisarts

tante
(Italië)

kroeg

online
gaming

buren

schilder-
cursus

buurthuis

Een ecogram is een schematische weergave van de sociale omgeving.
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Met lijnen geef je de onderlinge relaties weer, bijvoorbeeld:
–	 een doorgaande lijn voor een goede relatie;
–	 een stippellijn bij een verstoorde relatie;
–	 een lijn met twee streepjes erdoor voor een verbroken relatie.

De vorm ligt niet helemaal vast, al naar gelang de ondersteuningsvraag kun je 
erin weergeven wat zinvol is. Bijvoorbeeld kleuren of symbolen om de kwaliteit 
van een relatie aan te geven, pijlen om aan te geven wie vooral het initiatief tot 
contact neemt of relaties tussen personen in het netwerk aangeven. Om in te 
schatten in hoeverre het netwerk voorziet in de behoefte van de cliënt, zou je 
kunnen letten op de functionele kenmerken ervan (zie tabel 2.1). Structurele 
kenmerken helpen om gericht naar de structuur van het netwerk te kijken (zie 
tabel 2.2). Aan de hand van het ecogram kun je onderzoeken welke steunbron-
nen of tekorten er in het netwerk zijn (Van Riet & De Bruijn, 2016; Verkooijen 
et al., 2014).

Tabel 2.1 Vier functionele kenmerken van een sociaal netwerk

Functie Omschrijving Mogelijke vragen

Affectieve steun Emotionele uitwisseling, het 
delen van gevoelens, beleving, 
dingen die je raken. 

• Met wie praat je over gevoelens?
• Bij wie kun je terecht als je het 

moeilijk hebt?
• Wie weet of begrijpt hoe jij je 

echt voelt? 

Aansluiting Erbij horen, gezien worden, 
erkend worden, je niet alleen 
voelen maar contact maken, 
voelen dat je samen met anderen 
een ‘onderdeel bent van’. 

• Met wie doe je weleens iets 
gezelligs?

• Met wie maak je weleens een 
praatje? 

Stabiliteit Continuïteit, langduriger contact 
kan houvast en een gevoel van 
zekerheid geven.

• Hoelang ken je deze persoon al?
• Hoelang ben je al lid van …?
• Hoelang heb je al contact 

met …?
• Hoe is het contact door de tijd 

heen verlopen? 

Instrumentele steun Praktische steun, materiële steun 
en informatie.

• Aan wie kun je hulp vragen als 
praktisch gezien iets nodig hebt, 
bijvoorbeeld een boodschap als 
je ziek bent of een klusje in huis?

• Van wie leen je weleens iets?
• Wie springt er bij als je krap zit?
• Waar kun je terecht als je na 

sluitingstijd van een winkel 
ontdekt dat je iets belangrijks 
vergat te kopen?

• Met wie wissel je weleens 
informatie (weetjes, nieuwtjes, 
tips etc.) uit?

Functionele kenmerken gaan over de behoeften waarin het netwerk voorziet.
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Tabel 2.2 Vier structurele kenmerken van een sociaal netwerk

Kenmerk Omschrijving Mogelijke vragen

Omvang Het aantal personen in het 
 sociaal netwerk.
Een klein netwerk bestaat 
uit minder dan 15 personen. 
 Gemiddeld zijn het er 35 tot 50. 

• Hoe ziet je sociale netwerk eruit?
• Wie ken je allemaal?
• Wie kom je tegen op een 

gemiddelde dag/in een 
gemiddelde week?

• Welke mensen zijn belangrijk, al 
zie of spreek je ze niet zo vaak?

• Welke familieleden zijn voor jou 
belangrijk?

• Wie ken je uit de buurt, van 
werk, school, vereniging, hobby 
et cetera? 

Variatie Variatie in leeftijd, geslacht, 
burgerlijke staat, culturele achter-
grond, werk, scholing et cetera.
Meer variatie betekent vaak 
ook meer verschillende soorten 
steun.

Hier vraag je niet direct naar, je 
krijgt er zicht op door te luisteren 
naar wat de persoon vertelt over 
mensen uit het netwerk.
Als je hier iets opvalt, kun je door-
vragen, bijvoorbeeld: je hebt nu 
vooral mannen genoemd, ken je 
ook vrouwen?

Dichtheid De mate waarin leden van het 
netwerk onderling verbonden 
zijn.
Een matige dichtheid is het 
meest ondersteunend.

• Kennen de mensen uit 
je netwerk elkaar ook? Op welke 
manier?

• Hoe vaak heb je contact met de 
personen uit het netwerk?

• Wie neemt daarin meestal het 
initiatief? 

Bereikbaarheid Geografische afstand tot de 
leden van het netwerk en 
 mogelijkheden om die te over-
bruggen. 

• Waar wonen deze mensen?
• Kun je daar (makkelijk) naartoe?
• Hoe maak je contact? Ontmoet 

je elkaar, telefoneer of skype je, 
stuur je berichten via e-mail of 
WhatsApp, maak je contact via 
social media of nog anders?

Structurele kenmerken gaan over de structuur van het netwerk.

2.10 Handelen vanuit de algemene systeemtheorie

Hoe is systeemgericht werken nu anders dan een niet systeemgerichte aanpak? 
In de eerste plaats richt je je niet op het individu, maar op de interactie met het 
systeem als geheel. Werk je met een individuele client, dan geef je in dialoog 
met die persoon aandacht aan de interacties met de omgeving. Dit gebeurt van-
uit een houding van meerzijdige partijdigheid (2.10.1). Een veel gebruikte tech-
niek is herkaderen (2.10.2). Daarmee oefen je invloed uit op de betekenis die het 
probleem voor de betrokkenen heeft. Aan het eind van deze paragraaf lees je 
over KiVA (2.10.3), een systeemgerichte interventie in het onderwijs. 
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2.10.1 Meerzijdige partijdigheid

Meerzijdige partijdigheid houdt in dat je het perspectief van alle betrokkenen 
begrijpt en er in je handelen rekening mee houdt (Nagy et al., 2013). Je behartigt 
de belangen van alle betrokkenen, ook als ze niet aanwezig zijn. Meerzijdige 
partijdigheid blijkt uit het openlijk erkennen en legitimeren van de behoeften, 
belangen, kwaliteiten en inspanningen van van alle betrokkenen, of ze nu aan-
wezig zijn of niet. Ieder perspectief is op zich legitiem en begrijpelijk.

Door expliciet het perspectief van alle betrokkenen te erkennen laat je zien dat 
er meerdere perspectieven mogelijk zijn. Als professional doorzie je vaak wel 
hoe mensen elkaar wederzijds beïnvloeden, maar de betrokkenen zelf zien dat 
vaak niet. Die zijn emotioneel betrokken en vragen zich bijvoorbeeld af aan wie 
het ligt dat er een probleem is (of hebben daar hun idee al over). Vanuit een sys-
teemgericht perspectief kan een persoon echter nooit het probleem zijn. Gedrag 
wordt pas een probleem als iemand er last van heeft. Elke betrokkene draagt 
(onbedoeld) op zijn eigen manier bij aan het probleem.

2.10.2 Herkaderen

Herkaderen is een probleem, gebeurtenis of gedrag vanuit een ander perspec-
tief omschrijven, zodat het een andere betekenis krijgt. Het is een interventie 
uit de relatie- en systeemtherapie (Lange, 2006; Savenije, 2015). Het is een sub-
tiele aanpak: je geeft kleine nuanceringen mee door de formulering die je kiest. 
Niet expliciet, maar tussen de regels door. Dat is anders dan confronteren, uit-
leggen of in discussie gaan. 

Een aantal voorbeelden: 
– Client: ‘Hij is gewoon lui …’
– Begeleider: ‘Dus hij doet minder dan je zou willen?’

– Moeder: ‘Er is geen land met hem te bezeilen, alles wat ik zeg spreekt hij 
tegen.’

– Begeleider: ‘Het klinkt alsof je je behoorlijk machteloos voelt hierin. Niets 
dat je aandraagt, lijkt aan te sluiten. Zullen we eens vragen hoe je zoon dit 
ziet? Voor hem zal er een goede reden zijn om het zo te doen en misschien 
hebben we er iets aan om die ook te horen. Vind je dat goed?’

Door herkaderen bied je op een subtiele manier nieuwe betekenissen aan. Als 
mensen in beschuldigen vervallen kun je bijvoorbeeld herkaderen naar een cir-
culair causaal verklaringsmodel. Onder elk gedrag zit immers ook een kwaliteit 
of een positieve intentie, elk nadeel heeft ook zijn voordelen. Bijvoorbeeld, ook 
storend gedrag kun je zien als:
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–	 een begrijpelijke reactie gezien de (ervaren) situatie;
–	 een creatieve oplossing voor een probleem;
–	 een uiting van een onderliggende behoefte;
–	 een poging om iets belangrijks te bereiken;
–	 mogelijk door een onderliggende kwaliteit;
–	 een belangrijke bijdrage aan het systeem als geheel;
–	 ingegeven vanuit een positieve intentie;
–	 et cetera.

Door herkaderen en het handelen vanuit een houding van meerzijdige par-
tijdigheid vergroot je de kans op onderling begrip en samenwerking. In 
kader 2.13 vind je een voorbeeld dat dit laat zien. 

Kader 2.13 Voorbeeld: mantelzorg

Carlos en Maria zijn de kinderen van mevrouw Jaarsma. Haar man is overleden, mevrouw 
Jaarsma woont nog thuis en haar gezondheid gaat achteruit. De mantelzorg wordt 
steeds zwaarder voor dochter Maria. Isha werkt vanuit een psychogeriatrisch team en 
komt langs om te horen hoe het gaat. We vallen midden in het gesprek.

Maria: Ja, ik ben moe. Ik heb zo ongeveer álles alleen gedaan de afgelopen periode. 
 Carlos had geen tijd (verwijtende blik).
Isha (naar Maria): Dus de zorg kwam vrijwel alleen op jou neer …
Carlos (naar Maria): Jij hebt geen vier kinderen en een fulltimebaan. Het is anderhalf uur 
rijden naar hier en thuis hebben ze mij ook nodig.
Isha (naar Carlos): Voor jou is het praktisch onhaalbaar om hier regelmatig te zijn …
Carlos (naar Isha): Ik vind het ook naar dat het zo slecht gaat met mijn moeder.
Isha: Hoe is het voor jou om te weten wat er speelt, maar er niet te kunnen zijn?
Carlos: Vervelend. Ik zou willen dat ik meer kon doen, maar dat kan gewoon niet.
Isha: Het valt me op dat jullie allebei wel betrokken zijn. Dat vind ik heel mooi om te zien 
eigenlijk. Ik kom het soms anders tegen.
Maria: Onze ouders waren er ook altijd voor ons. Het was een warm nest.
Isha: Wat mooi hoe je dat zegt, Maria. Je hebt ook erg veel gedaan de afgelopen periode. 
Hoe is dat je gelukt? Want jij hebt ook nog een gezin volgens mij.
Maria (snikt, naar Carlos): Mama vroeg soms ook naar je, en ik maar excuses bedenken.
Isha: Dus je nam het voor Carlos op.
Maria (even stil): Nou ja … Ik begrijp ook wel dat Carlos niet steeds hier kan zijn …
Isha: Wat zou je willen van Carlos?
Maria: Nou, misschien wat meer betrokkenheid, af en toe even bellen …
Isha: Carlos, hoe is het voor jou om dit te horen van Maria?
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2.10.3 KiVa

Het Finse antipestprogramma KiVa (Van der Wulp, 2014) is een voorbeeld van 
een systeemgerichte interventie in het onderwijs. Pesten is een groeps proces 
dat soms ten onrechte wordt benaderd als een individueel probleem (Veenstra, 
2014). Kort door de bocht wordt óf het pestende kind óf het gepeste kind als 
probleem gezien. De aanpak bestaat dan bijvoorbeeld uit straf of een reactie die 
laat zien dat het slachtoffer assertiever zou moeten zijn. Het kind krijgt daar-
mee de boodschap dat het aan hem ligt en de groep als geheel ook. Het lost 
weinig op: de pester reageert zich af op de volgende en het kind dat werd gepest, 
schaamt zich en wordt nog onzekerder. Als je pesten echter benadert als een 
groepsproces, zie je dat alle kinderen én de leerkracht ermee te maken heb-
ben. In de groep zijn ‘assistenten’ die meedoen, ‘versterkers’ die er bijvoorbeeld 
om lachen, ‘verdedigers’ die het slachtoffer steunen en ‘buitenstaanders’ die het 
merken maar niets doen.

KiVa is een oplossingsgericht programma dat pesten vanuit de context naar 
binnen aanpakt. Een of meerdere teamleden volgen een training en betrekken 
dan eerst het team. Samen wordt nagedacht over pesten: wat het is, hoe het op 
deze school voorkomt, hoe de school het liever zou zien en hoe leerkrachten 
daaraan kunnen bijdragen. Daarna gebeurt hetzelfde, maar dan met de ouders. 
Die worden uitgenodigd om te vertellen wat zij over pesten horen, wat zij den-
ken dat zou helpen om dat te verbeteren en wat ouders daarin zouden kunnen 
betekenen. De bedoeling is hier dat ouders zich bewust worden van hun invloed 
en mogelijkheden om bij te dragen aan verbetering. Met de kinderen wordt op 
dezelfde manier nagedacht en bij het signaal dat er sprake is van pesten, wordt 
een steungroep samengesteld. Daarbij wordt eerst gevraagd en geluisterd en de 
ervaring van de kinderen wordt erkend, zonder te beschuldigen of te veroorde-
len. Het pesten wordt geherformuleerd als een teken dat er in de groep iets aan 
de hand is. Allebei de kinderen hebben daar last van. De vraag is dan: wat zou 
er nodig zijn om het veiliger te maken in de groep? Beide kinderen kiezen een 
klasgenootje waar ze vertrouwen in hebben en dit groepje gaat samen, onder 
begeleiding van de leerkracht, proberen om de situatie te verbeteren. Samen 
bedenken ze welke informatie er nodig is om een plan te bedenken, ze maken 
het plan en voeren het uit. De leerkracht coacht en ondersteunt het proces. 
Ongemerkt werken de kinderen nu samen, niemand is beschuldigd of klein 
gemaakt, een positieve bijdrage leveren komt de zelfwaardering juist ten goede. 
De groep als geheel profiteert van een verbeterd groepsklimaat. Dat het werkt, 
is aangetoond: KiVa is als enig antipestprogramma opgenomen in de Databank 
Effectieve Jeugdinterventies (NJI, 2014).
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2.11 Samenvatting

De algemene systeemtheorie is geen inhoudelijke theorie, maar een andere 
manier van naar de werkelijkheid kijken. Systeemgericht werken houdt in dat 
je personen en situaties benadert als een samenhangend geheel. Gedrag ont-
staat altijd binnen een context. Het is nooit helemaal te herleiden tot een enkele 
individuele factor. Daarom zoek je niet naar oorzaken en verklaringen, maar 
probeer je te begrijpen welke betekenis het gedrag in het systeem heeft. Daarbij 
heb je vaak te maken met meerdere zienswijzen en verklaringen. Vanuit een 
houding van meerzijdige partijdigheid kun je die legitimeren en erkennen. 
Daarmee draag je bij aan onderling begrip en samenwerking. 

Zonder zich ervan bewust te zijn hebben alle betrokkenen de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de situatie. Als professional kun je dit inzicht onder-
steunen door de betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen. Daarmee boor 
je de creativiteit aan die elk systeem in zich heeft en ondersteun je het systeem 
bij het vinden van de eigen oplossingen.
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Opdrachten

2.1 Het ecologische model van Bronfenbrenner
Op welke lagen van het model van Bronfenbrenner hebben de volgende uitspra-
ken betrekking? 
a Max is getrouwd en heeft drie kinderen. 
b Hij is geboren in ‘generatie nix’.
c Zijn vrouw werkt en Max zorgt voor de kinderen. 
d Hij hoort elke dag hoe de buren ruziemaken. 
e Als het bedrijf waar zijn vrouw werkt gaat reorganiseren, verliest zij haar 

baan.

2.2 Ecogram
Werk in tweetallen, waarbij de een de ander ondersteunt door mee te denken en 
vragen te stellen. Als de opdracht klaar is, wissel je van rol. 
a Teken een ecogram van je eigen sociale omgeving. 
b Analyseer de functionele en structurele kenmerken van dit netwerk. 
c Welke kwaliteiten heeft het netwerk? 
d Waar zitten belangrijke hulp- en steunbronnen? 
e In welke mate voorziet het in de bestaande behoeften? 

2.3 Gegevens verzamelen
Als je systemisch werkt, verzamel je heel breed gegevens. Bijvoorbeeld over: 
– het probleem 
– relevante biologische, psychologische en sociale factoren
– interacties in het systeem
– de directe en wijdere context
– de betekenis die de betrokkenen aan het probleem toekennen
– en de oplossingen die zij zien

a Bedenk bij elk van de genoemde onderwerpen een voorbeeld. 
b Bedenk per voorbeeld een passend onderzoeksmiddel. Bijvoorbeeld dia-

loog, observatie, een vragenlijst, een test, navraag doen bij collega’s of 
dossier-onderzoek. 

2.4 Herkaderen
a Welke kwaliteit of positieve intentie zou onder de volgende gedragingen 

kunnen zitten? 
– (vaak) kritiek uiten op anderen
– je zin doordrijven
– faalangstig zijn
– overbezorgdheid
– uitstelgedrag

b Neem een situatie in gedachten waarin je je ergerde aan het gedrag van een 
ander. Welke kwaliteit of positieve intentie zou er onder dat gedrag van die 
ander kunnen zitten? 
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2.5 Meerzijdige partijdigheid 
Lees het voorbeeld over mantelzorg in kader 2.13. 
a Hoe zie je hierin meerzijdige partijdigheid terug? 
b Welke uitspraken van Isha zijn een voorbeeld van herkaderen?

Meer opdrachten vind je op de website.




