
 

WERKBOEK 

INTRODUCTIE 
FAMILIEOPSTELLINGEN 

 1



INHOUD 

INHOUDSOPGAVE         2 
ONTMOET MONIQUE VAN DER WEIJDEN     3 

MODULE 1 + 2             4 
Theorie                   
Dynamieken en verstrikkingen        5 
Symptomen en verstrikkingen in familiesystemen     5/6 
Binding - Orde - Balans        7 

MODULE 1   
Familieopstellingen en de beweging van de ziel     8 
Vragenlijst          9  
Genogram maken         10 

MODULE 2 
Het magisch veld         11 
Vragen ter voorbereiding op de coachingsessie      14 
  
  

      

 2



 

Monique van der Weijden (1961) is moeder van vier kinderen, 
psychosyntheticus, coach en facilitator in systemisch werk. Met haar eigen 
bedrijf GOmotions begeleidt ze mensen op het gebied van persoonlijke- en 
spirituele groei.  

Tevens is ze auteur van de roman Wild hart. 
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MODULE 1 
Familieopstellingen en de beweging van de ziel 

Theorie 

In dit werkboek vind je achtereenvolgens theorie en vragen over het 
systemisch kijken naar jouw familie van herkomst.  

Het wetend veld 
Rupert Sheldrake, een beroemde celbioloog, gaat ervan uit dat de wereld 
onderhevig is aan een creatief proces. De schepping bestaat in het hier en 
nu in de aanwezigheid van het verleden en existeert ook in de 
aanwezigheid van de toekomst. De natuur heeft volgens Sheldrake een 
geheugen. Hoe vaker een activiteitspatroon bijvoorbeeld in een familie 
herhaald wordt, des te groter de waarschijnlijkheid dat het tot een 
gewoonte, een regel of een wet wordt.  

Een systeem is een samenhangend geheel. Het familiesysteem is een 
samenhangend systeem en bestaat uit elementen. Systemen zoeken 
steeds naar evenwicht. 

In het Westen hebben we in de afgelopen eeuw heel erg naar mensen 
gekeken als individu. Dat leidt er soms toe, dat we het zicht op de mens in 
samenhang met zijn familie, zijn klasse, zijn stam, zijn land, zijn volk, soms 
weleens wat uit het oog verloren zijn.  
  
Als je mensen ziet als onderdeel van hun familiesysteem in plaats van als 
een geïsoleerd geheel kun je vaak meer zien. 

Mensen leven in sociale systemen. Het familiesysteem is zo’n systeem. Je 
kiest dit systeem niet, maar krijgt het bij je geboorte. De banden van 
verwantschap en liefde duren een leven lang en beïnvloeden ons sterk. Je 
maakt er onderdeel van uit en ondervindt er invloed van. Hieruit ontstaan 
patronen die in sterke mate bepalend zijn voor je gedrag.  
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Dynamieken 
In systemen zijn drie grote dynamieken of wetmatigheden: 

- Binding: ieder element dat behoort tot het systeem heeft recht op 
een plek: uitsluiting, vergeten en minachting op de ene plek, kan 
leiden tot problemen op een andere plek in het systeem, 

- Orde: er is altijd sprake van een orde in elk systeem, een volgorde. 
Als deze verstoord wordt, ontstaat er onrust. Iemand in het systeem 
wordt dan belast in een poging om de orde te herstellen, 

- Balans: geven en nemen (zowel in negatieve als in positieve zin!) 
moeten in balans zijn tussen de elementen: onevenwichtigheid leidt 
tot bewegingen in het systeem om opnieuw evenwicht te vinden. 

Verstrikkingen 

Wanneer op de een of andere manier deze "wetten" in het gedrang komen, 
ontstaan er verstrikkingen. Bijvoorbeeld: 

- Verstoring in de binding: bijvoorbeeld als iemand geen plek gekregen 
heeft, of niet genoeg geëerd is in het systeem. Anderen gaan hem 
volgen door ook te verdwijnen, of conflicten te maken. Iemand kan 
ook een ander familielid gaan navolgen. 

- Verstoring in de orde: iemand gaat bijvoorbeeld op de plek van een 
ander staan door zich ten onrechte boven een ander (de ouder of de baas) 
te stellen, hij maakt zich "te groot”, "matigt" zich iets aan en verstoort 
daarmee de orde. Onderwijzers of pleegouders die denken dat zij betere 
ouders zijn dan de echte ouders. De secretaresse die zich als de 
echtgenote gedraagt. 

-  Verstoring in de balans: iemand gaat te veel geven, neemt te veel op 
zich, put zich uit en maakt de ander zwakker, gaat iets ‘dragen’ voor 
een ander in het systeem. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die het 
verdriet van hun ouders willen verlichten door de hele dag "leuk" te 
doen of te zorgen. Een partner geeft te veel en daardoor raakt de 
andere partner in een "schuldpositie" en kan uiteindelijk niets anders 
dan de relatie verbreken. 
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Symptomen 

Vanuit die verstrikkingen, die dynamieken ontwikkelen mensen symptomen 
zoals bijvoorbeeld: 

- onverklaarbare angsten, 
- relatieproblemen, 
- niet beschikbaar zijn voor een relatie, 
- niet mogen slagen (succesangst), 
- uitgeput raken, 
- depressief zijn, 
- doelen niet halen, 
- ziek worden, 
- steeds in conflicten terecht komen, 
- het gevoel hebben het leven niet vol te nemen. 

Verstrikkingen: een vorm van liefde en trouw 

Een verstrikking komt voort uit "trouw zijn", uit "liefde voor" elementen uit 
het familiesysteem op onbewust niveau. We noemen dat ook wel 
"groepsgeweten". De persoon in kwestie die de symptomen vertoont hoeft 
zelf geen kennis te hebben van de onbalans in het systeem die hij probeert 
"op te lossen". Wij beschikken kennelijk over een soort systemisch zintuig, 
dat onbewust verstoringen in het systeem waarneemt. Onze systemische 
"radar" leidt ons onbewust in onze bewegingen om die verstoringen "op te 
lossen", soms stappen we dan in een verstrikking. 

Een persoon kan trouw zijn aan zijn familiesysteem door bijvoorbeeld: 

- niet meer succes te (willen) hebben dan zijn ouders (als die 
bijvoorbeeld mislukt zijn in hun beroep of opleiding, of failliet gegaan 
zijn, ben ik trouw, laat mijn liefde zien door hen niet te overstijgen); 

- niet voluit te (kunnen) leven omdat er nog niet genoeg gerouwd is 
om een verlies, een overledene (er wordt meer van mij gehouden als 
ik er niet ben, overleden ben); 

- steeds te veel op zijn schouders te nemen, omdat hij denkt dat zijn 
ouders (en dan dus ook collega’s, bazen, etc.) hun lasten niet kunnen 
dragen in het leven). 
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Verstrikkingen in families 

We geven hier wat voorbeelden van verstrikkingen die in families een rol 
kunnen spelen: 

Verstoring in de binding 

- Uitsluiting (mensen worden geminacht of vergeten) leidt vaak tot 
"volgen" in een volgende generatie: jezelf buiten sluiten, zelfde 
gedrag gaan vertonen. 

- Kinderen die hun ouders bij elkaar proberen te houden of tussen hen 
bemiddelen (triangulatie) in plaats van hun eigen leven te leiden, als 
een van de ouders is vertrokken, volgen door zelf "weg te gaan", van 
afwezig zijn tot zelfdoding, 

- "Opdrachten" aanvaarden, zoals het arbeiderskind kind dat niet 
boven zijn ouders uit mag stijgen door succes te hebben (“dat is 
verraad, dan ga ik tot een andere klasse behoren"), 

- "Identificatie", een kind neemt de plaats in van een "vergeten" 
iemand. 

Verstoring van de orde 

- "Parentificatie" kind neemt de plek in van één van beide ouders, of 
soms grootouders, komt bijvoorbeeld voor bij kinderen die hun 
ouders niet geschikt vinden en zich daarmee boven hen plaatsen, of 
die in hun plaats iets gaan doen (zorgen), en zelf steun missen, 

- "Vergeten" dode kinderen waardoor verstoord beeld van de 
rangorde ontstaat, 

- Stief-, pleegouders, die de echte ouders niet eren en zichzelf in hun 
plaats zetten ("ik ben de betere ouder") 

- Nieuwe partners die hun voorganger/ster geen plek gunnen en 
zichzelf daarmee een plek te hoog geven, 

Verstoring van de balans 

- Relaties kunnen verslechteren en eindigen als er te veel gegeven of 
te veel genomen wordt door een van beide partners,  

- Verantwoordelijkheid en schuld moet precies genomen worden, 
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ieder moet het zijne/hare dragen, niet meer en niet minder, 
- De last van een ander overnemen verzwakt die ander, 
- Oneerlijke verdeling van bijvoorbeeld erfenissen zorgen voor gedoe 

ook in latere generaties, 
- Mensen die een bijdrage geleverd hebben aan het systeem en daarin 

niet gezien/erkend zijn: ongetrouwde zusters, tantes, pleegouders 
die hebben bijgedragen hebben aan het gezin.  

VRAGENLIJST  

Ter voorbereiding voor de sessie:  

Onderstaande vragen zijn bedoeld om belangrijke informatie over je 
familie te verzamelen of te ordenen. Slechts feiten zijn van belang, 
informatie over karakter, persoonlijkheid etc. zijn niet relevant bij deze 
werkwijze. 

Met betrekking tot je familie van herkomst zijn het vragen over je broers en 
zussen, je ouders en hun broers en zussen (dus je ooms en tantes), je 
grootouders en zo mogelijk ook je overgrootouders. Ook informatie over 
eventuele eerdere partners van je ouders en grootouders kan nodig zijn. 
Met betrekking tot je huidige gezin hebben de vragen ook betrekking op 
vroegere partners en kinderen uit een eerdere relatie. 

Zijn er in je huidige gezin of in je familie van herkomst tragische of 
ongewone dingen gebeurd? 

- Is er iemand op jonge leeftijd overleden? 
- Is je partner of een kind van je overleden?  
- Zijn je vader of moeder of een van je broers of zussen overleden 

toen je nog jong was? 
- Is een ouder of een broer of zus van een van je ouders overleden 

toen ze nog jong waren? 
- Doodgeboren kinderen? 
- Abortus of miskramen? 
- Onwettige kinderen? 
- Kinderen die afgestaan zijn? 

 8



- Vroegere echtgenoten, verloofden, partners of geliefden van 
ouders of grootouders? 

- Slechts van belang om naar te informeren als het echtgenoten of 
verloofden waren. Andersoortige relaties zijn onderdeel van de 
privacy van ouders. Informatie over eventuele kinderen blijkt wel 
belangrijk. 

- Overlijden in het kraambed? 
- Ziekte of handicap als gevolg van zwangerschap en bevalling bij je 

moeder, grootmoeder of overgrootmoeder of bij een vroegere 
partner van je vader, grootvader of overgrootvader. 

- Was er levensgevaar voor je moeder of grootmoeder bij de 
bevalling? 

- Ernstige ziektes? 
- Langdurige ziektes? 
- Alcoholisme, druggebruik? 
- Lichamelijke of geestelijke handicaps? 
- Priesters, geestelijken? 
- Homoseksualiteit? 
- Iemand die bevoordeeld is (b.v. erfenis)? 
- Opa kreeg als jongste de boerderij 
- Iemand die zijn geld, bezittingen is verloren? 
- Iemand die ontkend wordt, niet gerespecteerd of geëerd? 
- Iemand die naar een ander land is geëmigreerd? 
- Vermiste personen? 
- Iemand over wie met minachting wordt gesproken, die is 

weggegaan of verstoten is (omwille van seksuele geaardheid, 
handicap, alcoholisme, druggebruik, misdaad)? 

- Oorlogsmisdaden (voor zover bekend)? 
- Oorlogsslachtoffers (zowel burgers als militairen)? 
- Zelfdoding of pogingen hiertoe? 
- Misdaad? 
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MODULE 2 
Het magisch veld 

Video: Uitleg over vader, moeder, kind en volwassene 
Download: Voetstappen PDF 

➡ Knip voor de oefening 4 verschillende maten footprints uit. Je kunt 
ze ook verschillende kleurtjes geven. Zie de afbeelding hieronder: 

 

In deze oefening en de voetstappen tappen we in het universele 
energieveld. We zijn met name op zoek naar ervaringen in het lichaam 
en nemen daar alle tijd voor om ze waar te nemen.  

Het is niet de bedoeling lang over je gevoelens na te denken maar 
vooral direct voor jezelf ze te beschrijven. 

In deze oefening selecteren we de ouders/opvoeders die in de 
periode 0-6 jaar het meest hebben bijgedragen aan jouw 
opvoeding. In de volgende beschrijving gebruiken we vader voor de 
vaderlijke figuur die dus biologisch vader of stiefvader kan zijn. 
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Vader

Moeder

Volwassene

Kind

Vader

Moeder

Volwassene

Kind

GOMOTIONS.nl

INSTRUCTIES

1. Print dit vel 4x uit
2. Knip per vel van 1 persoon de voetstappen uit
(vader, moeder, volwassene en kind)
3. Kijk met welke gevoelens het uitknippen
van de voetstappen gepaard gaat. Schrijf dit eventueel op na het uitknippen.
4. Volg de instructies in de video op (Module 2)

https://www.gomotions.nl/wp-content/uploads/2021/08/Voetstappen-Footprints-Workshop-Familieopstellingen-gomotions-copy.pdf


Hetzelfde geldt voor de moederlijke figuur die we in de 
beschrijving moeder noemen.  

Als een van deze twee kortgeleden is overleden (binnen de afgelopen 12 
maanden), dan stel je deze niet op of plaats ze aan de zijlijn (wees 
vooral voorzichtig met jezelf!). 

DE FAMILIEOPSTELLING 
Introductie en voetstappen plaatsen 

1. Als je dit nog niet gedaan hebt, print dan eerst de voetstappen pdf 
4x uit en knip voor elke rol een paar voetstappen uit. De 
instructies vind je in de pdf. 

2. Pak je voetstappen voor je [vader], je [moeder], jezelf als 
[volwassen deel] en voor jezelf als [kind]. 

3. Je legt deze voetstappen vervolgens intuïtief in de ruimte. 
Gewoon zoals het "voelt". Dit kan op elke manier: naast elkaar, 
tegenover elkaar, ver of dichtbij elkaar... 

Kijk naar de positionering en wanneer het voor jou "goed" ligt, 
maak je hier met je telefoon een foto van (misschien kun je al aan 
de manier waarop je het hebt neergelegd, het e.e.a. opmaken). 

Wat we gaan doen: 
Jij gaat zometeen één voor één op de geplaatste voetstappen 
staan: eerst van je [vader] en dan van je [moeder] en zegt dan 
hardop tegen jouw innerlijk [kind] en jouw [volwassen deel] (in de 
richting van hun voetstappen) wat je op dat moment voor 
gevoelens ervaart.  

Wees hierbij zo eerlijk en oprecht mogelijk. Ga er niet over 
nadenken, maar laat de emotie komen zoals deze komt. Wat je 
tijdens deze "download" ervaart, dat is de kern van deze oefening. 

Dit een is een oefening waarbij jij voor het eerst in je leven gaat 
ervaren hoe jouw ouders zich verhouden tot jou. 

We zullen de precieze methode in de video en in de omschrijving 
hieronder stap voor stap met je doornemen. 
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Deel 1: Vaders voetstappen 

Je gaat allereerst in de voetstappen van je [vader] staan. 

1. Verwelkom je [vader] door te zeggen: 
“Welkom [vader]. Fijn dat je er bent!" 

2. Laat binnenkomen wat [vader] tegen [moeder] wil zeggen, en 
zeg dit tegen de voetstappen van de moeder. 

Let erop dat je vanuit de rol van [vader] naar de voeten van je [moeder] 
kijkt en dat je snel spreekt vanuit het hart. 

Haal even diep adem. 

3. Laat binnenkomen wat [vader] tegen [kind] wil zeggen, en zeg 
dit tegen de voetstappen van het kind. 

Let erop dat je naar de voeten van het [kind] kijkt en dat je snel spreekt 
vanuit het hart. 

Haal weer even diep adem. 

4. Laat binnenkomen wat [vader] tegen jouw [volwassen deel] wil 
zeggen, en zeg dit tegen de voetstappen van jouw volwassen deel. 

Let erop dat je naar de voeten kijkt van jouw [volwassen deel] en dat je 
snel spreekt vanuit het hart. 

Haal even diep adem.  

5. Ga vervolgens van de voetstappen van de [vader] af en maak 
wat aantekeningen over de zinnen die je intuïtief binnenkrijgt. 
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Deel 2: Moeders voetstappen 

Je gaat nu in de voetstappen van je [moeder] staan. 

1. Verwelkom je [moeder] door te zeggen: 
“Welkom [moeder]. Fijn dat je er bent!" 

2. Laat binnenkomen wat [moeder] tegen [vader] wil zeggen, en 
zeg dit tegen de voetstappen van de vader. 

Let erop dat je vanuit de rol van [moeder] naar de voeten van je [vader] 
kijkt en dat je snel spreekt vanuit het hart. 

Haal even diep adem. 

3. Laat binnenkomen wat [moeder] tegen [kind] wil zeggen, en zeg 
dit tegen de voetstappen van het [kind]. 

Let erop dat je naar de voeten van het [kind] kijkt en dat je snel spreekt 
vanuit het hart. 

Haal weer even diep adem. 

4. Laat binnenkomen wat [moeder] tegen jouw [volwassen deel] 
wil zeggen, en zeg dit tegen de voetstappen van jouw [volwassen 
deel]. 

Let erop dat je naar de voeten kijkt van jouw  [volwassen deel] en dat je 
snel spreekt vanuit het hart. 

Haal even diep adem.  

5. Ga vervolgens van de voetstappen van de [moeder] af en maak 
wat aantekeningen over de zinnen die je intuïtief binnenkrijgt. 
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Deel 3: Ouders voetstappen 

Vervolgens ga je in de voetstappen van vader en moeder [ouders] 
staan.  

Mochten de voeten te ver uit elkaar liggen, dan mag je deze 
verschuiven. Gebruik van iedere ouder 1 voet als je dat wilt. 

1. Verwelkom je [ouders] door te zeggen: 
“Welkom [vader] en [moeder]. Fijn dat jullie er zijn" 

2. Laat binnenkomen wat [ouders] tegen [kind] willen zeggen, en 
zeg dit tegen de voetstappen van de [kind]. 

Let erop dat je vanuit de rol van [ouders] naar de voeten van je  [kind] 
kijkt en dat je snel spreekt vanuit het hart. 

Haal even diep adem. 

3. Laat binnenkomen wat [ouders] tegen [volwassen deel] wil 
zeggen, en zeg dit tegen de voetstappen van het kind. 

Let erop dat je naar de voeten van het [volwassen deel] kijkt en dat je 
snel spreekt vanuit het hart. 

Haal weer even diep adem. 

5. Ga vervolgens van de voetstappen van de [ouders] af en maak 
wat aantekeningen over de zinnen die je intuïtief binnenkrijgt. 
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Stap 4: Voetstappen eventueel verplaatsen 

Stel je voor dat je "een volgende stap" in je leven zet en je de 
voetstappen anders wil neerleggen: zoals jij WILT of WENST dat ze 
staan. 
Als het goed voelt om te veranderen mag dat. 
Kijk goed, terwijl je dit doet, of er ook iets in je lichaam gebeurt. Wat 
verandert er in je lichaam. Neem hiervoor alle tijd en als alles tot rust is 
gekomen, kun je hier ook een foto van maken. 

Stap 5: Afronden: Geleerd & Actie 

In deze laatste stap gaat het om leren van wat je hebt gezien in de 
oefening en wat je vanaf heden (anders) gaat doen.  

Vragen die je jezelf kunt stellen:  

- Wat heb ik geleerd van deze oefening? 

- Wat verandert ervan af nu voor mij? 

- Wat is mijn verantwoordelijkheid in mijn relatie met mijn 

beiden ouders?   

- Wat is de verantwoordelijkheid in onze relatie van mijn 

ouders? 

- Wat heb ik geleerd over de situatie toen? 

- Met welke inzichten ga ik de toekomst tegemoet treden? 

- Welke positieve verandering kan ik teweegbrengen met wat ik 

heb geleerd? 
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MODULE 3 
coaching-sessie 

Ik nodig je uit om jouw gratis coaching-sessie te boeken met mij. 
Je kunt dit doen via Whatsapp (06 1089 0370) of via email (info@gomotions.nl) 

Vermeld hierbij jouw naam en dat je de workshop Introductie Familieopstellingen aan 
het volgen bent. 

Hieronder vind je een aantal vragen ter voorbereiding op ons gesprek. 

Ik kijk naar je uit! 

Hartelijke groet, 

Vragen ter voorbereiding op coaching-sessie. 

Reflecteer op onderstaande vragen en neem ze mee 
voor in onze coaching-sessie. 

• Wie zijn de belangrijkste mensen in jouw leven geweest en hebben 
jouw enorm beïnvloed? 

• Denk hierbij aan je ouders, grootouders, broers/zussen, ooms/
tantes. 

• Op welke manier hebben ze jou beïnvloed? 

• Op welke manier lijk je op ze of verschil je juist van ze? 

• Hoe hebben ze jou geïnspireerd? 
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• Het is belangrijk om belangrijke gebeurtenissen te identificeren en 
daardoor helder te krijgen wie jou heeft geholpen om te groeien.  

• Wie in jouw jeugd heeft je ook geholpen om je zelfvertrouwen te 
vergroten. Wie heeft je aangemoedigd om je potentieel waar te 
maken? Denk aan ouders, broers/zussen, andere familieleden/ buren 
of andere mensen uit jouw omgeving. Weet jij nog wat zij zeiden of 

deden om jouw zelfvertrouwen aan te moedigen. 

• Herinner jij een verhaal vanuit jouw jeugd over een bepaalde periode 
of gebeurtenis waarbij de invloed van een van deze mensen enorm 
belangrijk was. Een herinnering die een diepe indruk op jou heeft 
gemaakt.  
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• Denk aan een periode van tegenslag, verdriet of crisis binnen jou 
persoonlijke leven als kind. Tot wie wendde jij je en waarom juist naar 
deze persoon? Wat deed of zei diegene om jou te troosten. Bij wie 
zocht jij heilzame steun. 

• Bij wie zoek jij nu troost, steun en word je aangemoedigd? 
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