
Systemisch kijken
Effectief samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken
…en diepgaand collectief leren en vernieuwen mogelijk maken
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Wanneer biedt systemisch kijken uitkomst?

Bijvoorbeeld:
• Als de samenwerking vast zit in patronen die het geheel niet verder helpen.

1. Individuele reflectie op: ‘Waarom lukt het nou niet?’ en wat kan ik vanuit mijn rol doen?
2. Conflictbemiddeling met en door de betrokken de partijen (conflictpatronen onderscheiden en anders aanpakken)

• Als je je met je team of organisatie steviger wilt positioneren in een complexe en dynamische omgeving
• Informatie ophalen uit het systeem, bijv.: wat voor andere partijen van belang is, wat het vraagstuk van jullie team of

organisatie vraagt
• Vinden van een passende positie en rol in het geheel
• Vinden van een passende verhouding met stakeholders

In mijn onderzoek kijk ik door de systemische bril naar de samenwerking door actoren, aan maatschappelijke
vraagstukken. Mijn doel is om patronen te onderscheiden, die vernieuwing bevorderen of belemmeren.
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Wat is het systemisch perspectief?
• Alles staat zichtbaar én onzichtbaar met elkaar in verbinding.
• Een verandering in één deel van een systeem, heeft elders effect.
• Een systeem is een entiteit op zich, is altijd onderdeel van een groter systeem, en bestaat veelal uit

subsystemen.

• Spelers hebben een plaats in het systeem en spelen een rol.
• Spelers hebben onderling relaties, waarmee ze elkaar én het geheel beïnvloeden

• Relaties kunnen sterk en goed zijn, aanwezig maar niet sterk, of conflictueus.
• Actoren (spelers) én Factoren (geld, tijd, ‘het veld’) hebben ook onderling relaties met elkaar.

“We zijn elkaar steeds opnieuw aan het maken, aan het creeren. We zijn niet dezelfde persoon in al onze
relaties.” - Esther Perel in Zomergasten

• Hieruit ontstaan interacties én bepaalde patronen die (veelal onbewust) invloed uitoefenen op alle
spelers. Er is sprake van een ‘zelfstandige’ onderliggende dynamiek, die de spelers (veelal onbewust) met
elkaar in stand houden.

• Historisch zo gegroeid. ‘Dit is nu eenmaal zoals we het hier doen’
• Bv: Matriarchale samenleving: vrouwen vormen het cement in alle sociale verbanden
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Wat onderscheidt dit perspectief?

Het systemisch perspectief:

• Omarmt complexiteit

• Inclusief en holistisch

• Gaat verder dan ratio alleen: ook emotie en intuïtie
mogen meedoen

• Er is geen sprake van schuld

• Denkt en kijkt circulair (A heeft invloed op B, waarna B A
weer beïnvloedt)

• Helpt zo om tot diepgaand begrip van de situatie te
komen en maakt daarmee duurzame oplossingen
mogelijk

…in plaats van:

• Reduceren van complexiteit en daarmee:
• losknippen van het geheel (bijv. procesoptimalisatie

en vooral: standaardisatie met lean six sigma)
• mythe van de beheersbaarheid
• uitsluiten van factoren die óók van invloed zijn

• Alles moet logisch, rationeel verklaarbaar zijn

• Naming, blaming, shaming => er verandert uiteindelijk
fundamenteel niets

• Denken in termen van causaliteit (A leidt tot B. Punt.)

• Quick fixes en optimalisatie van het bestaande
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Wat nu als je systemische dynamiek wilt veranderen?
Systemisch werken is vooral een mindset, waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Het begint altijd bij jezelf:
Tip 1: spreek over ‘ontwikkelen’ i.p.v. veranderen. Daarmee doe je recht aan wat er wel is.
Tip 2: werk volledig vanuit je eigen invloedssfeer. Je kunt het gedrag van een andere speler in het systeem niet

veranderen. Je kunt wel beïnvloeden, door: feedback geven, het goede voorbeeld geven, conflicten effectief
oplossen, etc. Realiseer je dat goede relaties cruciaal zijn, om invloed te kunnen hebben in een groot geheel.

Tip 3: ‘ontschuldig’, kijk steeds met nieuwe ogen en verbindt met open hart. Merk je oordelen, cynisme en angst t.a.v.
anderen en gebeurtenissen op, maar laat je er niet door leiden.

Tip 4: kijk verder dan ‘wat jij wilt dat er gebeurt’ en stel je open voor ‘wat er wil gebeuren’

Er zijn vervolgens globaal 3 opties om tot ontwikkeling te komen:
A: Bewust worden en ontrafelen van patronen

B: Er aan voorbij groeien

C: Ontregelen (bv. door een disruptieve gebeurtenis, crisis, of een zeer ontregelende interventie zoals het
opheffen van een team)

Dit is niet per sé een stappenplan, alle 3 de opties zijn een mogelijk beginpunt – en je kunt ze ook in combinatie met elkaar
inzetten. Het is wel aan te bevelen met A te starten. Optie C is uiteraard een uitzonderlijk paardenmiddel.
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Mijn onderzoeksvraag (en waar je mij evt. mee kunt helpen)
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Het thema:
De samenwerking van betrokken actoren aan het
vernieuwen van een collectief, maatschappelijk
vraagstuk - dat uitstijgt boven één actor, bijvoorbeeld:

• Het klimaatakkoord
• Vernieuwing van het pensioenstelsel
• Vernieuwing van het onderwijsstelsel
• Vernieuwing in het zorgstelsel
• …
• …

De vraag die ik wil beantwoorden:
Langs welke collectieve patronen werken deze actoren
met elkaar samen? Welke van die patronen
bevorderen vernieuwing? En welke belemmeren
vernieuwing?

?

Waar kan je me mee helpen:

• Ideeën voor een vraagstuk waar door meerdere actoren
aan vernieuwing moet worden gewerkt.

• Contact met de mensen (liefst ‘wat hoger in de boom’:
hoger management, of strategisch adviseurs bv) die met
hun organisatie bij een van deze ontwikkelingen betrokken
zijn.

Op de hoogte blijven? Op LinkedIn deel ik af en toe blogs,
updates en vorderingen w.b.t. mijn onderzoek.
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