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Systemisch leiderschap betekent vanuit een systemisch perspectief kijken naar je rol als manager 
of professional in relatie tot je omgeving en daar je leiderschapsrepertoire op afstemmen. Het gaat 
om vragen als: waar is meer ruimte nodig en waar meer sturing, welke verstoringen zijn er in de 
groepsdynamiek en wat is jouw unieke positie in de organisatie? De deelnemers van de masterclass 
Systemisch Leiderschap maakten contact met wat er werkelijk ‘aan de orde’ is in hun organisatie. 

SYSTEMISCH LEIDERSCHAP: LEID JIJ HET 
SYSTEEM OF LEIDT HET SYSTEEM JOU?
door Sam Dousi en Marc Stekelenburg

Masterclass

Kader: drie basale systeemwetten

Vanuit het systemisch perspectief op organisaties en 
leiderschap kijken wij naar patronen van sturing en 
samenwerking. Het gaat om bestaande (impliciete) 
ordeningen, de krachten en de wetmatigheden die in 
het sociale systeem actief zijn. Welke bevorderen dan 
wel belemmeren het succesvol sturen van verandering, 
de teameffectiviteit en het bereiken van gezamenlijke 
resultaten? Vertaald naar organisatiesystemen gelden 
drie basale systeemwetten:
1. In elke organisatie is sprake van een orde, 

bijvoorbeeld een hiërarchische ordening of een 
ordening gebaseerd op senioriteit. 

2. In een organisatie hoort iedereen erbij en heeft 
recht op zijn of haar eigen plek. 

3. In een organisatie dienen ‘geven en nemen’ in 
balans te zijn; bijvoorbeeld in termen van aandacht 
of beloning versus de prestatie die geleverd wordt.

Systemisch kijken is het verkennen van patronen en 
mogelijke verstoringen in de ordening, wie welke plek 
in het systeem inneemt en balans zoeken in geven en 
nemen. 

‘Van je plek af gaan’
Freek, een relatief jonge leidinggevende, krijgt 
moeizaam grip op zijn team. Hij heeft het gevoel dat 
er veel over hem wordt geklaagd. Zijn professionals 
doen dit echter nooit rechtstreeks. In de opstelling 
gaat de representant voor Freek aan de zijkant staan. 
De begeleider vraagt een aantal representanten voor 
de teamleden. Een representant gaat dicht bij Freek 
staan, de anderen blijven op een afstand staan. In het 
team blijkt een senior te werken die zich gedraagt als 
leidinggevende en ook als zodanig wordt gezien door 
zijn collega’s. Pas als deze senior weer tussen zijn 
collega’s gaat staan (zijn natuurlijke plek), ontstaat 
er rust in het systeem. Freek ziet in dat hij niet aan 
de zijkant kan blijven staan, maar zijn positie als 
leidinggevende echt moet gaan innemen.

De dynamiek van een systeem kan verstoord raken als 
één medewerker bovenmatige aandacht krijgt, of als 
een medewerker op de plek van de leidinggevende gaat 
staan en daarmee de hiërarchische ordening aantast.

Methode: organisatieopstellingen 

Tijdens de masterclass gebruiken we organisatie-
opstellingen: een krachtig instrument om patronen 
en verstoringen in het systeem te onderzoeken. Bij 
een opstelling worden representanten voor personen 
of ‘elementen’ (bijvoorbeeld ‘de teamopgave’) in 
de organisatie in de ruimte (‘het veld’) opgesteld. 
Zij representeren daarmee het systeem, in een 
soort simulatie. Het onderzoek vindt plaats door de 
representanten te vragen naar hun ervaring op de plek 
in het opgestelde systeem. 
Een opstelling geeft de inbrenger inzicht in wat er 
werkelijk speelt in het systeem. Vaak is het blootleggen 
van patronen al voldoende om te komen tot nieuwe 
handelingsperspectieven. Daarnaast kan het uitproberen 
van specifieke interventies of wijzigingen in de opstelling 
helpen om te verkennen wat kan werken om de 
ordening/balans te herstellen. Dit biedt veelal goede 
aanknopingspunten voor sturing en ontwikkeling.
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Persoonlijk leiderschap: vrije wil & 
schaduwkant

In de masterclass kijken we vervolgens naar persoonlijk 
leiderschap. Centraal staat het ervaren en kennen van je 
vrije wil om als leider te doen wat jij in de organisatie te 
doen hebt. Naast deze vrije wil kom je in de zoektocht 
naar jouw persoonlijk leiderschap ook je ‘schaduwkant’ 
tegen. Dit onder ogen zien brengt in een constructieve 
confrontatie – soms onvermoede – krachten boven die 
je persoonlijk leiderschap versterkt.

‘De blik naar binnen’
De begeleider vraagt de representanten van de 
teamleden een plek in de ruimte in te nemen. Ze gaan 
in een cirkel om Elsa, de leidinggevende, staan. Elsa 
ervaart spanning. Een deel van haar teamleden heeft zij 
niet in beeld, ook kunnen de teamleden elkaar niet goed 
waarnemen. Ze voelt zich beklemd en realiseert zich dat 
de focus te sterk intern gericht is. Haar ontwikkelopgave 
is om de luiken open te gooien en de teamleden meer op 
hun eigen rol en verantwoordelijkheden aan te sturen, 
gericht op de klanten en niet op haar. 

Vier uitdagingen voor iedere leider

In de masterclass reflecteren de deelnemers op hun 
eigen rol en optreden. We confronteren hen daarbij 
met de vier uitdagingen die iedere leider vanuit het 
systemisch perspectief tegenkomt: 
• De bereidheid om echt voor jouw succes te gaan.
• De intimiteit durven aangaan in het veld van 

overdracht.
• De eenzaamheid van je plek als leider kunnen 

verduren.
• Het durven hanteren van de macht en invloed die je 

hebt om te sturen.

Overdracht: herhalen van oude patronen

Het begrip overdracht is een kernbegrip. Overdracht is 
in essentie het herhalen van het – soms destructieve – 
patroon uit een oude relatie in een nieuwe situatie. 
In de context van organisaties en leiderschap zoeken 
mensen in hiërarchische relaties herstel; ze projecteren 
oude patronen op hun leidinggevende (overdracht). De 
leidinggevende kan niet anders dan deze overdracht 
accepteren en zich bewust zijn van de eigen 
‘tegenoverdracht’. Door zich sensitief en bewust open te 
stellen (wat doet de ander met mij en ik met de ander?) 
ontstaat de mogelijkheid om constructiever te acteren 
(nieuwe patronen). Overdracht is een mooi voorbeeld 
van hoe het familiesysteem en het organisatiesysteem 
op elkaar in werken. Overdracht vindt vaak zijn 
oorsprong in wat men vroeger thuis geleerd heeft over 
hoe de dingen ‘horen te gaan’. Zonder al te zeer in de 
persoonlijke psychologie te duiken, wordt hier binnen de 
masterclass ook mee gewerkt. 

‘Als loyaliteit je in de weg zit’
Theo ging tijdens de opstelling achter zijn directeur 
staan. Hij legde zijn hand op zijn schouder. Zo deed hij 
dit vroeger ook altijd. Loyaliteit aan de ouders was thuis 
een uitermate belangrijke waarde. Zijn oorspronkelijke 
vraag had betrekking op hoe hij zijn daadkracht kon 
vergroten. Hij realiseerde zich dat zijn natuurlijke 
beweging om loyaal te zijn aan de ander en de autoriteit 
te dienen, hem daarbij in de weg zat. Hij wist nu in 
welke richting hij zich kon ontwikkelen. Hij moest eerst 
met zijn thema rondom loyaliteit aan de slag. Pas dan 
kon hij echt op eigen benen staan en ook duidelijker 
sturen op de zelfstandigheid van zijn mensen. 

Bron voor ontwikkeling én concreet plan

In vijf gezamenlijke bijeenkomsten en een individueel 
coachingsgesprek krijgt iedere deelnemer een goed 
beeld van de dynamiek in de eigen organisatie en zijn 
persoonlijke situatie. Zij ontdekken hoe het ‘zijn’ en 
het handelen van henzelf en van de anderen – acties 
en reacties – in de organisatie samen een systeem 
vormen. Er spelen krachten die niet meetbaar zijn, maar 
vanuit een systemisch perspectief wel waarneembaar en 
stuurbaar zijn. Deze inzichten noemen deelnemers een 
inspirerende bron voor ontwikkeling en vernieuwing. Om 
feitelijk veranderingen op gang te krijgen, werken zij 
gedurende de masterclass aan een concreet plan voor 
de verdere ontwikkeling van hun organisatie. ●


