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Stel het eens op! Meer over opstellingenwerk bij Groeicirkel 

Systemisch werk is een mooie methode om meer helderheid te krijgen in je (vaak onbewuste) 
patronen die je weerhouden om voluit je eigen leven te leiden, je hart te volgen en tot bloei te 
komen. Bij Groeicirkel bieden we avonden, workshops en weekenden waar je zelf een vraag 
kunt onderzoeken en/of kunt komen representeren. Kijk op de site bij de opstellingen-agenda 
voor alle actuele data en mogelijkheden en om je aan te melden. Hieronder vind je meer 
informatie over wat systemisch opstellingenwerk is en hoe het werkt. Stel het eens op!  

 

Wat is het?  
Systemisch werk inspireert steeds meer mensen. En dat is niet voor niets. Een (familie-) 
opstelling helpt je om zicht te krijgen op patronen, vragen of thema’s in je leven waar je al 
langere tijd tegenaan loopt, maar nog geen blijvende verandering in hebt kunnen realiseren. 
Het kan je ook helpen om bijvoorbeeld heldere keuzes te maken en zeker ook om jezelf nog 
beter te leren kennen.  

Systemisch Werk gaat over de werking van systemen zoals families en organisaties en de 
invloed daarvan op ons functioneren. Ook gaat het over ons innerlijke systeem als mens met 
een lichaam en ziel met allerlei gevoelens, gedachten en opvattingen, bewust en onbewust. 
Deze zitten vaak niet allemaal op een lijn en kunnen ons innerlijk verwarren, verscheuren of 
steeds in dezelfde valkuilen laten lopen.  

In een systeem (intern of extern) kunnen allerlei dynamieken en verstrikkingen spelen die 
maken dat je in je dagelijks leven niet altijd de keuzes maakt die je zou willen maken. Alsof er 
een elastiekje is dat je steeds weer terugtrekt in je oude patroon. Door de invloed van de 
verschillende factoren duidelijk te krijgen kun je helderder zien wat er in en om jou speelt. Je 
gaat zien hoe je daarin anders kunt gaan voelen, denken en handelen, in overeenstemming 
met jouw diepere weten en waarheid.  
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Het leven wil stromen, groeien en bloeien in liefde en vrijheid. Als onderliggende waarheden 
worden blootgelegd komt er altijd beweging op gang die jou dient om helemaal jezelf te 
kunnen zijn.  

 
Altijd wil een systeem naar balans bewegen. Soms zit er iets in de weg om tot bloei en expressie 

te komen. De obstakels op je weg, de pijn en de verwarring zijn soms de weg. Er mee kunnen zijn, 
dat brengt troost, inzicht, heling of acceptatie.  -  Sylvia Monten 

Wat voor soorten vragen zijn geschikt om op te stellen?  
Kort gezegd kun je elke vraag die je bezighoudt opstellen en onderzoeken, zolang deze iets 
met jezelf te maken heeft. Je vraag kan heel specifiek zijn, maar ook een wat vager gevoel van 
bijvoorbeeld onrust of onvrede.  Je kunt ook een patroon of thema in je leven onderzoeken. Jij 
bepaalt waar het over mag gaan.  

Enkele voorbeelden van vragen:  

• iets belemmert me om helemaal te kiezen voor ...., wat heb ik daarvoor nodig? 
• waarom voel ik steeds die boosheid in mezelf?  
• ik wil graag een partner, wat maakt dat dat nog niet lukt?   
• hoe kan ik mijn relatie met mijn kind/ partner/ ouder/ collega verbeteren?  
• hoe zouden mijn sexualiteit en levenslust meer kunnen gaan stromen?  
• hoe kan ik van mijn migraine af komen?  
• hoe kan ik mijn doel bereiken en wat gaat me daarbij helpen?  
• hoe kan ik meer zelfvertrouwen hebben en mezelf durven laten zien?  
 
Als ouder(-s) kun je ook een vraag inbrengen ten dienste van een minderjarig kind. 

 

Hoe verloopt een opstelling?  
Jouw vraag of het thema dat nu in je leven speelt en wilt onderzoeken staat centraal. We 
bepalen welke elementen en mensen daarin van invloed zijn en die geven we concreet een 
plek in de ruimte. Bij een opstelling in een groep worden andere mensen (representanten) 
ingezet om onderdelen uit jouw systeem te representeren. Bij een individuele opstelling doen 
we dat met voorwerpen zoals bijvoorbeeld poppetjes of  plekken op de grond.  
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Zo krijg je visueel een beeld van wat er speelt. Ook kijken we naar de onderlinge verhoudingen 
en welke patronen en invloeden er spelen. En natuurlijk onderzoeken we wat een helpende 
verandering of beweging zou kunnen zijn en waar jij een stap in zou kunnen zetten. 
Onbewuste patronen worden bewust en nieuwe inzichten en handelingsmogelijkheden 
worden zichtbaar.   

Het opstellingenwerk is echt iets wat je vooral moet ervaren. Zowel voor de vraagsteller als 
voor alle anderen aanwezigen/representanten brengt een opstelling die inzichten die nu 
aansluiten bij waar je bent en wat je nodig hebt. We stemmen af op een groter wetend veld 
van liefde en waarheid. En dat is niet precies uit te leggen maar wel te voelen en ervaren. En 
het werkt, altijd en voor iedereen.   

 

 

 

Wat is representeren en wat brengt dat me?   
Representeren in opstellingen van anderen raakt, inspireert en kan je diep ontroeren. Als 
representant kom je in de unieke gelegenheid om een scala aan ervaringen op te doen die ook 
raken aan jouw eigen persoonlijke thema’s en leven. Je wordt intuïtief door de vraagsteller 
gevraagd om een persoon of element uit diens leven te representeren. Je gaat staan op een 
plek in het werkveld en als vanzelf krijg je contact met gevoelens of gedachten die horen bij 
wat je representeert. Dat wat gezien moet en mag worden. Dit is de grote magie van het 
systemische werk; met je hoofd is het niet te snappen en het werkt altijd en bij iedereen.. En 
als vanzelf dus, je hoeft er niets voor te doen. Tegelijkertijd kun je als representant in een 
opstelling ook gemakkelijk als jezelf blijven kijken naar wat er gebeurt en er weer uit stappen 
wanneer de opstelling afgerond is. Heel boeiend om al die gevoelens en ervaringen eens 
vanuit een ander perspectief te beleven. Het blijkt nooit voor niets te zijn dat jij voor die plek 
werd gevraagd. Je ervaringen op die plek geven jou ook sleutels en inzichten voor jezelf en de 
eerstvolgende stap in jouw eigen proces.  

Meld je aan voor een van onze maandelijkse opstellingenavonden of een retraiteweekend 
Systemisch Zielswerk. Kijk bij de opstellingen- agenda op de website voor de data en info.   

Gebruikte methodieken 
De methodiek van het systemische werk / familie-opstellingen is oorspronkelijk ontwikkeld 
door Bert Hellinger. Momenteel wordt het ingezet in een hele brede context, voor individueel 
persoonllijk en professsioneel onderzoek, maar ook voor teams, organisaties en zelfs voor 
maatschappelijke vraagstukken. Het is dus ook geschikt voor concrete vragen in het hier en 
nu, en er zijn ook vele korte oefeningen die we gebruiken om deelaspecten te onderzoeken. 
Soms werken we met woorden, soms ook zonder.   

Sinds 2020 werken we ook met de inzichten en methodiek die Franz Ruppert ontwikkeld 
heeft; het opstellen van het verlangen/ IoPt. Daarnaast zijn we beschikbaar voor organisaties 
die een ontwikkelstap willen maken in een team of de gehele organisatie.  

“De ervaring van een opstelling is wonderschoon en ontroerend” - Robert van der Linden  

“Verrassend hoe het representeren me meteen uit mijn hoofd haalde. Naast heel 
interessant was het daardoor voor mij ook echt ontspannend.” Corine  



OPSTELLINGENWERK | GROEICIRKEL | T: 06 – 4169 6936 | M: SYLVIA@GROEICIRKEL.NU 4	

Maandelijkse opstellingenavond in Huizen/ 
workshops 
Maandelijks is er een opstellingenavond op een 
donderdag in Huizen waar je je vraag kunt stellen 
en/of kunt komen representeren. Kom je vaker 
representeren dan is er ook een strippenkaart 
beschikbaar met korting. Regelmatig organiseren 
we ook opstellingenworkshops met een thema in 
Huizen en Soest. Zie de agenda/website.  

 
Opstellingenweekend in Drenthe 3-5 juli en 18-
20 december 2020 
Voor als je nieuwsgierig bent of net als wij al 
verslingerd bent geraakt aan deze manier van 
jezelf en het leven beter leren kennen. Dompel je 
een weekend onder in de rijke wereld van het 
opstellingenwerk om je vragen te onderzoeken. Op 
een prachtige plek in de Drentse natuur ervaren en 
genieten van even helemaal de tijd hebben voor 
jezelf met mooie ontmoetingen en ontdekkingen.  
 
Individuele opstellingen in Soest en Arnhem 
Wil je één-op-één eens kijken naar je vraag? Je 
bent van harte welkom voor een persoonlijke 
sessie. We kunnen werken met een (familie-
)tafelopstelling, met een hier-en-nu-opstelling of 
een opstelling van je verlangen (IoPt). Een 
verfrissende manier van kijken naar je vraagstuk.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wil je aanmelden of heb je nog een vraag over Opstellingenwerk bij Groeicirkel: mail 
naar sylvia@groeicirkel.nu, bel 06-41696936 (Sylvia) of vul het contactformulier in op de site. 
Daar vind je ook onze algemene voorwaarden en de privacyregeling.  

"In een persoonlijke familie-opstelling met Sylvia kreeg ik een andere kijk op mijn leven 
en  mijn verhouding tot de relaties daarbinnen. Door dit inzicht ontstond een nieuw 
begin. De begeleiding van Sylvia is zacht en doortastend, ze brengt je bij je 
transformatie en blijft in het hele proces als warme steun naast je staan. Blij dat ik me 
dit gegund heb ;-)." Elna 
	


