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Eerst even voorstellen

Mijn naam is Roel Riepma en ik ben als trainer en als be-
stuurder verbonden aan De Project Academie. Bij De Project 
Academie werk een groeiend aantal trainers en adviseurs 
die allemaal hun eigen specialisme hebben op het gebied 
van project-, portfolio- en programmamanagement. Wij ge-
loven dat organisaties niet alleen zitten te wachten op stan-
daard trainingen, maar vooral op maatwerk oplossingen 
voor het succesvol uitvoeren van betekenisvolle projecten. 
De trainers en adviseurs zijn allemaal autonome professi-
onals, gek van hun vak en zeer ervaren en bedreven in hun 
specifieke vakonderdeel. 

Als wij een training of workshop maken, doen we dat samen 
in overleg met u en ons team. Net als een project dus. We 
kijken naar de aanleiding, het trainingsresultaat en het doel 
wat u daarmee wilt bereiken. Dan kijken we in ons team wie 
hiervoor de beste kennis en ervaring in huis heeft.  Door 
deze optimale samenwerking en kennisdeling krijgt u een 
optimale aanpak van uw probleem. Kort samengevat staan 
wij voor de volgende benefits:  

• Altijd een maatwerkprogramma voor een ‘standaard’ prijs
• Altijd een echte deskundige over het onderwerp waar u het  
  meeste behoefte aan heeft.
• Altijd verankerd in een effectieve trainingsopzet.

Mijn specialisme is verankerd in het thema persoonlijk lei-
derschap in projecten. Leiders zijn mensen die sterk en zelf-
bewust in complexe omgevingen staan en in staat anderen 
te enthousiasmeren mee op reis te gaan. Leiders die tijdens 
deze reis projecten inzetten ten behoeve van de omgeving, 
werken voluit vanuit het besef dat deze tijdelijke, resultaat-
gerichte organisaties alleen succesvol zijn als ze positieve 
waarde en betekenis toevoegen aan de omgeving waarvoor 
ze worden uitgevoerd. Ze versterken de samenhang in het 
krachtenveld.

In deze whitepaper ga ik in op het bewust omgaan met het 
zorgvuldig positioneren van het project in de complexiteit 
van de omgeving en het daarin aanwezige krachtenveld. Niet 
vanuit klassieke invalshoeken, maar vanuit de invalshoek 
van het systemisch  werken. In het systemisch werken staan 
drie basisprincipes centraal: 

1. Iedereen en alles telt mee, niets wordt uitgesloten
2. Er is een balans tussen geven en nemen
3. Er is een natuurlijke ordening, waaraan je niet voorbij 
     mag gaan

Graag neem ik je in deze whitepaper mee in het geven van 
inzicht in de wijze waarop je jouw persoonlijk leiderschap 
kunt verdiepen en verrijken vanuit de inzichten van het sys-
temisch perspectief.

Veel leesplezier! 
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Het krachtenveld vanuit systemisch perspec-
tief, een praktijkvoorbeeld

Joachim, projectmanager bij een Telecomprovider, vertelt 
het volgende:

“In mijn project ben ik verantwoordelijk voor het opzetten van een 
nieuw bedrijf op de zakelijke telefonie markt. Met dit bedrijf bieden 
we klanten uit het Midden en Kleinbedrijf  een infrastructuur, waar
mee het voor hen mogelijk is om op efficiënte wijze reseller te worden 
van SIM kaarten. Zo kan een bedrijf als AJAX er bijvoorbeeld voor 
kiezen om haar vaste kern aan supporters een ‘eigen SIM kaart AJAX 
stijl’ aan te bieden. Het bedrijf dat ik opzet, regelt voor AJAX alle 
diensten die nodig zijn om de telecomdiensten en de facturenstroom 
in goede banen te leiden. 

Ik werk keihard aan de opbouw van dit nieuwe bedrijf, maar heb 
regelmatig het stressgevoel dat de eigen directie onvoldoende of juist 
teveel oog heeft voor dat wat gerealiseerd is en dat wat hel  der in de 
planning staat. De algemeen directeur toont zich niet echt betrok-
ken en ik weet dat hij op een door hem gekozen moment de stekker 
uit het project kan trekken. Hij zal toch echt eerder de hoofdirectie in 
Engeland volgen dan mij. De commercieel manager zit daarentegen 
pal op het project en bij hem heb ik het gevoel dat ik geen stap kan 
verzetten, zonder zijn adem in mijn nek te voelen. Vertrouwt hij mij 
het project wel toe? En ook: verdedigt hij het project adequaat bin-
nen het managementteam? 

De directeur techniek is, zoals hij is. Ik kan op hem terugvallen, in-
dien nodig, maar daar blijft het dan ook bij. Hij ziet nu nog  geen rol 
voor zichzelf. De collega lijnmanagers, die binnen ons bedrijf beiden 
een andere tak van sport aansturen, zien mijn project gelukkig eer-
der als kans dan als bedreiging. Graag wil ik een opstelling maken, 
waarin de dynamiek van het krachtenveld zichtbaar wordt. Ook wil 
ik graag weten welke mogelijkheden ik heb om met minder stress in 
dit project te staan.”

Vanuit deze situatie wordt een opstelling gemaakt. Een op-
stelling is een weergave van de situatie via representanten 
voor zowel betrokken mensen als structuurelementen, zo-
als bijvoorbeeld het project, in een daartoe afgebakende 
ruimte.

1e Opstelling

In de eerste opstelling zet Joachim het krachtenveld intuïtief – 
zonder na te denken over hoe het zou moeten zijn – als volgt in 
de ruimte: 

Zichtbaar is dat Joachim pal voor zijn eigen project staat 
en dat de commercieel directeur niet in de rij staat van het 
directieteam. Wel houdt hij zijn ogen strak op het project 
gericht. Zijn collega-afdelingsmanagers staan achter het 
project en laten in de opstelling ook zien en horen dat het 
project wat hen betreft gewenst is.

Joachim vertelt dat de algemeen directeur officieel op-
drachtgever is van zijn project. De begeleider van de opstel-
ling vraagt aan de representant voor de algemeen directeur, 
een Engelsman, hoe het met hem is. Deze zegt: “ze redden 
zich er wel mee, ik wacht wel af waar ze op uitkomen!” De 
commercieel directeur zegt: “ik moet de zaak goed in de ga-
ten houden”. Joachim geeft aan dat dit klopt en dat dit ook 
precies de stress en druk is die hij voelt. Hij zegt: “ik zou het 
project graag zichtbaar willen maken voor het gehele ma-
nagementteam.” Van daaruit ontstaat de 2e opstelling

Index
AD= Algemeen directeur
CD= Commercieel directeur
TD= technisch direkter
PM= Projectmanager
AM1= Afdelingsmanager1
AM2= Afdelingsmanager2
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2e Opstelling

In deze tweede opstelling staan de leden van het directie-
team naast elkaar. Joachim staat achter zijn project en legt 
deze als het ware voor aan de beslissers. Hiermee wordt 
recht gedaan aan de ordening. Ook verstopt Joachim het 
project niet meer achter z’n rug. Hij maakt het zichtbaar en 
laat daarmee zien dat hij in alle openheid zijn verantwoorde-
lijkheid neemt. Tegelijkertijd haalt deze beweging direct de 
druk van zijn schouders, omdat hij ziet dat het directieteam 
actiever betrokken wordt in de besluitvorming over zijn pro-
ject. De representant voor de commercieel directeur zegt 
letterlijk: “het is goed om naast mijn collega’s te staan en de 
ruimte te nemen voor dit project.” De algemeen directeur 
zegt: “prettig om zo op de hoogte gehouden te worden.” En 
Joachim … hij ademt de situatie diep in, kijkt ernaar en zegt: 
“Ja, hier ga ik mee aan de slag!”

Joachim presenteert nu tweewekelijks over de voortgang 
van het project dat uitstekend op schema ligt en nu al een 
goede propositie in de markt heeft verworven. Hij laat zich 
goed voeden door de commercieel directeur en de eerste 
technische issues zijn conform tijdsplan uitgevoerd.

De systemische aanpak

De systemische aanpak is een fenomenologische aanpak. 
Hoe het werkt, weet niemand precies, maar zodra een in-
brenger – iemand die een vraag inbrengt – een opstelling 
maakt, wordt de dynamiek in het systeem zichtbaar. Een 
opstelling is een weergave van de situatie via representan-
ten voor zowel betrokken mensen als structuurelementen, 
zoals bijvoorbeeld het project, in een daartoe afgebakende 
ruimte. De representanten, die de situatie niet kennen, laten 
met hun houding, hun gevoel en ook letterlijke woorden zien 
en horen hoe de werkelijke praktijk ervaren wordt. De wer-
kelijke praktijk ontvouwt zich als “verschijnend fenomeen” in 
de opstelling, inclusief alle bijbehorende spanningen. Span-
ningen in het systeem – het samenhangende geheel – ont-
staan, omdat op onbewust niveau geen recht wordt gedaan 
aan één of meer van de drie systemische basisprincipes.

1. Iedereen heeft het recht erbij te horen, niets wordt uitgesloten. 
Zo heeft in het voorbeeld van Joachim het project – een 
structuurelement – het recht om zichtbaar te zijn. Gevoels-
matig weet Joachim dat de algemeen directeur uiteindelijk 
de beslisbevoegdheid heeft om het project al dan niet door 
te laten gaan. Vanuit angst voor verlies, beschermt Joachim 
zijn eigen project en onttrekt het aan het oog van de alge-
meen directeur. “Wat weet hij nu van de inhoud?”, vraagt hij 
aan de begeleider. Tegelijkertijd voelt de verantwoordelijk-
heid zwaar. Het wordt versterkt door de woorden van de al-
gemeen directeur: “ik wacht even af wat er van komt!”. Het 
project lijkt nog niet echt voor hem te bestaan, waardoor 
Joachim zich onbewust afvraagt of het project er nu mag zijn 
of niet.

Bewust heeft de begeleider in overleg met Joachim, de op-
steller, ook de twee afdelingsmanagers opgesteld. Het pro-
ject heeft invloed op de afdelingen die zij leiden. Gelukkig 
voor Joachim staan zij achter het nieuwe project, waardoor 
zij voor hem als een steun in de rug ervaren worden. Dit had 
anders kunnen zijn. In het krachtenveld zou er dan een te-
genstander zijn geweest. Als deze tegenstander wordt uit-
gesloten – jij telt niet meer mee, want het project gaat toch 

Index
AD= Algemeen directeur
CD= Commercieel directeur
TD= technisch direkter
PM= Projectmanager
AM1= Afdelingsmanager1
AM2= Afdelingsmanager2



8 9Balanceren in een ordelijk krachtenveld   De project academie 2013  - www.deprojectacademie.nl Balanceren in een ordelijk krachtenveld   De project academie 2013  - www.deprojectacademie.nl

door – ontneemt de organisatie zichzelf de mogelijkheid om 
de aard van de tegenkracht goed te onderzoeken. Vroeg of 
laat kan zich dat tegen de organisatie keren en het succes 
van het project ondermijnen.

2. Er moet een balans zijn tussen geven en nemen. 
 Joachim trekt keihard aan het project. Legt zijn volledige ziel 
en zaligheid erin, maar krijgt daarvoor weinig expliciet uit-
gesproken credits terug. De commercieel directeur zit er als 
een criticaster bovenop en de algemene directeur laat fijn-
tjes weten dat hij wel even afwacht hoe het project zich gaat 
ontwikkelen. Complimenten voor gerealiseerde successen 
en ruimte geven om in het directieteam te mogen presen-
teren, zijn twee vormen waarmee de directie zichtbaar kan 
maken dat ze het werk van  Joachim belangrijk vinden.

3. Er is een natuurlijke ordening waaraan je niet voorbij moet gaan. 
Joachim voert in opdracht van het directieteam de opdracht 
uit. Zij zijn de beslissers. Joachim is de uitvoerder. Door zo 
pal voor het project te gaan staan, pleegt Joachim inbreuk 
op de ordening. Het is belangrijk dat het project zichtbaar 
blijft voor de directie. Het patroon wordt versterkt door de 
commercieel directeur, die uit de orde van de directie stapt 
en als een waakhond toeziet wat er allemaal precies gedaan 
wordt met het project en ook ingrijpt als hij denkt dat het 
anders moet. Door als projectmanager achter het project 
te gaan staan en het werk zichtbaar te maken voor het vol-
tallige directieteam, ontstaat een goede orde. In de praktijk 
presenteert Joachim nu de voortgang van het project. De 
commercieel directeur vult hem aan, indien dit nodig heeft.

Kernzinnen

In de opstelling zelf, dus daar waar gewerkt werd met repre-
sentanten voor de collega’s van Joachim, heeft Joachim de 
communicatie geoefend die nodig is om de omgeving goed 
mee te krijgen. Vaak zijn dat korte kernachtige zinnen, die 
precies aangeven wat er nodig is om tot een gewenste bewe-
ging – alles wordt ingesloten, de balans geven versus nemen 
klopt en er wordt recht gedaan aan de ordening – te komen.

Een paar zinnen die Joachim, steeds vanuit eigen verant-
woordelijkheid, heeft geoefend zijn:

• Ik waardeer je als mijn baas en werk als projectmanager in 
 dit internationale bedrijf graag aan mijn project;

• Ik weet dat jij als commercieel directeur belang hebt bij 
 deze nieuwe markt. Ik zal je steeds op de hoogte houden
 van mijn aanpak en de resultaten en om adviezen vragen
 als ik er zelf niet uitkom. Ik doe mijn best om de basis neer
 te zetten van een goed renderend bedrijf. Ik waardeer je   
 actieve betrokkenheid.

• Voor mij is het belangrijk dat mijn project door het gehele 
 directieteam gezien wordt, omdat ik conform projectplan
 zowel het algemene perspectief, het technische perspectief
 en het commerciële perspectief nodig heb om tot een
 succesvol resultaat te komen. Graag houd ik jullie wekelijks 
  op de hoogte van de voortgang en doe ik een beroep op
   jullie voor de ondersteuning van de uitvoering van het plan.

Door zo te handelen, legt Joachim rolvast zijn weg naast die 
van zijn collega’s. Hij blijft vanuit eigen verantwoordelijkheid 
doen wat gedaan moet worden en doet tegelijkertijd recht 
aan en appél op de positie en verantwoordelijkheid van de 
anderen.
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Workshops “projectopstellingen”
Uw eigen vraag systemisch uitwerken? U bent welkom.

Op de website www.deprojectacademie.nl kunt u zich 
inschrijven voor eendaagse en tweedaagse workshops 
projectopstellingen. In het programma wordt de 
achterliggende theorie uitgelegd aan de hand van 
systemische vraagstukken, zoals u die inbrengt vanuit uw 
werkomgeving. 

Er wordt derhalve van u verwacht dat u actief vraagstukken 
inbrengt en deze ook zorgvuldig – altijd vanuit uw eigen 
verantwoordelijkheid, uw persoonlijk leiderschap – wilt 
onderzoeken.

Waaraan herkent u systemische vragen?
Vragen die goed uitgewerkt kunnen worden met behulp van 
opstellingen, kunnen herkend worden aan de gevoelswaarde 
die ze oproepen. Als er sterke primaire gevoelens zijn als 
angst, boosheid en/of verdriet, raakt de situatie de inbrenger. 
Wat raakt de inbrenger zo? Wat is zijn eigen aandeel erin? 
Hoe verhoudt de inbrenger zich tot de omgeving? omgeving? 
Door het stellen van dergelijke contracteringsvragen, 
ontstaat voor u een vraag op maat, die door middel van een 
opstelling uitgewerkt kan worden.
 
Ook als er sterke tertiaire gevoelens zijn, kan het systemisch 
werken goed worden toegepast. Tertiaire gevoelens komen 
naar voren in woorden als “het is zo zwaar” of “ik weet niet 
wat er speelt, maar het beïnvloedt me sterk” of “ik voel me 
schuldig dat ik er niets aan kan doen” of “ik weet me geen 
raad”. De inbrenger laat met dergelijke zinnen zien en horen 
dat de vraag zijn petje te boven gaat. Wat is het dan precies 
wat speelt?

Vaak liggen de primaire en tertiaire gevoelens onder de 
secundaire gevoelens, zoals “ik vind het zo vervelend” of  
“een beetje meer aandacht zou fijn zijn”. Met deze gevoelens 
legt de inbrenger de vraag buiten zichzelf, waardoor de 
spanning wegvalt. De vragen moeten echt zijn. De inbrenger, 
de begeleider en de groep moeten zich erdoor geraakt 
weten.

Vragen waaraan u kunt denken
• Ik krijg mijn toeleveranciers moeizaam in het gareel. Ze 
doen niet echt wat ze beloven, maar het is tegelijkertijd las-
tig om de  vinger precies op de zere plek te leggen. Hoe krijg 
ik meer zicht op de motivatiepatronen van mijn toeleveran-
ciers? 

• Afdelingsmanagers beloven hun volledig toe zegging voor 
het project, maar op het moment dat ik van hen echt capaci-
teit en medewerking nodig heb, geven ze niet huis. Wat moet 
ik doen om wel invloed op ze te krijgen?

• Leuk hoor, die projectmanagers. Ze zeggen te werken conform 
overeengekomen methode, maar hoe vaak ik als PMO’er nog 
achter de afgesproken  gegevens aan moet hollen … Bela-
chelijk gewoon. Hoe krijg ik ze echt gefocust?

• Onze directie gaat wel heel erg gemakkelijk om met het op-
starten en afsluiten van projecten. Het lijkt alsof ze enkel en 
alleen adhoc beslissen. Wat kan ik als projectmanager doen
om wat meer zicht te krijgen op de besluitvorming? 

• Waarom vertraagt de afdeling inkoop toch steeds weer de
uitvoering van onze projecten? Steeds opnieuw liggen ze 
dwars. Wat kan ik anders doen ten aanzien van het doorbre-
ken  van dit patroon?

• Ik ben zeer teleurgesteld over de tussentijdse afsluiting van 
mijn project. Dat kunnen ze toch niet maken? Hoe komt het
toch dat het spel gespeeld wordt, zoals zij het spelen? Wat is
mijn eigen rol daarin?

• Indien u twijfelt of uw vraag passend is, stuurt u een mail 
naar roelriepma@deprojectacademie.nl 

Mogen we u verwelkomen op één van onze workshops?
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