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Inleiding
Hoe het zo gelopen is

D

it boek is geschreven vanuit mijn persoonlijke werk- en levenservaring.
Het is altijd al mijn passie geweest ouders te ondersteunen in hun
opvoedtaak, zodat opvoeden ontspannen en gemakkelijker wordt. Ik
wil de door mij opgedane kennis en ervaringen graag met je delen. En, zoals
ik altijd aan het begin van mijn trainingen zeg: ‘Neem ervan wat voor jou
passend en helpend is en laat de rest bij mij.’
In 1992 kwam ik voor het eerst in aanraking met ‘familieopstellingen’ en het
heeft me sindsdien niet meer losgelaten. Het was spannend om er getuige
van te zijn hoe deze bijzondere manier van werken tot ontwikkeling kwam. Er
waren in die tijd nog geen opleidingen. Veel therapeuten pakten de methodiek
op, ontwikkelden het verder en integreerden het binnen hun eigen werkwijze.
Zo werd deze fenomenologische manier van werken op diverse gebieden
en in verschillende contexten toegepast en kreeg het geheel de benaming
‘systemisch werk’.
In de vele opstellingen waaraan ik heb deelgenomen, heb ik een diversiteit aan
systemische dynamieken mogen ervaren. Daarnaast was mijn professionele
blik steeds gericht op de verschillende stijlen van werken van de verschillende
opstellers.
Aanvankelijk was ik zelf niet van plan om met familieopstellingen te gaan
werken, ik ben er als het ware ingerold. Mijn Praktijk voor Kwaliteitsopvoeding
opende ik met de doelstelling ouders te coachen vanuit mijn kennis en ervaring op het gebied van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Jarenlang gaf
ik NLP-communicatietraining aan ouders, leerkrachten, BSO-medewerkers
etc. Ik volgde de opleiding tot NLP-counselor, ben medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Nieuwetijdskinderen en heb veel expertise ontwikkeld over
het opvoeden van het intuïtieve, gevoelige kind.
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Veel ouders vonden de weg naar mijn praktijk, elk met hun specifieke vraagstukken. Eén van die cliënten, een moeder, was behoorlijk wanhopig. Ze wilde
haar kind wel achter het behang plakken, of zelf vertrekken, want zij kon het
niet meer volhouden in huis. Haar kleine dochtertje van drie jaar claimde haar
voortdurend, zij volgde haar moeder overal in huis en kwam er nooit toe om
zelfstandig te gaan spelen. Zoals gewoonlijk begon ik het gesprek door breed
naar moeder te luisteren en haar op verschillende gebieden te bevragen.
Moeder had een helder inzicht, ze had al een route gevolgd via de reguliere
hulpverlening en gezinsbegeleiding in huis gehad. Geen van de praktische
adviezen die haar vanuit verschillende hoeken waren aangereikt, had echter
een oplossing gebracht.
Tja, dacht ik, wat kan ik daar nog aan toevoegen – en ik hoorde mezelf tegen
haar zeggen: ’Zou je het eens op een andere manier willen bekijken?’ terwijl
ik twee velletjes papier van mijn schrijfblok scheurde. ‘Als dit velletje je kind
voorstelt en dit velletje jou, hoe stáán jullie dan ten opzichte van elkaar? Wil je
ze eens hier in de ruimte op de grond neerleggen?’ Moeder legde de papiertjes
met namen op de grond en nam haar plaats in. Ze stond er nog geen minuut
toen er een stroom van tranen kwam. Moeder zei dat ze een enorme angst
voelde en heel bang was dat haar dochtertje iets zou overkomen: ‘Ik wil
haar heel dicht bij me houden’. En ja, kinderen voldoen keurig aan dit soort
vragen, die vanuit een diepere laag gecommuniceerd worden, en zo bleef
dit meisje dus dicht bij haar moeder in de buurt. Moeder communiceerde
op de onbewuste onderlaag iets anders dan op de bewuste bovenlaag. De
opvoedopstelling die volgde was heftig, duidelijk en to the point, het resultaat
meer dan verbluffend.
Bij de daaropvolgende cliënten gebeurde steeds hetzelfde. Ik luisterde naar
hun verhalen, naar de zinnige gedachten die ouders hadden en naar de praktische tips die zij al hadden toegepast en die geen enkel effect hadden gehad.
Steeds werd duidelijk dat ‘iets’ hen onderuithaalde. Iets wat niet te vinden was
op de psychologische- of gedragslaag.
Mijn ‘familie-systemische oor’ werd steeds vaker gealarmeerd en ik luisterde
net zo lang tot de energie in het veld voelbaar werd; de individuele opvoedopstelling kon beginnen. Sindsdien heb ik niets anders meer dan opstellingen
gedaan met ouders, antwoorden leken voor het oprapen te liggen, oplossingen dienden zich als vanzelf aan.
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Sommige ouders waren wat terughoudend om op mijn schone velletjes papier
te gaan staan, en aangezien het belangrijk is dat zij goed geassocieerd staan,
kwam ik op het idee tapijttegels te gaan gebruiken.
Al werkend met ouders en hun opvoedingsvraagstukken ontstond er vanuit
de combinatie van mijn therapeutische mogelijkheden en levensvisie een
geheel eigen werkwijze. Door toevoegingen vanuit NLP (Neuro Linguïstisch
Programmeren), The Work van Byron Katie, Non-Dualiteit (Advaita) en het
evolutionaire vraagstuk over spirituele ontwikkeling bij ouders en kinderen van
nu, heeft de individuele opvoedopstelling een eigen vorm gekregen binnen
mijn praktijk en draag ik dit uit via trainingen aan professionals die met ouders
en/of kinderen werken.
Systemisch werk wordt op veel gebieden toegepast; er zijn inmiddels vele
boeken verschenen. Er zijn echter nog maar weinig boeken geschreven over
een directe toepassing in het gezin van nu, over de preventieve en de curatieve
mogelijkheden bij opvoedingsvraagstukken.
Daarnaast is mijn manier van werken volkomen verschillend van bestaande
vormen. Op een aantal punten zal de lezer dan ook fundamentele verschillen
in visie en/of aanvullende inzichten tegenkomen ten opzichte van de bestaande literatuur. Ik beschrijf dit fenomeen vanuit mijn perceptie en zoals het
in mijn waarneming is verschenen. Iedere opsteller brengt zijn eigen focus,
filosofie en passie met zich mee; we zien wat we kunnen zien en we moeten
leven waarvoor we bedoeld zijn. Ik ben blij dat ik de bijzondere ervaringen die
ik in het werken met ouders mocht opdoen nu kan delen.
Voor je ligt de herziene uitgave van mijn oorspronkelijke boek uit 2011. In deze
uitgave eindigde ik de inleiding met de wens dat ik hoopte dat door middel
van het boek steeds meer ouders en professionals bekend zouden raken met
het fenomeen opvoedopstellingen. Nu, vele jaren later kan ik laten weten
dat dit gelukt is. Inmiddels zijn er veel professionals getraind, allen bijzonder
gedreven om deze methodiek binnen hun werk in te zetten. De één op één
methodiek kan gemakkelijk worden ingepast binnen een traject; er zijn geen
representanten nodig zoals gebruikelijk.
En inmiddels zijn er ook steeds meer ouders bekend met de methodiek van
de opvoedopstelling en wat dit voor hun gezin kan betekenen. Zij weten een
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opvoedopsteller bij hen in de buurt te vinden via de landelijke website:
www.opvoedopstellingen.nl.
Het is zo mooi om te zien wat het krachtige effect van deze werkwijze is op
gezinnen! De informatie in het Wetende Veld gaat voorbij ons denken, ik ben
hier vaak door verrast geweest.
Dit boek is in eerste instantie geschreven als een praktische handleiding voor
professionals die met ouders en/of kinderen werken. Het geeft je informatie
over de basistheorie, de methodiek met interventies en de uitgangspunten
en overtuigingen die ik hanteer in de opvoedopstelling. Daarnaast heb ik vele
praktijkvoorbeelden verwerkt.
Voor verdere achtergrondinformatie en verdieping is er een literatuurlijst
opgenomen. Naast het opdoen van kennis is het veel zelf ervaren van de
systemische dynamieken een essentiële voorwaarde voordat je als coach zelf
ouders kunt gaat begeleiden. Inmiddels is er een heuse vakopleiding gekomen
om dit mogelijk te maken.
Nu hoop ik dat mijn bijdrage het systemisch werk, een gebied dat volop in
ontwikkeling is, kan verrijken zowel wat betreft de methodiek als betreffende
de context opvoeding; ouders en kinderen van gebonden naar verbonden.
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