
 

SYSTEMISCHE VRAGEN 

Vragen waarmee je naar de systemische bedding van je client vraagt. 

Dit lijstje is bedoeld om jou als coach op weg te helpen. Wij pretenderen niet dat dit een volledige 

vragenlijst is. 

Enkele uitgangspunten voor een systemisch coach: 

- Uitzoomen. 

- Zoeken naar gedrag wat zich herhaalt, een patroon. 

- Volg het systemische spoor. 

- Kijk fenomenologisch. 

- De stilte en het “niet weten” toelaten. 

- In je houding draag je uit dat je alles en iedereen insluit. 

- Je client deel is van het groter geheel van zijn systeem. (In een deel van het geheel 

weerspiegelt zich het geheel) 

- Zijn probleem is een oplossing voor iets op een ander niveau (Een gebeurtenis, welke? Een 

situatie, welke? 

Handige vragen: 

- Sinds wanneer …?  

- Komt dit ook voor bij anderen in je gezin? 

- Is er iets gebeurd wat dit getriggerd heeft? 

- Wat is er gebeurd? (feiten, geen emoties) 

- Is het al eerder gebeurd? 

- Bij wie heb je dit eerder ervaren? 

- Wat hebben je ouders in hun jeugd/leven meegemaakt waardoor dit ontstaan is in het gezin? 

- Aan wie ben je trouw door dit zo te doen? 

- Hoe ben je dit thema al eerder of op een andere manier tegengekomen in je familie? 

- Van wie heb je dit geleerd, wie deed dit ook al? 

- In wiens ogen ervaar jij dit? 

- Wie of wat kon jou ook zo laten voelen, denken, doen? 

- Hoe is dit een probleem voor jou? (Deze vraag kun je enkele keren herhalen om een essentie 

te achterhalen)  

In organisaties: 

- Is het elders (in de organisatie) al eerder gebeurd? 

- Zijn er nog meer teams waarin dit is gebeurd? 

- Wat is er in de organisatie ooit gebeurd wat een grote impact had? 

- Weet je iets over het ontstaan van het bedrijf? Over de oprichters, hun missie of verleden?  

- Waar is deze situatie een gevolg van, wat is er aan vooraf gegaan? 

- Van welke grotere beweging maakt deze ontwikkeling deel uit? 



- Wat speelt er op een andere laag in de organisatie waardoor je dit zo ervaart? 

- Hoe speelt hier het ontbreken van veiligheid of vertrouwen?  

- Hoe zou je de verbinding tussen collega’s, afdelingen, leiders en medewerkers omschrijven? 

- Hoe gaan betrokkenen met hun rol om? Staan ze op de goede, of hun eigen plek? 

- Neem en krijg jij de verantwoordelijkheid die bij jouw functie hoort?   

- Ervaar je een gezonde balans in dat wat je geeft en dat wat je ervoor terugkrijgt?    

Antwoorden die duiden op een systemische dynamiek: 

- Al mijn hele leven speelt dit. 

- Ik maak dit nu mee en in mijn familie komt dit vaker voor/is dit vaker voor gekomen. 

- Ik ben niet de enige die dit ervaart op de afdeling 

- Mijn moeder heeft dit ook heel haar leven gedaan 

- Als kind deed ik dit eigenlijk al. 

- Ik had eerst een vader die dit deed en nu heb ik een baas die hetzelfde doet.  

- Het is echt een familietrekje. 

- Je mag alleen in ons bedrijf werken als je meer dan 100% geeft. 

 

 

 


