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Counselling in Context
Ellen reijmers is klinisch psycholoog, directeur Onderzoek & Ontwikkeling en 
Hoofd psychotherapie Opleiding bij de interactie-academie in antwerpen. 
als systeemtheoretisch psychotherapeut  houdt zij zich voornamelijk bezig  
met psychotherapie bij kinderen en jongeren, systeemtheorie en psychopa-
thologie en borderline problematiek. Wij zochten haar op in haar spreekka-
mer in antwerpen, voor een zeer interessant gesprek over “Counselling in 
Context”, met een systeemtheoretische benadering. 

De Interactie-Academie viert volgend jaar haar 40 jarig 
jubileum en is uitgegroeid tot een van de grootste pro-
fessionele systemische trainingsinstituten van Europa.  

“Op het gebied van systeem theorie hebben wij een 
heel helder kader,” zo schetst Reijmers. “Onze inte-
resse en aandacht gaat uit naar intermenselijke proces-
sen binnen sociale netwerken, zoals partnerrelaties, 
gezinnen, families, klas, school, werk-, verenigings- en 
buurtverbanden. De moeilijkheden en misverstanden 
binnen deze intieme sociale verbanden kunnen een 
grote impact hebben op het welbevinden, de identiteit 
en het functioneren van alle betrokkenen. In onze pro-
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Systemisch werk als methode voor verbinding
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gramma’s creëren we contexten, waardoor individuen 
en groepen in staat zijn dergelijke problemen beter 
te begrijpen en aan te kunnen. Zij krijgen meer zicht 
op hun communicatie mogelijkheden en de bredere 
verbanden waarin tussenmenselijke en persoonlijke 

moeilijkheden zich situeren.” 
“Onze mensvisie spreekt de deelnemers heel erg aan”, 
vervolgt Reijmers, “wij kijken naar de menselijke kant 
van een probleem, hoe kunnen wij de mens blijven 
zien, naast alle diagnoses en stoornissen? Door het 
medicaliseren worden  mensen alleen als individu 
bekeken, de stoornissen worden bij de persoon zelf 
gelegd, en de relaties verdwijnen uit het vizier. De fami-
liecontexten, de werkcontexten en de maatschappelijke 
contexten worden  als randfactoren bij de begeleiding 
betrokken, terwijl deze van wezenlijk belang zijn. Daar 
moet je aandacht aan besteden, wil je iets veranderen.  
Dingen gebeuren, raken je, en als je in moeilijkheden 
zit, raak je anderen en dat heeft bepaalde consequen-
ties. Het is een manier van werken en kijken, die een 
alternatief biedt voor het individualiseren en medicali-
seren van menselijke moeilijkheden.”

 Verbinding
“De kern waarin deze benaderingswijze zich onder-
scheidt van een andere methodiek, ligt erin dat er altijd 
in contexten wordt gedacht. Een van mijn geliefde 
uitspraken is: systeemtherapeuten zijn de antropologen 
onder de psychologen. Systeemtherapeuten kijken 
hoe mensen samen leven, wat de effecten hiervan zijn 
op hun omgeving en hoe zij zichzelf daardoor voelen. 
Gevoelens plaatsen wij altijd in de verbinding met an-
deren. Dat is wat anders dan bijvoorbeeld de psychody-
namische ingang, of groeimodellen, die vaak veel meer 
op het individu zelf gericht zijn. Gedragstherapeuten 
kunnen ook met relaties werken maar dat heeft wel 
grote accentverschillen. Daar waar zij het individu op 
de voorgrond zetten, zetten wij het individu in de con-
text op de voorgrond. 
Alle therapeutische richtingen hebben goede resul-

taten, dus het is niet zo dat de ene therapie beter is 
dan het ander. Het belangrijkste verschil met andere 
invalshoeken zit hem er vooral in dat mensen en hun 
relaties begrepen worden in hun onderlinge en sociale 
verbondenheden. Als er teveel nadruk wordt gelegd op 

het individu en de verbinding met alle andere facto-
ren in zijn of haar leven in het verleden, het heden of 
de toekomst niet worden meegenomen, blijven deze 
cliënten voortdurend de oorzaak in zichzelf zoeken of 
bij één specifieke ander.  Naar al die tussenliggende 
verbanden  kijken ze niet. Maar als het lukt om met cli-
enten zodanig  te werken, dat zij dit verband wél  gaan 
zien, dan verandert dat hun complete wereldbeeld. 
Met andere woorden:  als ik in die context zit, dan doet 
dat iets met mij, en niet alleen met mij maar het doet 
ook iets met anderen. Hoe kan ik dan op zo’n manier 
met die context omgaan, dat het voor mij beter is? Dat 
is dus een andere ingang. 

Cliënten  krijgen nieuwe inzichten vanuit een an-
der perspectief, waardoor zij anders ervaren, anders 
voelen, er anders instaan, en andere terugkoppelingen 
krijgen.”

Methodiek van systemisch werken
“De setting voor een gesprek kan heel verschillend 
zijn. Dat kan een groep zijn,  of een cliënt met zijn of 
haar partner, soms zelfs met het hele gezin of alleen de 
kinderen uit het gezin, of  mensen in een werkcontext. 
Je brengt als het ware deze “systemen” in je spreekka-
mer, waardoor je een compleet andere dynamiek krijgt. 
Mensen die individueel  hun verhaal vertellen, kunnen 
hetzelfde verhaal niet meer vertellen als er anderen 
bijzitten. Je krijgt daardoor ook andere terugkoppe-
ling, omdat je  de verhalen en “stemmen” van anderen 
binnenkrijgt. Dat is dus een bijna lijfelijke methodiek, 
en tevens een heel gebruikelijke in de systeemwereld. 
Daarnaast is er de methodiek om de “stem” van een 
derde persoon in te brengen. Wat zou jouw vriendin 
zeggen over ons gesprek, over jou,  hoe jij erbij zit , 
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als ze jou hier zou zien? Je krijgt op die manier een 
perspectiefwijziging en een verbinding naar de buiten-
wereld waardoor de cliënten anders over zichzelf gaan 
nadenken. Een rolwisseling als het ware,  een positie-
wisseling. 

Verder kan je ook “stemmen” inbrengen door een 
derde partij fysiek in de ruimte te binnen te halen, 
zoals bijvoorbeeld bij een teambespreking. In een team 
zijn er verschillen visies, de één zegt dit, de ander dat, 
een derde weer wat anders.  Wat resoneert er nu bij 
de cliënt? Wat zegt dat over zijn relaties, over wat hij 
voelt, en wat hij denkt? Het is een voortdurend spel 
van  posities, rollen en perspectieven.

Weer een andere werkwijze is de methodiek van het 
vertellen en her-vertellen, het inbrengen van geluiden, 
andere visies, de zogenoemde reflecting teams. Dat 
kunnen hulpverleners zijn, maar ook mensen uit de 
omgeving van de cliënt. 
Zij worden als toeschouwer bij het gesprek betrokken 
en geven uiteindelijk ook een reflectie op een gesprek. 
Iemand reageert dan bijvoorbeeld op een bepaald  
woord of begrip, dat opviel en dat men treffend vond, 
die hij of zij is tegengekomen in zijn of haar eigen 
leven, zodat de worsteling als het ware herkend wordt. 
Doordat er andere verhalen  heel actief binnengebracht 
worden,  gaat de cliënt anders over zichzelf naden-
ken.” 

interactiepatronen
“Het helpt als mensen zien dat het gaat om interac-
tiepatronen en niet alleen over henzelf, wie zij zijn, of 
dat zij iets fout of goed doen. De meeste  paren die 
hier komen, verwijten  elkaar dat ze niet goed zijn. Als 
mijn man maar verandert, zal alles beter zijn, of  als die 
vrouw zo doorgaat, houd ik het niet meer uit. In feite 
zijn ze gevangen in schuldtoewijzing of schuldgevoel,  
vaak  hangt dat nauw met elkaar samen. Het is belang-
rijk dat mensen kunnen kijken naar het patroon waarin 
ze vastzitten en niet naar de schuldige. Dan worden 
mensen veel creatiever dan wanneer ze blijven hangen 
in het schuldgevoel denken.

Na de oorlog, merkten hulpverleners die met zeer 
moeilijke mensen werkten zoals bijvoorbeeld schizofre-
niepatiënten,  dat men met allerlei individuele benade-
ringen heel weinig kon.  Met name op initiatief van een 
aantal pioniers in Amerika werden   de ouders van deze 
patiënten bij de behandeling betrokken.  Toen bleek 
dat door het gezin heen heel ingewikkelde interac-
tiepatronen aanwezig waren en dat het spreken met 
elkaar nieuwe inzichten opleverde. Omdat dat goed 
werkte, begon men warm te lopen voor die meer syste-
mische kijk. Met name Bateson  is van grote betekenis 
geweest voor de  theorievorming en verdere ontwikke-
ling daaromtrent.” 

Counselling en systeemtherapie
Op mijn vraag, waarin counselling zich onderscheid 
van psychotherapie, zegt Reijmers het volgende. “Bij 
counselling houden wij ons met name bezig met de 
levenszaken. Zo’n bemiddelingachtige situatie met 
echtparen is iets dat wij meer in een counsellingsessie 
zien dan in psychotherapeutische setting.

Systeemtherapeuten of -counsellors  zijn mensen die 
in mijn ogen breed kunnen zien, die aandacht hebben 
voor de leef- en betekeniswereld van de cliënt en daar 
ook creatief en actief iets mee kunnen doen. Een  sys-
temisch counsellor of therapeut moet zich comfortabel 
voelen om met meerdere mensen in één ruimte  te zit-
ten.  Hij moet kunnen overzien wat het betekent als ze 
één persoon zien, of als ze meerdere personen tegelijk 
zien en omgekeerd. Die afweging moet altijd ten bate 
zijn van de cliënt. Het is ook belangrijk dat systeem-
therapeuten, naast mildheid naar de cliënt,  kunnen 
reflecteren over hun eigen aandeel in het geheel. 

Wij hebben bij de Interactie-Academie een intensieve 
tweejarige opleiding tot systemisch counsellor. Je kunt 
ook twee afzonderlijk eenjarige opleidingen met elkaar 
combineren, bijvoorbeeld één jaar individueel syste-
misch werk combineren met nog een jaar werken met 
gezinnen of partnerrelaties. Daarnaast is supervisie 
vereist en moeten deelnemers een eigen counselling-
praktijk hebben . Wij vinden het heel belangrijk dat 
deelnemers het geleerde in de praktijk  oefenen en al 
doende leren, ze mogen niet “droogzwemmen”. Als 
je als systemisch therapeut wilt gaan werken, komt 
er nog een 2-jarige studie bij. Deelnemers worden 
gescreend op motivatie en er wordt altijd gevraagd om 
vooraf een voorprogramma te volgen, om te voelen of 
deze manier van werken bij hen past.

Aan het einde van het gesprek, geeft Reijmers nog haar 
persoonlijke visie op het werken met systemen.  “Ik 
vind systemisch werken  een ongelooflijk mooie ingang 
in deze tijd van individualisering, medicalisering en 
pathologisering. Voor iedere stoornis is een pilletje of 
een behandelprotocol , voor iedere levensmoeilijkheid 
is er een stappenplan.  Echter het systemisch denken, 
het kijken in de context, en de grote aandacht voor 
de leef- en betekeniswereld voor mensen beschouw 
ik bijna als mijn persoonlijke missie,  ik ben daar heel 
gedreven in.”

Meer lezen 
Systeemtheoretisch Bulletin, uitgave van Interactie-
Academie VZW, Antwerpen
www.interactie-academie.be
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Systemisch Werken en Counselling
Systemisch werken is het werken met oog voor de grotere context, het hele systeem waartoe we 
behoren, en iedereen die daarbij hoort. 
Het cliëntsysteem kan een individu zijn of een (echt)paar, een gezin, een netwerk, of een groep. Deze 
cliënten vertonen psychosociale problematiek die meestal te herleiden is tot relationele en sociale con-
flicten met daaruit voortvloeiend psychisch lijden, maar die ook mede bepaald kan zijn door medi-
sche, juridische, economisch of maatschappelijke problemen.
De Interactie-Academie wil een visie en praktijk ontwikkelen waarin mensen en hun relaties begrepen 
worden in hun onderlinge en sociale verbinding. Geïnteresseerde nieuwsgierigheid naar en respect 
voor het verschil, het andere en anders-zijn, vertegenwoordigen daarbij belangrijke waarden. Samen 
met tolerantie, solidariteit en gelijkwaardigheid vormen ze de basis onder hun werk. 

Definitie Counselling volgens de interactie-academie
“Het begeleidingswerk van een counsellor bestaat erin om op professionele, gesystematiseerde en 
procesmatige wijze, probleemoplossing en zelfregulering op gang te brengen  bij mensen die verstrikt 
zitten in intermenselijke crises of in complexe en specifieke maatschappelijke probleemsituaties, 
teneinde het verstoorde evenwicht van hun samenleven te herstellen en het vermogen te versterken 
om zelfstandig met deze crisissituatie om te gaan. De counsellor doet dit begeleidingswerk vanuit een 
specifiek wetenschappelijk onderbouwd denkkader”. 


