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De gezinstherapie, ook wel systeemtherapie genoemd, is 
een rijke inspiratiebron gebleken voor organisatieprofessi-
onals. De meeste gezinsconflicten draaien om macht, ge-
zag, jaloezie, gebrek aan liefde, afwijzing, te veel of te weinig 
ruimte voor eigenheid, voorkeursbehandeling, onduidelijke 
regels, grensoverschrijdingen en -vervaging en vervloeiing 
van rollen en posities. In organisaties is dit niet anders, we 
hoeven slechts ‘liefde’ te vervangen door ‘waardering’ en het 
hele rijtje is ook van toepassing op conflicten in organisaties. 
Deze conflicten gaan, net als in gezinnen, gepaard met ern-
stige communicatiestoornissen en met gevoelens van wan-
hoop en machteloosheid vanwege het stranden van de vele 
pogingen om het tij te keren.

Gedrag is relationeel 
en krijgt pas betekenis 
in zijn context.
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De gezinstherapie zoals deze in Nederland en Vlaanderen vanaf het begin van de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw tot ontwikkeling kwam, stoelde in belangrijke mate op het werk van 
de grote namen van het Mental Research Institute in Palo Alto: Don Jackson, Jay Haley, John 
Weakland, Paul Watzlawick, Virginia Satir en Richard Fisch. Het inzicht dat stoornissen bij 
individuele gezinsleden beïnvloed worden door én van invloed zijn op het functioneren van 
gezinnen was het begin van een fascinerende zoektocht naar interactiepatronen, nieuwe the-
rapeutische technieken en taal om over relaties te kunnen spreken. Immers, een relatie kun je 
niet aan de telefoon krijgen, noch de hand schudden (Choy, 2001a).

In dit hoofdstuk zien we de gezinstherapeut aan het werk. We beschrijven zijn grondhouding 
en focus. Ook laten we de werking zien van een gezinstherapeutische techniek: de triadeana-
lyse. We beschrijven hoe organisatieprofessionals, vanuit eenzelfde grondhouding en focus, 
deze techniek kunnen toepassen op samenwerkingsvraagstukken in organisaties.

23.1 Grondhouding en focus

Gezinstherapeut ben je niet zomaar. De weg naar hulpverlener voor een gezin in moeilijkheden 
is geplaveid met venijnige obstakels, zoals uit het volgende voorbeeld moge blijken.

In 1976 star!e ik als beginnend psycholoog met mijn eerste gezinstherapie. Het betrof een volledig gezin 

met drie kinderen in de adolescente lee"ijd. Ik had de theorie over complexe gezinspatronen zorgvuldig 

bestudeerd. Eenmaal in gesprek met het gezin werd ik echter overdonderd door de enorme hoeveelheid 

informatie die tot mij kwam. Iedereen sprak door elkaar. Als ik met de oudste zoon sprak, dan interrum-

peerde vader. En als ik de jongste dochter iets vroeg, had moeder al geantwoord voordat de dochter een 

woord had kunnen uitbrengen. Ik wist niet waar ik kijken en luisteren moest. Het gezin stuurde mij van 

het kastje naar de muur. Ik werd meegezogen in hun chaos en had het gevoel kopje-onder te gaan. Ik ging 

mijn stem steeds meer verheffen en de interrupties van de gezinsleden onderbreken om aan het woord te 

komen. Zo gooide ik dezelfde wapens in de strijd als de gezinsleden. Ik werd als het ware een van hen: ik 

werd onderdeel van hun patroon. Hoe groter mijn spanning en frustratie werden, hoe minder ik daarvan 

begreep. En zo ervoer ik aan den lijve dat hoogoplopende emoties bij een individu het zicht op patronen 

vertroebelen (Choy, 2005a, p. 24).

Uiteindelijk leer je hoe je het woord kunt voeren met een gezinslid en tegelijkertijd op zoek kunt 
gaan naar de dominante patronen in het gezin. Je bent bijvoorbeeld in gesprek met vader over 
zijn zorg om het onverantwoordelijke gedrag van zijn zoon en ziet tegelijkertijd dat de zoon een 
knipoog aan moeder gee!. Een voetbaltrainer kijkt niet naar de speler die de bal hee!, maar 
naar de spelers die vrijlopen om de bal te ontvangen. Een gezinstherapeut leert om niet te veel 
en te diepgaand te luisteren naar de woorden van één gezinslid. Hij moet vooral oog en oor 
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krijgen voor de effecten van die woorden op de andere gezinsleden om repeterende patronen 
te kunnen ontdekken (Choy, 2005b). Als de therapeut met een gezin in gesprek is en moeder 
begint te huilen, dan wendt hij zich niet tot haar om te vragen wat haar zo verdrietig maakt, 
maar kijkt hij wie als eerste een zakdoekje pakt en wie zuchtend kenbaar maakt: ‘Daar gaan we 
weer…’

Als gezinstherapeut word je constant verleid om op de inhoud te reageren. De eigen waarheden 
strijden om voorrang met als belangrijkste appèl: ‘Zegt u als deskundige nu maar eens wat onze 
zoon wel en niet mag.’ Sinds Watzlawick (1967) weten we dat de kwaliteit van de onderlinge 
betrekking bepaalt hoe de inhoud wordt verstaan. In gezonde betrekkingen kan het gewoon 
over de inhoud gaan, in ongezonde betrekkingen is elke willekeurige inhoud brandstof voor 
de betrekkingsstrijd over de vraag wie het voor het zeggen hee!. Gezinstherapie gaat over het 
bespreekbaar maken van die onderlinge betrekkingen met behulp van de inhoud: ‘Ik denk niet 
dat ik u help door mijn visie daarover te geven. Iets anders is dat het erop lijkt dat u inmiddels 
een patroon ontwikkeld hebt waarin u het niet eens kunt worden over de aanpak van uw zoon. 
Ik denk dat we het vooral daarover moeten hebben.’

Is een dergelijke focus op patronen in de onderlinge verhoudingen gepermi#eerd als het om 
een organisatorisch conflict gaat? Niet zonder zorgvuldige contractering, zo hee! de ervaring 
geleerd. Het spreken van betrekkingstaal wordt pas mogelijk als er een context is gecreëerd 
waarin die taal gesproken mag worden. En hoewel deze permissie in de therapeutische con-
text vanzelfsprekender lijkt, hebben ook gezinstherapeuten vanaf dag één geworsteld met de 
pragmatische paradox: ‘Help ons, maar verander ons niet!’ Zij hebben zich daarom aangeleerd 
om zich niet al te bevlogen als veranderaars te presenteren, teneinde de weerstand tegen ver-
andering bij het gezin niet bij voorbaat te stimuleren. Deze weerstand hee! te maken met de 
gedachte van vele gezinnen dat het probleem van het kind ín het kind zit en dus losstaat van de 
onderlinge gezinsverhoudingen – ‘Hier hebt u mijn kind, aan u de taak hem te veranderen’. De 
parallel met de werkcontext zal duidelijk zijn. Iedere coach of adviseur kent de opdrachtgever 
van het type ‘we-doen-de-was-de-deur-uit-en-verlangen-’m-schoon-weer-terug’.

Gezinstherapeuten merkten dat verandering vaak gemakkelijker tot stand kwam door een min-
der openlijke en gretige – op verandering gerichte – houding aan te nemen. Inmiddels is deze 
les ook geland in de wereld van organisatieprofessionals. Ook zij hebben geleerd het paradoxale 
appèl (‘Help ons, maar verander ons niet’) met een tegenparadoxale a#itude te beantwoorden: 
‘Ik ga proberen u te helpen, maar we moeten nog maar afwachten of dat iets gaat veranderen’.

De betrekking is tegelijkertijd het voorwerp van onderzoek en het werkzame bestanddeel. Dit 
geldt niet alleen voor het gezin dat hulp zoekt, maar ook voor de betrekking tussen therapeut 
en gezin. Als gezinstherapeut moet je je continu bewust zijn van de impact van jouw woorden 
en handelen op de ander. Haley verwoordde deze waarschuwing in een legendarisch geworden 
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hyperbool als volgt: wat doet de psychiater, waarop de patiënt zich zodanig gedraagt, dat de 
psychiater hem schizofreen noemt? (Haley, 1974)

Het gedrag van de een beschouwen als reactie op het gedrag van de ander is een wezenlijk ele-
ment in het doorzien van het patroon van betrekkingen, ongeacht of het een gezin of een or-
ganisatie betre!. Want wat doet de manager, waarop de medewerker zich zodanig gedraagt 
dat de manager hem weinig proactief noemt? En wat doet de organisatieprofessional, waarop 
manager en medewerker zodanig met elkaar in gesprek raken, dat de organisatieprofessional 
van een vastgelopen situatie spreekt?

Net als therapeuten zijn organisatieprofessionals geen deel van ‘het systeem in focus’. Voor 
beiden geldt daarom dezelfde paradoxale spanning: zij zijn welkom om te helpen juist omdat 
zij geen deel uitmaken van het systeem dat om hulp vraagt, maar zodra zij invoegen, worden 
zij onontkoombaar deel van dit systeem. Om aan deze paradox te ontkomen, is een houding 
van ‘meervoudige partijdigheid’ vereist. Systeemtherapeuten gebruiken dit begrip liever dan 
‘neutraliteit’, omdat het beter aansluit bij de zichtbare intentie van de therapeut om met alle ge-
zinsleden een goede werkrelatie op te bouwen. Door voortdurend uit te stralen dat de therapeut 
meervoudig partijdig is, staken gezinsleden al snel hun pogingen om hem aan hun zijde te krij-
gen. Een neutrale, abstinente houding daarentegen doet gezinsleden blijven lonken. Immers, 
een neutrale therapeut toont een ‘blanco houding’, waarop gezinsleden hun eigen verhaal kun-
nen blijven projecteren. En welke woorden en gebaren zijn dan neutraal genoeg? Verstommen 
en verstarren we niet le#erlijk als we dit proberen?

Ook in de organisatorische context is het actief betrachten van meervoudige partijdigheid vele 
malen effectiever dan het streven naar onpartijdigheid (Moeskops, 2016). Immers, wanneer ie-
dereen zich gehoord en gerespecteerd voelt, kunnen onderlinge spanningen afnemen en ont-
staat de mogelijkheid dat de schuldvraag aan betekenis inboet.

En wat nu als je toch vindt dat je moet ingrijpen, bijvoorbeeld omdat iemand naar jouw idee zijn 
boosheid te veel botviert op een ander? Ook dan blij! het zaak om meervoudig partijdige taal te 
blijven spreken, bijvoorbeeld zo: ‘Ik kan niet toestaan dat u uzelf en de ander schade toebrengt 
met uw boosheid’ (Choy, 2015).

Ons inziens hebben we als organisatieprofessionals heel wat moois te danken aan wat gezins-
therapeuten over grondhouding en focus hebben ontdekt:

 ! De verschuiving van onze aandacht voor de inhoud van het vraagstuk naar de onderlinge 
betrekkingen: deze verandering van focus is gebaseerd op het leerstuk van Watzlawick dat 
goede betrekkingen het mogelijk maken dat inhoudelijke verschillen tot een oplossing wor-
den gebracht en dat bij slechte verstandhoudingen de inhoud er feitelijk niet meer toe doet, 
aangezien dan elke inhoud brandstof voor de betrekkingsstrijd is. Sterker nog, elke inhoud 
zal de betrekkingsstrijd verder doen oplaaien.
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 ! Het belang van de hiermee congruente contractering: ‘Mag het over de onderlinge betrek-
kingen gaan, sterker nog: mag het ook over u gaan?’

 ! De opgave om de paradoxale spanningen te hanteren die onvermijdelijk deel zijn van het 
systemisch contract, namelijk:
– helpen door niet al te zeer te willen veranderen,
– zowel onderdeel als buitenstaander van het systeem zijn,
– werken vanuit een houding van meervoudige partijdigheid.

En er is meer. Ook al spreken relaties niet, gezinstherapeuten beschikken desondanks over in-
strumentarium waarmee betrekkingstaal mogelijk wordt, zoals bijvoorbeeld de triade-analy-
se. En ook hiermee kunnen we als organisatieprofessionals ons voordeel doen.

23.2 Dynamiek in driehoekspatronen

De triadeanalyse is een van de methodieken die gezinstherapeuten gebruiken om relaties in-
zichtelijk en bespreekbaar te maken. Een triade is een driehoekspatroon dat de betrekkingen 
tussen drie personen in beeld brengt. In figuur 23.1 worden de vier basispatronen weergegeven 
die tussen drie personen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de triade-analyse. In dit geval tussen 
vader (V), moeder (M) en kind (K). De dubbele lijn staat voor een goede onderlinge betrekking 
en de dubbele pijl voor een conflictueuze betrekking.

figuur 23.1 de vier basispatronen van de triade

1. Driehoekspatroon 
positief en stabiel

2. Driehoekspatroon 
negatief en stabiel

K K

Gelukkig gezin Beide ouders in conflict 
met het kind

V MV M
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3. Driehoekspatroon 
negatief en instabiel

4. Driehoekspatroon 
negatief en instabiel

V M

K K

Loyaliteitsconflict  
bij het kind

Voortdurende strijd  
in het gezin

V M

Stabiel patroon 1: plus-plus-plus
Vader, moeder en kind onderhouden positieve betrekkingen met elkaar. En op basis van het 
principe van de circulariteit van menselijke interactie versterkt dit positieve patroon zich: hoe 
aardiger de gezinsleden elkaar vinden, des te sterker hun band en hoe sterker hun band, des 
te aardiger ze elkaar vinden. Dit patroon laat zich niet makkelijk doorbreken en noemen we 
daarom stabiel of in evenwicht. In organisaties spreken we dan bijvoorbeeld van hechte en op-
timaal samenwerkende teams.

Stabiel patroon 2: min-min-plus
Vader en moeder onderhouden goede betrekkingen, maar ieder van hen is in conflict met het 
kind. Wanneer dit patroon voortduurt, is meestal sprake van afwijzing van het kind door de ou-
ders. Treedt dit patroon af en toe op, dan kan het op een gezond conflict duiden: de ouders trek-
ken één lijn naar het kind en het kind richt zijn boosheid op dit front. Ook dit patroon versterkt 
zichzelf: hoe bozer het kind, des te meer eensgezindheid tussen de ouders en hoe meer dat het 
geval is, des te bozer het kind. Eveneens wordt zichtbaar dat als het kind het conflict aangaat 
met een van de ouders, deze ouder zich gesteund weet door de andere ouder.

In organisaties werkt het precies zo: ook hier geldt dat een constructieve samenwerking tussen 
directieleden een noodzakelijke voorwaarde is voor het oplossen van conflicten met en tussen 
medewerkers.

Een variant op dit patroon van twee negatieve en een positieve betrekking is de zogenoemde 
‘perverse triade’: het bondje over de generatiegrenzen heen, o!ewel de ouder-kindcoalitie ge-
richt tegen de andere ouder. In dit geval, een coalitie van moeder en kind tegen vader:
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figuur 23.2 de perverse triade

V M

K

Generatiegrens

Ook dit patroon is stabiel: alle onderlinge betrekkingen versterken zichzelf waardoor de triade 
als geheel moeilijk te doorbreken is:

 ! V-M: hoe bozer vader wordt op zijn vrouw, des te meer zal het kind het opnemen voor moe-
der en zich van vader a$eren.

 ! V-K: hoe bozer vader wordt op het kind, des te meer zal moeder partij kiezen voor het kind 
en des te bozer wordt zij op vader.

 ! M-K: hoe inniger de relatie tussen moeder en dochter wordt, des te bozer wordt vader op 
moeder en dochter.

In organisaties gaat het bijvoorbeeld om een coalitie van een manager met een medewerker te-
gen een collega-manager. Daarbij wordt de hiërarchische grens vaak heel subtiel overschreden: 
‘Zeg nou eens eerlijk, Carla, wat vond jij van die speech van mijn collega?’ Deze grens wordt ook 
overschreden in geval van een coalitie van een manager met een medewerker tegen een andere 
medewerker: ‘Jij keurt dat gedrag van jouw teamlid toch zeker ook af?’

Instabiel patroon 3: plus-plus-min
Dit patroon laat ouders zien die in conflict zijn en zich tegelijkertijd inspannen om de betrek-
king met hun kind goed te houden. Er is sprake van een loyaliteitsconflict voor het kind wanneer 
ouders exclusiviteit van hun kind verlangen: ‘Wee je gebeente als je ook om je vader/moeder 
blij! geven.’ Dit patroon is instabiel, omdat de onderlinge betrekkingen continu wankelen. Het 
kind wordt bij wijze van spreken heen en weer geslingerd tussen de strijdige informatie van de 
ouders en de kwetsende opmerkingen die zij daarbij over elkaar bezigen. Vrijwel ieder kind wil 
meervoudig partijdig zijn, maar dat lukt alleen wanneer beide ouders het hem gunnen om met 
beiden een goed contact te hebben. Soms echter bezwijken kinderen onder de druk en raken zij 
toch in coalitie met de ene ouder tegen de andere. Patroon 3 houdt dan geen stand en verandert 
in patroon 2. In organisaties noemen we dit patroon ook wel de spagaatpositie. Denk bijvoor-
beeld aan een directiesecretaris die gemangeld wordt tussen twee strijdende directeuren.

Ook ouders kunnen worstelen met hun loyaliteiten. De triade in figuur 23.3 hee! dezelfde ba-
sisstructuur als patroon 3 (twee goede relaties en een slechte), maar hee! een heel andere be-
tekenis.
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figuur 23.3 het loyaliteitsconflict

V M

K

Generatiegrens

In dit patroon houdt moeder haar relatie met vader en het kind goed, terwijl vader en kind in 
conflict zijn. Moeder wankelt le#erlijk tussen haar kind en haar man.

 ! V-M: neemt moeder het te veel op voor vader, dan kan spanning ontstaan in de moeder-
kindrelatie. De strijd tussen vader en kind zal min of meer gelijk blijven.

 ! V-K: hoe groter het conflict, des te moeilijker wordt het voor moeder om meervoudig partij-
dig te blijven. Gaat het kind te ver, dan zal zij overhellen naar vader en gaat vader te ver, dan 
schui! zij weer op richting het kind.

 ! M-K: hoe meer moeder het voor het kind opneemt, des te meer komt haar relatie met vader 
onder druk en des te he!iger zal vader op het kind reageren.

Precies dezelfde dynamiek doet zich voor wanneer de ene bestuurder in conflict raakt met de 
controller met wie de andere bestuurder juist een goed contact hee!!

Instabiel patroon 4: min-min-min
In patroon 4 zijn de betrekkingen tussen vader, moeder en kind alle drie verstoord. Ook dit pa-
troon is instabiel. Het wankelt voortdurend, omdat het onmogelijk is om in gelijke mate ruzie 
met z’n drieën te maken. Ruzie is per definitie een tweestrijd tussen goed of fout, wel of niet, 
voor of tegen. Voor drie personen zijn er op inhoudsniveau derhalve maar twee posities mo-
gelijk. Wanneer de spanningen tussen drie gezinsleden oplopen, ontstaan a%ankelijk van het 
thema vaak wisselende of gelegenheidscoalities (Choy, 2001b). Zo kan vader samenspannen 
met het kind om tegen de wil van moeder televisie te kijken en kan het kind samenspannen 
met moeder om tegen de wil van vader langer op te blijven. Patroon 4 neemt dus regelmatig de 
gedaante van patroon 2 aan, maar dat duurt nooit lang. Zo ontstaat een onveilige sfeer, waarin 
gezinsleden zelden van elkaar op aan kunnen: de bondgenoot van vandaag kan de vijand van 
morgen zijn.

Dezelfde onveiligheid treffen we aan in organisatieteams waarin de verhoudingen tussen bijna 
alle teamleden verstoord zijn. In dergelijke teams is het veelal ieder voor zich en is de onder-
linge loyaliteit verloren gegaan. Teamleden gebruiken elkaar vooral om er zelf beter van te wor-
den en kunnen daarom nooit echt op een ander rekenen.
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23.3 Voorspellende waarde van triades

In gezinnen en organisaties maken triades deel uit van grotere relatienetwerken van mensen 
die met elkaar te maken hebben. Zo zijn er in bijvoorbeeld een gezin met vijf gezinsleden tien 
verschillende triades te onderscheiden.

De toepassing van de triadeanalyse in gezinnen en organisaties is alleen zinvol als de onder-
linge betrekkingen tussen de leden verstoord zijn door conflicten en als het spanningsniveau 
hoog blij! omdat men geen uitweg kan vinden (Choy, 1996).

Bij de triadeanalyse onderscheiden wij de volgende vuistregels.
 ! Grotere patronen bestaande uit vier of meer personen kunnen positief of negatief stabiel 

zijn. Wanneer in een dergelijk stabiel relatienetwerk een triade instabiel wordt, maakt dat 
het hele relatienetwerk, bestaande uit vele triades, instabiel.

 ! Dit instabiele relatienetwerk tendeert vervolgens weer naar stabiliteit. Triades hebben na-
melijk de natuurlijke neiging om naar een toestand van evenwicht te bewegen, o!ewel: van 
de instabiele triades 3 en 4 naar de stabiele triades 1 en 2. Hierin schuilt de voorspellende 
waarde van triades (Hoffman, 1981) en wel als volgt:
– twee positieve relaties vergroten de kans op een derde positieve relatie (patroon 1),
– één positieve relatie en één negatieve relatie vergroten de kans op een tweede negatieve 

relatie (patroon 2),
– twee negatieve relaties vergroten de kans op een derde positieve relatie (patroon 2).

Wij spreken met nadruk van kans, omdat het niet zozeer een wet van Meden en Perzen betre! 
als wel een systemische vuistregel. In de praktijk hanteren wij een kanspercentage van onge-
veer 75 procent.

Om het tekenen van en spelen met triades te verduidelijken, beschrijven we hierna een regel-
matig voorkomende gezinssituatie aan de hand van de hierin aanwezige triades.

Vader en moeder krijgen na vijf jaar huwelijk hun eerste kind, Tobias. Als Tobias twee jaar is, wordt zijn 

broertje Jacob geboren. Tobias reageert met he"ige jaloezie en dit drij" een wig tussen de ouders. Vader 

neemt het Tobias kwalijk dat hij telkens het conflict opzoekt met Jacob en wordt dan heel boos op zijn oud-

ste zoontje. Moeder vindt dat vader veel te agressief is tegen Tobias, waardoor de spanning ook tussen hen 

oploopt. Vader verwijt moeder vervolgens dat zij het voor Tobias opneemt in plaats van hem te steunen. 

Vader richt zijn positieve aandacht op Jacob en moeder doet haar uiterste best om met haar beide zonen 

een goede relatie te onderhouden. Zo ontstaat het volgende patroon:
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figuur 23.4 de gezinsrelaties tussen vader, moeder en hun twee kinderen

Tobias Jacob

Vader Moeder

In dit patroon zien we de volgende dynamiek.
 ! De negatief stabiele driehoek moeder-vader-Tobias wordt in stand gehouden en versterkt 

door het circulaire mechanisme: hoe bozer vader wordt op Tobias, des te bozer wordt moe-
der op vader en des te meer zij Tobias in bescherming neemt. En hoe meer ze dat doet, des 
te bozer wordt vader op haar en Tobias, waarop moeder Tobias nog meer in bescherming 
neemt. Zo blij! het patroon als het ware in de rondte draaien.

 ! De negatief stabiele driehoek vader-Jacob-Tobias kent een vergelijkbare dynamiek: hoe bo-
zer vader op Tobias wordt en partij kiest voor Jacob, des te bozer zal Tobias op Jacob en 
vader reageren. En hoe meer hij dat doet, des te bozer wordt vader op hem en des te meer zal 
hij zijn positieve aandacht op Jacob richten.

 ! De negatief instabiele triade moeder-Tobias-Jacob maakt dat de kinderen voortdurend naar 
de gunsten van moeder dingen, hetgeen voor moeder betekent dat ze steeds moet ople#en 
de kinderen evenveel te geven.

 ! De negatief instabiele triade Jacob-vader-moeder plaatst Jacob in een loyaliteitsconflict. 
Naarmate de spanning tussen de ouders toeneemt, moet hij steeds meer op eieren lopen.

Stel dat de ouders voor een langere periode een nichtje als pleegkind in huis krijgen, dan ont-
staat een nieuw patroon dat bepaald wordt door de positie die het nichtje in het gezin kan be-
kleden c.q. toebedeeld krijgt. Slagen de ouders erin om beiden een goede band met het nichtje 
op te bouwen, dan ontstaat tussen hen en het nichtje een nieuwe, instabiele triade. En zo wordt 
de kans 75 procent dat het nichtje in de driehoek met vader en Tobias een conflictrelatie met 
Tobias krijgt. Immers, Tobias zal jaloers zijn op het nichtje omdat vader haar wel waardeert. En 
als dat gebeurt, dan zullen het nichtje en Jacob al snel vriendschap sluiten.
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figuur 23.5 mogelijke gezinsrelaties met de komst van het nichtje (optie 1)

Tobias Jacob

Vader Moeder

Nichtje

De positie van Tobias wordt nu nog conflictueuzer: hij hee! drie pijlen op zich gericht. Wan-
neer de gemoederen tussen Tobias en het nichtje oplopen, is de kans groot dat vader nog bozer 
op hem wordt, waardoor het voor moeder steeds moeilijker zal worden om het voor hem te 
blijven opnemen.

De komst van het nichtje kan echter ook een positieve uitwerking hebben, omdat er twee nieuwe, 
positief stabiele triades ontstaan: tussen moeder, Jacob en het nichtje en tussen vader, Jacob en 
het nichtje. Dit kan een positief effect hebben op de spanning tussen vader en moeder. En als die 
spanning afneemt, zal moeder vader makkelijker kunnen overtuigen dat Tobias ook zijn goede 
kanten hee!. Wanneer die gedachte landt bij vader, zal dat zijn relatie met Tobias ten goede ko-
men, waardoor er ook nieuwe kansen ontstaan in de relaties tussen Tobias en Jacob en tussen 
Tobias en het nichtje. De slechte relaties worden ambivalent. Zo wordt duidelijk dat de toevoe-
ging van één persoon aan een negatief instabiel patroon van grote positieve invloed kan zijn.

figuur 23.6 mogelijke gezinsrelaties met de komst van het nichtje (optie 2)
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figuur 23.6 mogelijke gezinsrelaties met de komst van het nichtje (optie 2)
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23.4  Bespreekbaar maken van relaties in organisaties:  
een eerste oriëntatie

De flip-over is een onmisbaar a#ribuut in de spreekkamer van de gezinstherapeut. Hierop 
wordt in aanwezigheid van het gezin het relatienetwerk in beeld gebracht: alle gezinsleden 
worden door pijlen en strepen met elkaar verbonden en samen met hen wordt de dynamiek 
in het patroon geanalyseerd. Hoe hoger de emoties jegens de ander(en) oplopen, hoe meer het 
zicht op de wederkerigheid in het conflict vertroebeld raakt (Choy, 2015). Vanwege deze ‘be-
trekkingsblindheid’ waarmee de meeste gezinsconflicten gepaard gaan, is het maken van een 
dergelijke tekening voor veel gezinsleden een openbaring die tot nieuwe inzichten kan leiden.
Dit geldt ook voor teamleden in een organisatie die zichzelf, met pijlen en strepen verbonden, 
op een flap zien staan.

Maar eerst moet er iets anders gebeuren. We hebben het al gehad over het belang van contrac-
tering: hee! de organisatieprofessional toestemming gekregen om de onderlinge verhoudin-
gen aan de orde te stellen? Voor het toepassen van de triadeanalyse in een organisatorische 
se#ing komt daar nog een aantal vragen bij, die we hierna bespreken.

Hoe kansrijk is een herstelpoging door te gaan praten over onderlinge betrekkingen?
Niet elk conflict in de samenwerking is oplosbaar. Mislukte pogingen om een conflict op te 
lossen, verergeren doorgaans de intensiteit ervan (Bryan, Goodman & Schaveling, 2006). De 
eerste stap is dan ook het maken van een inscha#ing van de oplossingsmogelijkheden op basis 
van een of meer verkennende gesprekken. Daarbij wordt gekeken naar:

 ! de motivatie van betrokkenen om zich maximaal in te spannen om het samenwerkingscon-
flict op te lossen,

 ! het vertrouwen van betrokkenen dat verbetering van de situatie mogelijk is, óók als ieder-
een aan boord blij!,

 ! de (on)veranderbaarheid van de negatieve beelden die betrokkenen over elkaar hebben,
 ! de duur van de conflictsituatie,
 ! het aantal eerdere pogingen om het conflict met behulp van derden vlot te trekken.

De eerste twee punten zijn een voorwaarde om met een team in gesprek te gaan. Als de wil en 
het vertrouwen ontbreken, doet een triadeanalyse meer kwaad dan goed. De overige drie facto-
ren hebben weliswaar een negatief voorspellende waarde voor de uitkomst van de interventie, 
maar vormen geen contra-indicatie voor het maken en bespreken van een triadeanalyse.

Conflict of disfunctioneren?
Het komt regelmatig voor dat aan het conflict in de teamsamenwerking het disfunctioneren 
van één of meer teamleden ten grondslag ligt. Is dit vooraf al zichtbaar, dan adviseren wij om 
het eerst over het individuele (dis)functioneren van teamleden te hebben alvorens de onder-
linge verhoudingen in een plenaire sessie bespreekbaar te maken. Het kan ook voorkomen dat 
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het disfunctioneren van één of meer teamleden pas zichtbaar wordt nadat conflicten in de sa-
menwerking bespreekbaar gemaakt en/of opgelost zijn. Ook dan is het zaak om dit disfunctio-
neren apart en niet op teamniveau aan te pakken. Tot slot is het goed om te beseffen dat nogal 
wat disfunctionerende teamleden een zeker belang hebben bij teamconflicten. Immers, deze 
conflicten kunnen bijdragen aan het maskeren van het eigen disfunctioneren.

Wat is het systeem in focus?
Elk systeem is in principe onbegrensd: iedereen is telkens weer verbonden met anderen (Cart-
wright & Harary, 1956). Het trekken van een grens is een fundamenteel thema in de systeem-
benadering, met in dit geval heel praktische consequenties. Van wie worden tijd en inspanning 
gevraagd om bij te dragen en wie mag ‘gewoon doorwerken’? En ook: wie mag profiteren van 
betekenisvolle bijeenkomsten en wie niet? En wat zijn de mogelijke consequenties van dit al-
les? Voor een organisatie is het soms moeilijk vast te stellen wie moet worden gevraagd om 
mee te doen en wie niet. Enig houvast voor het vaststellen van het systeem in focus bieden de 
volgende twee vragen.

 ! Wie hebben last van het conflict?
 ! Wie kunnen mogelijk bijdragen aan het doorbreken van disfunctionele patronen?

Maar ook met de antwoorden op deze twee vragen blij! het een kwestie van afwegen, zorgvul-
dig kiezen en alert blijven.

Als tot een gezamenlijke bijeenkomst wordt besloten en bepaald is wie daarbij aanwezig zul-
len zijn, kan de voorbereiding starten. Indien sprake is van serieuze conflicten, beginnen wij 
met het afnemen van een vragenlijst bij alle deelnemers (Choy, 2005a). Hierin wordt niet alleen 
gevraagd naar de inhoud van de conflicten, maar juist ook naar de onderlinge verhoudingen. 
Vervolgens voeren we met iedereen een individueel gesprek, waarin we:

 ! de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst bespreken,
 ! uitleg geven over de triadeanalyse,
 ! vragen naar de ‘prijs’ die men betaalt voor de conflicten en de weerslag die dit hee! op het 

eigen werk en de eigen loopbaan,
 ! toestemming vragen om de betrekkingen van de geïnterviewde met de andere betrokkenen 

bespreekbaar te maken tijdens de bijeenkomst.

23.5  De triade als instrument voor analyse en interventie  
in organisaties

Tot nu toe hebben we de relaties simpelweg geduid als ‘plus’ of ‘vriend’ of ‘goed’ en als ‘min’ of 
‘vijand’ of ‘slecht’.  Zeker in organisaties vraagt de situatie meestal om meer nuance. We gebrui-
ken hiervoor de volgende symbolen (Choy & Schulze, 2009).
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figuur 23.7 symbolen voor de typering van de relatie

De relatie is goed

De relatie is redelijk

De relatie is ambivalent

De relatie is gespannen

De relatie is slecht

In het voorbeeld hierna laten we zien hoe de verhoudingen binnen het managemen#eam van 
een verpleeghuis in kaart gebracht kunnen worden met behulp van de triadeanalyse. Daarna 
beschrijven we het palet aan interventies dat kan volgen op een dergelijke analyse.

Dirk en Dita zijn beiden directeur van een verpleeghuis dat onderdeel is van een grotere zorgorganisatie. 

Samen met de controller, het hoofd P&O en twee managers van het primaire proces vormen zij het ma-

nagemen!eam. Dirk is twaalf jaar in dienst en Dita vier jaar. Het laatste jaar zijn grote spanningen in het 

verpleeghuis ontstaan vanwege bezuinigingen en de almaar oplopende werkdruk. Dit hee" de werkrelatie 

tussen de directeuren onder druk gezet. Dita is voorstander van de wat hardere lijn, terwijl Dirk vooral het 

compromis met teamleiders en medewerkers opzoekt, zoals hij dat van oudsher gewend is.

Controller Cees is een jaar geleden door de Raad van Bestuur van de grotere organisatie aangesteld om 

de financiën op orde te brengen. Volgens Cees zou er vooral gesneden moeten worden in de staf en het 

ondersteunend personeel, maar daarbij botst hij met Dirk en in mindere mate met Dita. P&O-hoofd 

Petra is drie jaar in dienst. Zij pleit voor zorgvuldigheid en vindt daarvoor steun bij Dirk, maar ze is ook 

een voorstander van doortastendheid en dat is precies wat Dita wil. Met deze meervoudig partijdige 

houding weet Petra met Dirk een goede en met Dita een redelijke relatie te onderhouden. Manager Marja 

van de basiszorg is vijf jaar in dienst. Zij richt zich vooral op Petra, met wie zij een goede relatie hee", 

en daarmee hee" zij ook een redelijke relatie met beide directeuren. Manager Mike van de geïndiceerde 

zorg is twee jaar in dienst. Hij ergert zich aan de kleurloosheid van Marja en aan de houding van Petra, 

die hij opportunistisch noemt. Mike is evenals Cees voor a$ouw van de ondersteuning, zij het minder 

rigoureus dan Cees. Door zijn meer genuanceerde opstelling is de relatie tussen Mike en Dita ambivalent: 

Dita waardeert zijn no-nonsensstijl van leidinggeven en zijn originaliteit, maar zij ergert zich aan zijn 

enthousiasme voor Cees.
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figuur 23.8 de relaties tussen de mt-leden

P&O hoofd 
Petra

Controller 
Cees

Manager 
Mike

Manager 
Marja

Directeur 
Dirk

Directeur 
Dita

De relatietekening in figuur 23.8 is tot stand gekomen met behulp van een groepsinterview met 
alle MT-leden. Daarna wordt samen met de teamleden de triadeanalyse gemaakt aan de hand 
van de vragen hierna (Spanjersberg et al., 2016).

Welke triades zijn stabiel en dus niet gemakkelijk te veranderen?
Er zijn twee positief stabiele triades (patroon 1), namelijk tussen:

 ! Dirk, Petra en Marja,
 ! Dita, Petra en Marja.

Daarnaast zijn er tien negatief stabiele triades (patroon 2) en wel tussen:
 ! Dirk, Marja en Mike,
 ! Dirk, Marja en Cees,
 ! Dirk, Petra en Mike,
 ! Dirk, Petra en Cees,
 ! Dirk, Cees en Mike,
 ! Dita, Marja en Cees,
 ! Dita, Petra en Cees,
 ! Petra, Marja en Mike,
 ! Petra, Marja en Cees,
 ! Cees, Mike en Marja.

Deze situatie resulteert in twee tegenover elkaar staande kampen: Dirk, Petra en Marja versus 
Cees en Mike. Dita is de enige die niet echt tot een van deze kampen behoort.

Deze patronen zijn moeilijk te doorbreken en dat geldt in het bijzonder wanneer er, zoals in dit 
geval, een overdaad aan negatief stabiele triades aanwezig is (o.a. Moeskops, 2014; Van Oss & 
Van ’t Hek, 2009).
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Welke triades zijn instabiel en dus sneller aan verandering onderhevig?
De betrekkingen tussen Dirk, Dita en Cees zijn alle drie verstoord (patroon 4) en derhalve insta-
biel. Deze instabiliteit zorgt voor onveiligheid in de top van de organisatie. Er is sprake van wis-
selende coalities, waarbij Dita tussen Dirk en Cees laveert: wanneer Cees de confrontatie met 
haar te hard aangaat, zal zij dichter bij Dirk komen te staan, maar als Dirk haar te fel a#aqueert 
op de bezuinigingen, is de kans groot dat ze richting Cees opschui!.

De triades Dirk, Dita en Petra en Dirk, Dita en Marja zijn eveneens instabiel. Zichtbaar is dat 
Petra en Marja meervoudig partijdig moeten zijn richting beide directieleden (patroon 3). Wan-
neer de spanning tussen Dirk en Dita in een conflict zou ontaarden, zullen zij waarschijnlijk 
meer richting Dirk opschuiven (de dubbele strepen van Petra naar Dirk winnen het dan van de 
enkele streep naar Dita. Marja zal hierin waarschijnlijk Petra volgen op basis van hun goede 
onderlinge band). Bijzondere aandacht verdient de ambivalente relatie tussen Dita en Mike. 
Wanneer Mike kritisch is over de conflict vermijdende houding van Dirk, dan groeit Dita’s 
waardering voor hem. Maar als Mike in de ogen van Dita te veel achter Cees aan loopt, over-
heerst bij haar het ‘pijlgevoel’.

Waar zien we eventuele perverse triades, o!ewel: waar is sprake van bondjes over gren-
zen heen?

Dirk en in iets mindere mate Dita betrekken in hun onderlinge strijd ieder Petra en Marja in 
een coalitie. Hier is dus sprake van twee perverse triades van het type ‘coalitie tegen de collega-
directeur samen met managers onder de hiërarchische grens’. Verder vormt Dirk een coalitie 
met Petra en Marja tegen Mike en Cees (dus vier perverse triades) en vormt Dita met Petra en 
Marja een coalitie tegen Mike (twee perverse triades). Deze zes perverse triades zijn van het 
type: ‘samenspannen met de ene ondergeschikte tegen de andere’.

Wie hee! veel relatiemacht vanwege de vele goede betrekkingen die hij met anderen on-
derhoudt?

Relationele macht kan omschreven worden als de mate waarin iemand op basis van zijn vele 
goede onderlinge verhoudingen in het systeem invloed kan uitoefenen op de algehele dyna-
miek. Vanzelfsprekend is macht ook gekoppeld aan posities: hoe hoger in de hiërarchie, des 
te meer macht men – in potentie – kan uitoefenen. Hier zien we dat de gespannen verhouding 
tussen beide directeuren hun macht aan banden legt. Dirk hee! weliswaar goede betrekkingen 
met Petra en Marja, maar deze twee spelen geen rol van betekenis in het managemen#eam. 
Dita hee! geen uitgesproken goede of slechte relaties met de andere teamleden. Zij kan zich 
daarom ‘vrijer’ bewegen in het patroon en daarom in potentie ook iets meer macht uitoefe-
nen. De managementlaag onder de twee directeuren is verdeeld: Cees en Mike versus Petra en 
Marja. Noch individueel, noch als groep kunnen zij vanwege deze tweedeling invloed op het 
algehele patroon uitoefenen.
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Wie is relationeel kwetsbaar vanwege de vele slechte betrekkingen die hij met anderen 
onderhoudt?

Cees neemt op papier de meest kwetsbare positie in. Hij hee! slechte en gespannen relaties met 
vier leden van het team en onderhoudt alleen met Mike een goede relatie. Bovendien is de posi-
tie van Mike omstreden, dus hij kan Cees nauwelijks beschermen. De hypothese lijkt gerecht-
vaardigd dat Cees op de steun van de Raad van Bestuur kan rekenen en dat Dirk en Dita daarom 
wel met hem verder zullen moeten. Verder is de positie van Dirk kwetsbaar vanwege zijn con-
flict met Cees en Mike, waarbij hij niet kan rekenen op de steun van zijn collega – integendeel!

Wie bevindt zich in een loyaliteitsconflict?
Zoals eerder is beschreven, bevinden Petra en Marja zich in zekere mate in een loyaliteitscon-
flict. Wanneer de positieve lijn binnen de ambivalente relatie tussen Dita en Mike de overhand 
krijgt, ontstaat voor Mike een potentieel loyaliteitsconflict ten opzichte van Dita en Cees. Bij 
Dita ontstaat dan gelijktijdig een potentieel loyaliteitsconflict ten opzichte van Mike en Marja 
en ten opzichte van Mike en Petra.

Wie zijn hoofdrolspelers en wie zijn vooral via loyaliteit aan deze hoofdrolspelers in het 
conflict verzeild geraakt?

De hoofdrolspelers zijn Dirk en Dita: niet alleen vanwege hun positie als directeur, maar ook – 
in negatieve zin – vanwege hun onderlinge spanningen. Daarnaast speelt Cees een hoofdrol die 
hem deels is toebedeeld door de Raad van Bestuur, maar die ook voortvloeit uit zijn opstelling 
in het team. Alle overige teamleden zijn in het conflict verzeild geraakt.

Welke circulair-causale patronen zien we waarin mensen elkaar gevangenhouden?
De tien negatief stabiele triades maken dat Dirk, Marja en Petra aan de ene kant en Cees en 
Mike aan de andere kant elkaar gevangenhouden in een almaar ronddraaiend en zichzelf ver-
sterkend conflict. Hoe meer de een pleit voor ‘doorpakken’, des te meer zal de ander de nadruk 
leggen op ‘zorgvuldigheid’ en ‘ieder het zijne gunnen’ en vice versa. Dita is de enige die hier 
enigszins anders in staat, vanwege haar ambivalente relatie met Mike en haar minder uitge-
sproken positieve en negatieve betrekkingen met de overige teamleden. Deze relationele winst 
wordt overigens direct gerelativeerd, omdat ze in haar rol als directeur met haar collega-direc-
teur in hetzelfde patroon verwikkeld is als de rest.

Waar brengt ons dit alles? De eerste – en ook belangrijkste – interventie voor het doorbreken 
van de impasse in dit managemen#eam is de tekening zelf, inclusief de duiding die wij hiervoor 
hebben gegeven. Iedereen ziet zichzelf staan. De vele onzichtbare relaties zijn zichtbare stre-
pen en pijlen geworden waar men niet meer omheen kan. Meestal gee! dit een schokeffect: zijn 
we zo met elkaar bezig? Is dit wat we doen? De erkenning dat de onderlinge patronen de baas 
zijn geworden, biedt ons de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan in plaats van over de 
minder bedreigende inhoudelijke aspecten zoals werkdruk, bezuinigingen of haperende ICT-
systemen.
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Vervolgens kunnen we verschillende interventies inze#en om de relationele druk wat te ver-
lagen. Dit type interventies is vooral gericht op reframen: het gedrag van een andere betekenis 
voorzien. Daarnaast kunnen we interventies inze#en die uitnodigen tot daadwerkelijk ander 
gedrag. Binnen de context van een triadeanalyse hebben ook dergelijke interventies kans van 
slagen. Omdat de teamleden de negatieve doorwerking hebben gezien van hun opstelling op 
de dynamiek in het hele team, wordt hen waarschijnlijk ook duidelijk wat het effect van ander 
gedrag kan zijn op het systeem als geheel:

 ! Normaliseren: we benadrukken dat het heel normaal is dat de samenwerking, gegeven deze 
verhoudingen, stagneert: ‘Het zou raar zijn als jullie met deze tekening nog wel goed zouden 
kunnen samenwerken!’ Dus niet de verhoudingen worden genormaliseerd, maar de effec-
ten daarvan.

 ! Ontschuldigen: door de focus niet te leggen op de individuen maar op het circulair-causale 
patroon (hoe meer de een gas gee!, des te meer gaat de ander op de rem staan en hoe meer 
die ander dat doet, des te meer gaat de een gas geven), worden alle deelnemers ontschuldigd: 
‘Als je gevangenzit in zo’n patroon, kun je niet anders doen dan je doet!’

 ! Gedrag van andere betekenis voorzien: de spanning tussen Dirk en Dita blijkt veroorzaakt te 
worden door de gedachte dat zij één lijn zouden moet trekken. Zo ontstaat een machtsstrijd: 
wiens gelijk gaat winnen? Door te benadrukken dat het in complexe situaties juist goed is 
om verschillende invalshoeken te hanteren, ontstaat een nieuwe betekenis: een verschil 
van mening is geen onoverkomelijk obstakel, maar een opstap naar synergie.

 ! Opheffen van perverse triades: we zullen benadrukken dat Dirk en Dita hun onderlinge 
strijd moeten staken. Immers, pas dan kunnen zij hun bondjes over de hiërarchische grens 
heen doorbreken (Choy, 2012). Tegelijkertijd worden Petra, Marja, Cees en Mike gestimu-
leerd om te stoppen met roddelen over elkaar tegen een van de directeuren. Zo kan de 
grensoverschrijding ook van onderop worden aangepakt. Lukt dit niet, dan lijkt deze missie 
gedoemd te mislukken.

 ! Toevoegen van meervoudige partijdigheid in het systeem door te onderzoeken wie het meest 
in positie is om te bewegen van partijdig naar meervoudig partijdig: in de triadeanalyse 
werd al duidelijk dat dit Dita is. Door haar betrekkingen met Dirk en Mike te herstellen, zal 
het hele patroon in positieve zin kantelen.

 ! Werken ‘via de band’ in plaats van in het hart van het conflict: het versterken van de banden 
tussen de coalitiegenoten van de kemphanen is dikwijls gemakkelijker, omdat hun onder-
linge conflicten bijna altijd een afgeleide zijn van de slechte relatie tussen de twee conflic-
terende hoofdpersonen. In dit geval kan ingezet worden op een bijeenkomst met de vier 
managers om hun onderlinge verhoudingen te verbeteren. Slagen zij daarin, dan helpen zij 
niet alleen zichzelf, maar dragen zij ook in belangrijke mate bij aan het verbeteren van de 
verhouding tussen Dirk en Dita.

 ! De kunst van het omdraaien beoefenen: de omdraaiing ligt in het verlengde van nieuwe be-
tekenisgeving en ontschuldigen. Bijvoorbeeld zo: ‘Alleen teams die niet meer geïnteresseerd 
zijn in hun werk zouden daarmee zonder slag of stoot zijn doorgegaan. Dus jullie slagen en 
stoten zie ik vooral als tekenen van bevlogenheid en betrokkenheid.’
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23.6 Ten slo.e

In dit hoofdstuk hebben we beschreven wat de organisatieprofessional kan hebben aan de 
werkwijze van de gezinstherapeut. Wat ons betre! is dat heel wat. Het systeemtherapeutisch 
repertoire helpt ons ontsnappen aan de lineaire terreur van het oorzaak-gevolg-schulddenken 
(Choy, 2003). Met de grondhouding en focus van de gezinstherapeut kunnen we het mijnen-
veld van de onderlinge betrekkingen betreden zonder er zelf in verstrikt te raken. Aan de hand 
van de ‘relatiewiskunde’ die het triadeconcept biedt, wordt het mogelijk om op een ordentelijke 
manier te praten over onderlinge relaties en om van daaruit gerichte interventies in te ze#en.

Dit alles helpt om – in de woorden van Watzlawick – ‘het spel zonder einde’ te doen stoppen, 
om ons niet te laten meeslepen in de inhoudelijke discussies, noch in de patronen die voor ons 
klaarliggen om erin te stappen (Watzlawick et al, 1967). In plaats daarvan richten we ons op het 
gesprek dat niet eerder is gevoerd en op de interventies die niet eerder zijn ingezet, teneinde de 
vastgeroeste regels van het spel te doorbreken.
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