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Een systeempsychodynamisch
perspectief 

Founding “Fathers” organisatie-ontwikkeling (OO)
(Concepten voor de onderstroom)
Begin 20ste eeuw - S. Freud: overdracht, onbewuste
Jaren ’40: M. Klein - object relatie theorie
D. Winnicott – holding environment, transitional object
W.R. Bion – containment, rêverie, groepsdynamica
Door I. Menzies en E. Jacques naar OO gebracht
Ontstaan theorie social defenses (jaren ‘50)
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W.R. Bion
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D.W. Winnicott
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https://www.youtube.com/watch?v=jZ5DxjVhKhM (t/m 4 minuten)

“Good enough mother……..”

https://www.youtube.com/watch%3Fv=jZ5DxjVhKhM


Containment
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Holding: risico’s 
relaties en zorgen…
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Holding environment: leren, 
ontdekken, experimenteren

7



• Door werken of verandering: (te veel) 
opwinding, spanning, ‘anxiety’ (+) (-)

• Op zoek naar hanteerbare uitdagingen…
• Actie-reactie patronen
• Vanzelfzwijgend, zelforganiserend

– Onbewust, geautomatiseerd, ‘onbewuste’ communicatie

• Tekortschietend holding & containment…?
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Casus Hechte collegialiteit
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“Sentient systems”
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Sentient syteem: een lastig te vertalen woord: 
Je zou kunnen zeggen ……
een sociaal systeem 
van zichtbare en onzichtbare (formele en informele) lijnen van
relationele verbondenheid, 
die medewerkers ondersteunen het teveel aan spanning, 
voortkomend uit het werk, met elkaar te dragen

Uit: Een gebbetje moet kunnen blog op www.deambachtsschool.org
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• Doorbreken organisatiepatronen (boek en e-book) 

• Onweerstaanbare objecten, narratieven en 
bruggenbouwers. In: Meer dan de som der delen

• De veerkracht van groepen. Over regressie, holding en containment.

In: Management & Organisatie (2012)

• 15de leergang Doorbreken organisatiepatronen – 6 
workshops – brochure op www.roodpurper.nl

Je verder verdiepen? D
oorbreken van organisatiepatronen   O
dette M
oeskops

ROOD
PURPER
PUBLI- 
CATIES

Doorbreken van organisatiepatronen

Iedere organisatie heeft een herkenbare rationele logica. Maar 
in iedere organisatie komt daarnaast een veel minder zichtbare 
emotionele logica voor. Een onderstroom met geheel eigen 
wetmatigheden. Hierin kunnen zich patronen vormen die het 
organisatieleven productief maken, maar die organisaties ook 
gevangen kunnen houden in gedrag dat door (bijna) niemand wordt 
gewenst. Concepten uit de psychoanalyse en de systeemtheorie 
bieden een ‘systeempsychodynamisch’ perspectief. Ze vormen een 
kader dat behulpzaam is bij het identificeren van deze patronen, bij 
het diagnosticeren van de organisatiesituaties waarin ze voorkomen 
en (niet in het minst) bij interventies om gewenste situaties te 
bestendigen en ongewenste te helpen voorkomen of beëindigen. 

Organisatieadviseur Odette Moeskops heeft in dit boek haar kennis 
en ervaring gebundeld. In een tiental hoofdstukken wordt de lezer 
vertrouwd gemaakt met de wetenschappelijke traditie waaruit 
het systeempsychodynamisch perspectief voortkomt en worden 
theoretische kernconcepten toegelicht. Daarnaast bespreekt zij veel 
voorkomende patronen in praktijksituaties. Daarmee is ‘Doorbreken 
van organisatiepatronen’ een uniek boek in het Nederlands 
taalgebied. Extra aantrekkelijk in een tijd waarin de neuropsychologie 
steeds meer wetenschappelijke evidentie aanlevert over processen 
die weliswaar vaak onbewust verlopen maar desalniettemin van groot 
sturend belang blijken. 

Door de opzet die Moeskops heeft gekozen – en door het feit dat 
elk hoofdstuk ook op zichzelf kan worden gelezen – is dit boek 
voor verschillende doelgroepen interessant: voor wetenschappers, 
voor organisatieadviseurs, voor managers, voor deelnemers aan 
(professional) masteropleidingen en niet in de laatste plaats voor 
ieder ander die geboeid is door het fenomeen van (ogenschijnlijk) 
ongrijpbare onderstromen in organisaties.

Doorbreken van 
organisatiepatronen

Odette Moeskops
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Jongleren met  
identificatie
Over meervoudige partijdigheid

Odette Moeskops

In dit artikel toont de auteur hoe meervoudige partijdigheid als een evenwichtige posi-
tionering om te kunnen interveniëren in gewenste organisatieontwikkeling op verschil-
lende manieren toegevoegde waarde hee!. Dat is allereerst de houding van identificatie, 
betrokkenheid en nabijheid in combinatie met neutraliteit, beschouwing en afstand, 
waarmee entree kan worden verkregen, met verschillende sociale systemen relaties kun-
nen worden opgebouwd en in de logica van verschillende werelden kan worden gestapt. 
Dit is vooral van belang als sociale systemen gekenmerkt worden door losse, verstoorde 
of afwezige onderlinge verbindingen, terwijl deze wel gewenst zijn. Ten tweede ligt de 
toegevoegde waarde in het oog krijgen (door de adviseur) voor processen in zichzelf, in-
clusief de met zijn taak gepaard gaande emoties en de betekenis daarvan voor de opgave 
waaraan wordt gewerkt. Meervoudig partijdig is een concept uit het systeempsychody-
namisch perspectief. De toepassing op organisaties wordt uitgebreid geïllustreerd met 
praktijkvoorbeelden.

Inleiding

In recente literatuur wordt een praktijk van organisatieontwikkeling geschetst, waarin 
door de ‘veranderaar’ meervoudige perspectieven bijeen moeten worden gebracht, 
waartoe met meerdere partijen en betrokkenen relaties worden ontwikkeld en dwars 
door (hiërarchische) organisatiegrenzen heen wordt gewerkt. Ook zijn opva!ingen in 
zwang over organisaties als eilanden van lokale betekenisgeving, zodat op zelforgani-
serende wijze organisatiebrede patronen zullen ontstaan. Van deze eilanden van lokale 
betekenisgeving – waar de opdrachtgever er een van is – gaat de betrokken veranderaar, 
erin handelend, zelf deel uitmaken, met als gevolg dat hij daarin ondergedompeld kan 
geraken. 

Zo ze!en Van Oss en Van 't Hek (2014) uiteen hoe de veranderaar niet alleen de op-
dracht van hogerhand hee" om aan organisatieontwikkeling te werken, maar zelf mede-
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