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Het systemisch grondpatroon  

Vanuit het systemisch grondpatroon zie je dat een reeks waar-
nemingen een patroon vormen, dat ze onzichtbaar met elkaar 
verbonden zijn en wel zo dat ze samen één systeem vormen. Elk 
fenomeen is op zich een systeem en tegelijk onderdeel van een groter 
systeem. Met dit perspectief ga je op zoek naar vaststellingen en 
‘feiten’ die zich betekenisvol herhalen, naar gegevens die patronen 
vormen. Je tracht het systeem te zien die de fenomenen samen creëren 
en in stand houden. Je ziet dat er vele oorzaken en vele gevolgen zijn, 
tegelijkertijd, die elkaar beïnvloeden. Alle elementen zijn met elkaar 
verbonden in een netwerk van wederzijdse beïnvloeding. Naast 
rechtlijnig-oorzakelijke verbanden speelt contingentie, synchroniciteit 
en serendipiteit een rol.  
Daarenboven heeft de context een bepalende invloed.  
Fenomenen worden een systeem door elkaar te beïnvloeden maar 
worden op hun beurt door het geheel, door het systeem beïnvloed. Er 
gaat een invloed uit van de wijze waarop een systeem 'dit systeem' is.  
Ieder fenomeen dat we waarnemen vormt een verbinding en een 
interactie met andere fenomenen en is zo onderdeel van een groter 
dynamisch systeem. Een bos is een systeem. De mensen en het bos 
vormen een systeem. Onze aarde, de planeten, de zon, de sterren, ... 
alle hemellichamen samen vormen een zeer groot systeem. Een groep 
mensen, een organisatie of een bedrijf vormt een systeem. Mensen die 
met elkaar communiceren zetten van bij de start een systeem op, hun 
communicatie-systeem. 

Een voorstelling van het systemisch grondpatroon is het oude Indiase 
verhaal  (drieduizend jaar geleden) van Indra’s net:  
In Indra's paleis in de hemel hangt een reusachtig netwerk van fijne 
draden, een reuze spinnenweb dat zich eindeloos uitstrekt in alle 
richtingen. Aan ieder knooppunt van het netwerk hangt een heldere 
parel waarin alle andere parels in worden gereflecteerd. En aangezien 
het netwerk eindeloos groot is, is er een eindeloos groot aantal 
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knooppunten en een eindeloos groot aantal parels. Wanneer een mens 
op aarde beweegt heeft Indra het gezien. Keek Indra in één parel dan 
zag hij als het ware alle andere parels. Iedere parel ontvangt het licht 
via de andere parels en weerkaatst het weer naar de andere parels. 
Iedere parel wordt zodoende 'bewogen' door alle andere parels. 

Er is binnen een systeem sprake van gemeenschappelijke belangen 
naast afzonderlijke of individuele belangen. Vanuit het systemisch 
grondpatroon behouden alle mensen, dieren en fenomenen wel een 
‘eigenheid’ en een ‘identiteit’ (zoals bij het lijnig grondpatroon).  
Je bent als mens een onafhankelijk wezen én je bent onderdeel van 
meerdere systemen. Je bent met andere mensen en met de natuur 
verbonden via de systemen waar jij deel van uitmaakt. Jouw 
persoonlijk systeem is uniek al is het verbonden in een groter systeem 
met het persoonlijk systeem van de ander. Systemen worden 
willekeurig afgebakend, ze overlappen elkaar en kleine systemen zijn 
deel van grotere systemen. Er zijn ‘open systemen’ waar beïnvloeding 
van externe elementen mogelijk is en ‘gesloten systemen’ waar 
externe invloeden zoveel mogelijk worden uitgesloten.  
Vanuit het systemisch perspectief zijn ‘feiten’ zowel de afzonderlijke 
waarnemingen of gegevens als het patroon dat ze samen vormen. Een 
afzonderlijk ‘feit’ is een systeem en een systeem wordt als een ‘feit’ 
beschouwd. Voor het systemisch grondpatroon vormen onze 
gedachten een systeem. We denken in systemen niet in afzonderlijke 
blokjes gedachten. Dit betekent dat iedere gedachte deel uitmaakt van 
een netwerk aan gedachten, een netwerk dat een samenhang vertoont. 
De ‘draden’ van het netwerk zijn in dit geval onze uitgangspunten en 
paradigma's die op dat ogenblik - bij het denken rond een actueel 
thema - belangrijk zijn.  
Een ‘probleem’ is een verstoring van een systeem en dat los je op door 
een element in de dynamiek te veranderen. Indien je één betekenisvol 
element in het systeem wijzigt zal het systeem als geheel zich 
aanpassen en anders gaan functioneren.  
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Bij een systemische benadering van het leven laat je los dat je de 
grond van de zaak kunt controleren. Als mens kunnen we wel 
systemen beïnvloeden en daardoor de beweging van een systeem in 
één richting sterker maken dan in een andere, maar we kunnen niet het 
systeem als geheel in één richting sturen. Wij houden niet het stuur 
van de ontwikkeling van het leven of van het klimaat vast!  
In 2015 werd vastgesteld dat het klimaat op aarde bestendig met 1 
graad is gestegen. De opwarming niet voorbij de 2 graden laten 
oplopen is essentieel omdat vanaf die temperatuur binnen het systeem 
zichzelf versterkende processen starten (feedback-lussen). In mense-
lijke relaties doet zich hetzelfde voor: we denken, voelen, 
communiceren en handelen vanuit patronen; onze patronen activeren 
bepaalde patronen bij de ander; op een gegeven moment ontstaat er in 
een relatie een zichzelf versterkend meta-patroon, meer opbouwend of 
meer onproductief of meer toxisch. 

Systemisch denken ontstond wellicht drieduizend jaar geleden in de 
regio  Gandhara (Noord-Pakistan/Noord-India/Zuidwest-China). Dat 
was een kruispunt van wegen op de zijderoute waar veel culturen 
elkaar ontmoetten. Honderden jaren voor onze jaartelling waren daar 
vertalers aan het werk die de teksten uit Griekenland, Iran, Pakistan, 
India en China vertaalden.  
Begin 20ste eeuw kwam systeemdenken op in het Westen in 
verschillende wetenschappen: biologie, sociologie, psychologie en 
economie.  Systeemdenken ziet men als een manier om de 31

complexiteit van de werkelijkheid te vatten, te begrijpen en te 
beheersen. 

 Systemisch denken of systeemdenken kreeg in het Westen aandacht vanaf 1945 via 31

de artikels over General Systems Theory van de bioloog Ludwig von Bertalanffy.  
Voor de geschiedenis: https://nl.wikipedia.org/wiki/Systeemtheorie
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Hoe het systemisch grondpatroon uitbeelden? 

Voorstellingen van systemen zijn de tekeningen van netwerken, spinnen-
webben, e.d.  
Misschien kan het werk van kunstenaars je inspireren. Zij zijn vaker bezig 
met de dynamiek die dingen samenbrengt, met onderlinge verbindingen, met 
‘onzichtbare invloeden’, met terugkoppelingen, e.d. Je hebt sowieso de 
beeldende talen nodig om het systemische te kunnen uitbeelden. 

De Argentijnse kunstenaar Tomás Saraceno je inspireren?  
Galaxies Forming along Filaments, like Droplets along the Strands of a 
Spider’s Web, 2009 
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Of de Japanse Chiharu Shiota? The crossing, 2018 
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