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Systeemopstellingen – organisatieopstelling en 
ondernemersopstelling 
Krijg helderheid en antwoorden, vanuit onbewuste 
lagen, op jouw vraag. 
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Omschrijving workshop Wil je ervaren hoe een opstelling werkt? 
Loop je met een zakelijke of persoonlijke vraag? 
Tijdens deze workshop kun je jouw vraag inbrengen en 
met elkaar stellen we deze op. Jouw antwoord ligt in 
dat veld. 
Ieder thema, elke vraag, elk probleem of verlangen kan 
opgesteld worden, vooral wanneer die zich blijft tonen 
aan je. 
Wanneer je een opstelling doet dan plaats je, op 
gevoel, representanten (de andere deelnemers) in de 
ruimte. De representanten in de opstelling krijgen 
toegang tot de gevoelens en de onderlinge 
verhoudingen van diegene die zij representeren. De 
opstelling maakt (gedrag) patronen zichtbaar die zich in 
het systeem voordoen. Wat zich in het systeem 
afspeelt, kan niet worden bedacht. De energie van dat 
moment bepaalt wat ‘zich laat zien’, en zo wordt voor 
jou duidelijk wat het voor je betekent. 
Voorbeelden van thema’s voor een opstelling zijn: 
– algemeen gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare 
oorzaak 
– moeite met beslissingen nemen 
– regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet 
– relatieproblemen 
– moeilijke beslissingen in het leven 
– verstoorde familierelaties 
– burn-out, stress of overspannen zijn 
– problematiek op de werkvloer 
– of wanneer je gewoon interesse hebt in een 
opstelling 
De workshop is voor iedereen geschikt, je hoeft geen 
ervaring te hebben met deze manier van werken. 
Opstellingen werken door in het systeem van jouzelf en 
in je (familie)systeem maar ook op de toeschouwers en 
representanten. Als toeschouwer/representant leer je 
ook nog eens ongelofelijk veel en kun je inzicht krijgen 
in eigen thema’s! 
 



 
Korte omschrijving bedrijf Essentieel Ondernemen is werken en ondernemen 

vanuit je unieke en intrinsieke motivatie, je eigenheid 
en bezieling. Het is geen manier of kunstje. Het is een 
weg, waarbij je vanuit je essentie groeit en de 
beweging van het leven in je werk soepel gaat volgen. 
Ieders essentie is sprekend, passievol en eigen. Vind 
onder mijn begeleiding de ideale combinatie van jouw 
passie en talenten en zet deze in voor een succesvolle 
organisatie. Onderneem vanuit die essentie en er 
ontwaakt een nieuwe wereld vol mogelijkheden! 
Gelukkig werken, daar gaat het om, gelukkig zijn. 
Wanneer je dat bereikt (h)erken je je ambitie, wat die 
ook is. Je passie en je ambitie passen feilloos bij je, dat 
is bezieling. Dan bereiken we wat mijn missie is: intens 
gelukkig leven, maatschappelijke inbreng, in de 
diversiteit van de wereld! 
 
 

Contactgegevens Essentieel Ondernemen – Annechien Broekmeijer 
Gankelweg 1 
4698PC  Oud-Vossemeer 
06-28772431 
info@essentieelondernemen.nl 
 

 
 
 
 


