VOORBEELD van een systemische quickscan over een bestaande werksituatie
(met toestemming van de aanvrager)

AANVRAGER:
De letters zijn A, B, C, D.
Het gaat vooral om hoe A zich verhoudt/moet verhouden tot C en andersom.
B en D zijn ook nog ergens in de buurt.

Systemische QuickScan:
Hier volgt een letterlijk verslag.

Eerst de posities op papier gezet:
A komt tegenover C
B zwabbert rechts voor A
D staat naast C.
Ziet er zo uit:
C

D

B
A
B is beweeglijk
D is neutraal, doet er niet zoveel toe, na een tijdje de meest stabiele, lijkt het eerst.
A is vriendelijk naar B. A is groot, B klein.
A kan C niet waarnemen, A ziet D wel. A zoekt.

C is innerlijk weg, in een andere laag, bezet door eigen (oude) thema's. Niet in hier en nu te
bereiken.
Als A dat beseft, ziet A C zoals die echt is. B moet even weg, dan kan A contact leggen met D.

A wil contact met C.
C ziet A niet. D is de enige die C van binnen weet te bereiken, door iets wat voelt als
voorzichtigheid, houden van en liefde.
C heeft geen energie voor initiatieven hier in deze situatie. Dat komt doordat de ziel van C bezet
is door iets persoonlijks, het is geen onwil. C kan hoogstens reactief meedoen, het beste via D.

D voelt C perfect aan.
D is A ter wille, kan A instrueren als bemiddelaar tussen C en A.
D begrijpt A ook goed, is wakker aanwezig.
Let op:
D kan door deze (onopvallend gebeurende) wisselwerking/plek overbelast raken. Is bescheiden,
houdt niet van schijnwerpers. Maar het zou D goed doen om erkenning voor de stille
belangrijke rol te krijgen. D zou het meest geholpen zijn bij een helemaal nieuwe plek, maar dat
doet D uit zichzelf niet. Op zo’n nieuwe plek kan D openlijk bloeien.
Zonder D raakt C ook meer in contact met wat echt bij C speelt, met wat niet over deze situatie
gaat. C heeft elders hulp nodig. Komt in beweging als D nieuwe plek krijgt. (Overigens niet door
een vd aanwezige letters te besluiten)

Inmiddels is over dit alles rust bij A.
D zou ook meer richting A kunnen, zou dan gelijkwaardiger aan A zijn, of ernaast staan. Dan
komt verrassende nieuwe energie, kracht, samenwerking los tussen D en A.
B intussen kan buiten dit alles gehouden worden, is er toevallig. Heeft veel jongere manier van
waarnemen, zit in jonger proces. Het gaat prima met B. Als die al iets hoort of ziet van al het
bovengenoemde, laat die het buiten zich.

AANVRAGER achteraf:
En welke relatie vroeg het meeste aandacht in deze opstelling?

ANTWOORD:
Het verliep. Eerst A – C, daarna D-C, daarna kwam vanzelf D-A.
Bij A was al snel iets dringends verdampt.

AANVRAGER:
Ok, genoeg zo.

