
E-book 

Waar sta jij? 



Even voorstellen 
Ontzettend leuk dat je interesse hebt in dit E-book Waar sta jij? 

Ik ben Eva Walgemoet, getrouwd, moeder van 2 dochters en eigenaar van Mindgrow 
Coaching & Training. Als groepsleerkracht (cluster 4) heb ik 14 jaar voor de klas gestaan en 
de afgelopen 4 jaar als onderwijscoach, gedragsspecialist, gewerkt. Vanuit deze baan ben ik 
me gaan verdiepen in de wereld van mindset en systemisch werken. Wat een fantastische 
en inspirerende wereld is dit! Je leert enorm veel over jezelf, je eigen systemen en wordt 
regelmatig geconfronteerd met jezelf. Dagelijks werk ik met zowel individuen als teams om 
hiermee aan de slag te gaan en daarnaast heb ik de GroepsHart –Systemisch werken & 
Mindset- training ontwikkeld waar mensen zich individueel op kunnen inschrijven.  

 

 

 

Je zult merken dat als je meer bewustzijn hebt over je eigen systemen en je plek weet waar 
je hoort te staan en waar je wellicht staat, je dit ook rust en energie zal brengen. Je gaat 
jezelf en anderen om je heen beter begrijpen en je feedback zal veranderen. Meer 
positieve flow, balans en rust in je leven. Mijn doel met dit E-book is om jullie meer inzicht 
te geven in jouw plek in ‘de fontein’ en hoe te zorgen dat je een (nog) fijner leven kan 
leiden. 

Energieke groet, Eva Walgemoet 

 



Jouw systemen 

Je leeft je leven binnen allerlei systemen, waarvan de belangrijkste ‘je nest’ is. Daar waar je 
oorsprong ligt. De basis vanuit je ouders. Maar ook binnen je werk, vriendenkring, 
sportvereniging, etc. bevind je je ook in een systeem. 
We gaan ons in dit E-book richten op ‘jouw nest’, daar waar jij vandaan komt.  
 
Binding, ordening, balans en erkenning zijn de belangrijkste onderdelen vanuit de 
grondlegger van het systemisch werken, Bert Hellinger. Binnen een systeem moet een 
binding zijn (iedereen heeft recht op een plek), er is een vast ordeningsprincipe t.o.v. elkaar, 
geven en nemen moet in balans zijn en er moet erkenning zijn van het probleem.  
 
Vanuit dit familiesysteem, kan je een familieopstelling maken. In het volgende overzicht kan 
je de indeling zien van hoe het ordeningsprincipe eruit ziet vanuit de gedachte dat het een 
fontein is waarin je je begeeft. Iedere laag in een andere bak.  
 
Bij een opstelling wil je symptomen en onbewuste dynamieken zichtbaar maken. Het is een 
manier om inzicht te krijgen in jouw plek binnen een systeem, welk systeem dan ook en je 
verhouding t.o.v. anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en 
waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaalde patronen die groei en ontwikkeling 
tegenhouden. 
 



Familie fontein 
Ook binnen organisaties een ‘fontein’ 

         Voorouders 

     I 

         Opa & Oma 

     I 

      Vader & Moeder 

     I 

Jij & je (evt.) (ook half)broer(s) en/of 
zus(sen), inclusief evt. miskramen, 
abortussen 

     I 

             Kinderen  
(jouw kinderen, evt. miskramen, abortussen, etc.) 



Uitleg familie fontein 

 

De 1e bak zijn je voorouders. 

In de 2e komen je opa’s en oma’s. 

In de 3e komen je ouders. 

In de 4e bak kom jij en je eventuele (stief/half) broers/zussen, waaronder ook 
geadopteerde kinderen in volgorde van oudste (rechts) naar jongste (links). 

In de onderste bak komen jouw kinderen, waaronder ook eventuele miskramen en 
abortussen. Vergeet deze laatste 2 niet, ook deze horen echt bij jouw systeem. 

 

 



Ik was iemand. Nu ben ik mezelf. 



Waar sta jij? 

Waar sta jij binnen deze familieopstelling? Klopt dit ook met hoe het voelt en hoe het 
daadwerkelijk is in de realiteit van nu? 

 

Je kunt binnen de fontein opstijgen en ook afdalen. Opstijgen zorgt ervoor dat je 
boven anderen gaat staan, terwijl jij niet die ‘functie’ hebt (je stijgt bijvoorbeeld boven 
je ouders uit). Het enige wat je kan doen om weer af te dalen naar jouw 
oorspronkelijke plek, is zorgen dat je accepteert wat is, bij de ander laat wat van hen is 
en alleen neemt (ook de bijbehorende emoties) wat van jou is.  

 

Het familiegeweten accepteert niet dat er iemand buitengesloten wordt, iedereen 
hoort erbij. Als iemand ‘verstoten’ wordt of buitengesloten, zorgt dit ervoor dat een 
ander (vaak een kind uit een latere generatie) deze zorgen op zich gaat nemen en 
nooit toekomt aan zijn/haar eigen leven. Dit noemen we ‘verstrikking’. Jij neemt als 
latere generatie dingen over van iemand die is ‘verbannen’ uit het familiesysteem. Een 
onschuldig kind voelt zich als een ‘dader’ zonder dat hij/zij zich daarvan bewust is. 
Leven met het idee ‘ik volg je en het zal mij niet beter gaan dan jou’.  



Waar sta jij? 



Tomorrow = Today! 

Zaaien en oogsten doe je in het hier en nu! Het is gegaan hoe het gaan is. 

Wat bij jouw lot hoort, kun je altijd aan, want jij bent de eigenaar van jouw houding in 
die situatie. 

Wat je meent tekort te zijn gekomen, kun je aannemen van je ouders, het accepteren 
en dit in praktisch opzicht ook ergens anders krijgen. Dit is een van de manieren om 
weer af te dalen in de fontein.  

 

Natuurlijk mag je altijd feedback geven en grenzen stellen naar een persoon in de bak 
boven je. Je mag jezelf verdedigen en nee zeggen. Hiermee blijf je ook in jouw bak van 
de fontein en gun je de ander ook zijn plek.  

 

Heb je het idee dat je niet op de juiste plek staat binnen jouw systeem en wil je daar 
iets aan doen? Doen! Hoe eerder je actie onderneemt, hoe eerder jij weer je eigen 
leven kan gaan leiden. 





Wil je gelijk krijgen of gelukkig zijn? 

Ben jij klaar om jouw eigen leven te gaan leiden? Om bepaalde patronen te doorbreken en 
inzicht te krijgen in hoe jouw systeem in elkaar zit en waar jij staat? YES!!! 
 
Dit kan op verschillende manieren natuurlijk:  
• Boek een 1 op 1 coachingsessie om een familieopstelling te doen. Ik maak hierbij 

gebruik van houten poppetjes en niet ‘personen’. Zo blijft het dicht bij jezelf (95 euro 
voor 90 minuten) 

• Meld je aan voor de online masterclass Mindgrow Flow & Go! Dit is een 4 weken 
programma, waarbij je 3 keer in de week tools en opdrachten doorgestuurd krijgt 
waarbij de nadruk ligt op systemisch werken, mindset en focus. Inbegrepen is een 
online 1 op 1 coachingsgesprek met mij over je opstellingsopdracht die we hierin gaan 
bespreken (kosten zijn 119 euro) 

• Meld je aan voor de GroepsHart –Systemisch werken & Mindset- trainingsdag, waarbij 
je in een volledig verzorgde dag alle ins and outs leert over de basis van systemisch 
werken en mindset en de nadruk ligt op het zelf kunnen uitvoeren van 
groepsopstellingen met zowel kinderen als volwassenen. Deze dag sluit je af met een 
certificaat en krijg je de volledige set erbij  (495 euro) 
 

Let your mind grow 
 
 

 



Contact & aanmelden: 
 

Mindgrow Coaching & Training 

www.mindgrowcoaching.nl 

mindgrowcoaching@outlook.com 

0616135737 
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