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Individual Parenting 
Constellations 

How parents and children connect 

A practical guide for professionals  
and conscious parents

Marianne Langemeijer

M
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Parenting should be natural and joyful. When every family-member takes its 
appropriate place in the family and without burdens from the past, parenting 
becomes effortless. That is the firm believe of Marianne Langemeijer, author and 
developer of Individual Family Constellations with floor-tiles. This methodology 
connects parents and children in an effective and personal way. The technique 
impacts the relationship dynamics at a deeper layer and ultimately supports the 
creation of balanced relationships between family members whereby the children’s 
behavior is positively effected.  
The relationship between child and parent will not be felt as bound, but as feeling 
connected with one another.   

In this practical book Marianne combines knowledge from the field of traditional 
family constellations, NLP (Neuro Linguistic Programming), and The Work 
of Byron Katie. Through cases and examples her methodology for Individual 
Parenting Constellations can easily be made your own. This book is primarily 
intended for professionals who work with parents with parenting questions 
and challenges. The pleasant readability and clear explanation also makes it an 
interesting subject for the conscious parent.

Marianne Langemeijer (1956) is a Dutch holistic parenting therapist and has over 
30 years of experience in coaching and training. She is family constellation coach, 
NLP Master Practitioner, counsellor, trainer of child therapists, pedagogues and 
child psychologists, author and co-founded the Dutch platform for new-age kids.
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It’s becoming more and more clear 
that organizations can get stuck due to 
organizational trauma. Since a while, 
the way we look at organizations started 
moving from a machine-like to a living 
systems perspective. Machines can get 
broken and fixed. A living system can’t be 
fixed, it needs healing when wounded.

What if you are confronted with organizational trauma as a leader, manager, 
consultant or coach? How do you recognize an organization that is getting 
stuck? What kind of incidents or conditions can induce organizational 
trauma? What is needed to facilitate healing? And what makes an 
organization more resilient? All these questions are answered throughout 
this book that is opening a new field for the corporate world.

20 years of experience are gathered in this book based on the Dutch 
edition that was awarded for Best Management Book of 2016 by the Dutch 
Organization for Organizational Consultants. To write this book, Philippe 
combined his broad experience as a guide for organizational renewal with 
a deep dive in the field of individual and systems trauma. Based on this 
experience, Philippe is often invited as a keynote speaker and expert in the 
field of organizational development. “Healthy organizations can be Forces 
for Good,” is a key message of his work. A call to action to stop neglecting 
and start dealing with organizational trauma.

Philippe Bailleur

Dealing with Organizational Trauma
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Over het leven, geluk en innerlijke vrede

 
Bert Hellinger (1925-2019)  was niet alleen een van de meest 
succesvolle, maar ook een van de meest gezichtsbepalende 
en controversiële persoonlijkheden in de ontwikkeling van 
systemisch werk. Ondanks zijn omvangrijke oeuvre en de 
aard van zijn werk, heeft hij nauwelijks gepubliceerd over zijn 
persoonlijke leven. In de laatste fase van zijn leven schreef Bert 
Hellinger samen met Hanne-Lore Heilmann zijn levensverhaal. 
Hij vertelt over zijn jaren als jongeman, als priester in Zuid-Afrika, 
als therapeut en hoe hij zijn methode van familieopstellingen 
ontwikkeld heeft. Daarbij geeft hij diepgaande inzichten in 
zijn ideeënwereld, zijn inzichten in wat families ziek maakt 
en voorkomt dat de individuele familieleden een vervult en 
gelukkig leven kunnen leiden. Dit boek is daarmee ook een gids 
voor een gelukkig leven waarin iedereen in liefde innerlijke 
vrede kan vinden.

de grondlegger van familieopstellingen
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Permacultuur

Een beleidsmedewerkster komt met de vraag: ‘Waar ligt het 

aangrijpingspunt om permacultuur te introduceren en stimuleren 

bij boeren in deze provincie?’

In een multi-stakeholderopstelling wordt tot haar verrassing 

duidelijk:

De meest kansrijke groep om permacultuur breed te 

introduceren ligt bij de middelgrote boeren die al eeuwenlang 

het landschap beheren en vormen. De rentmeesters van de 

landbouwgronden.

Níet bij de mega-boerenbedrijven. En al helemaal niet bij de al 

aanwezige alternatieve boeren. Daar zit vaak té veel agressie 

tegen het bestaande. Wel makkelijk om permacultuur bij deze 

groep te introduceren, maar moeilijk om het van hen uit te 

verbreiden.

Innovatie 
begint 

met een 
diepe 

appreciatie 
van wat

 is
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Nieuwe vormen van rebellie

Nieuwe vormen van rebellie lijken nodig.  
Eentje ervan is het oprecht houden  
van datgene, dat je bestrijdt.  
Dan blijf je met elkaar op  
ooghoogte. Dan voorkom  
je de bijwerkingen van  
het buitensluiten. Je  
voorkomt ook de  
bijwerkingen van het  
je superieur of  
inferieur voelen. 

Radicaal houden van  
brengt ons  
dichter bij 
wat het  
betekent, 
om mens  
te zijn.
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#MeToo

Een opstelling over #MeToo gaf een onthutsend inzicht.

Opgesteld waren onder andere de manlijke daders, de manlijke 

slachtoffers, de vrouwelijke daders en de vrouwelijke slachtoffers 

en het verschijnsel grensoverschrijdend gedrag. Opvallend was dat 

er ook een grens door de opstelling liep.

Het inzicht begon te dagen toen we erbij opstelden: de mannen en 

jongens die géén slachtoffer waren en de meisjes en vrouwen die 

géén slachtoffer waren. 

De jongens en mannen, meisjes en vrouwen die geen slachtoffer 

zijn of waren, duwen zonder woorden en zelfs zonder aan te raken, 

zachtjes de slachtoffers over de grens. Ze offeren als het ware hun 

seksegenoten om zelf vrij te blijven van een veel groter symptoom 

in de samenleving.
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Banken en financiële  

dienstverlening

2013

René de Haan heeft het voor elkaar gekregen: we werken in de 

VOC-zaal in het Oost-Indisch Huis in Amsterdam. De VOC is 

de eerste multinational ter wereld waar ook het concept aandeel 

is geboren. René heeft gevoel voor het belang van historie en 

historische plekken. Een half jaar later mogen we in de Bazel 

aan de Vijzelgracht in Amsterdam werken. De Bazel huisvestte 

de door koning Willem I opgerichte opvolger van de VOC: de 

Nederlandsche Handels-Maatschappij waaruit later ABN-AMRO zou 

ontstaan.

Dit Finance Lab is nieuw, we moeten nog wat groeien in 

de werkvorm. Eerst een zelfopstellende opstelling van het 

landschap van de financiële dienstverlening. ‘s Middags doen 

we vervolgopstellingen in kleinere groepen. De oogst van de 48 

deelnemers is net zo divers als de financiële dienstverlening zelf. 

De systeemzin die deze dag boven komt  

drijven over het veld van financiële  

dienstverlening is:

Als het mij Als het mij 
beter gaat, beter gaat, 
gaat het jou gaat het jou 
slechterslechter
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Overheid

 

Gaat U rustig slapen ... 
... de  overheid waakt over U
Deze mythische zin die níet vlak voor de Duitse inval in 1940, maar 

vier jaar eerder, en net iets anders, werd uitgesproken door Colijn, 

wroet nog steeds door in de Nederlandse samenleving.

Deze zin gijzelt nog altijd veel vraagstukken die gaan over 

veiligheid, bescherming en zorgplicht waarbij er een rol voor 

de overheid is. Deze zin geeft voeding aan een beeld waarbij de 

overheid enerzijds over ons dient te waken en anderzijds niet te 

vertrouwen is. Deze zin betekent dat de overheid het ene moment 

boven burgers staat en dat op het volgende moment burgers 

zich beter voelen dan de overheid. Hoe komen we voorbij deze 

systeemzin? Door te erkennen dat die er nog steeds is ...

Wat is de prijs van een gelijkwaardige relatie 
tussen overheid en burgers? 

38 39
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slimmer met het systeem  
 

 
Imre Tijsse Klasen

Slimmer met het systeem
De uitdagingen waar organisaties voor staan worden steeds  
complexer. Tegelijkertijd stijgt de behoefte aan professionele  
autonomie en zelforganisatie. Om een antwoord te bieden aan  
beide uitdagingen, hebben leidinggevenden juist een cruciale 
positie. 

Dit boek laat op basis van een systemische benadering zien 
welke rol jij als leidinggevende kunt spelen. Wat je vanuit 
systemisch perspectief kunt doen en wat je beter kunt laten. 
Veelvoorkomende vraagstukken en systemische begrippen worden 
stap voor stap ontleed zonder aan diepgang te verliezen.

Het boek Slimmer met het systeem is een praktische vertaling 
voor leiders en leidinggevenden in organisaties van het eerder 
verschenen boek Tegen de stroom mee. 

Imre Tijsse Klasen (1988) is cultuurwetenschapper 
en organisatiekundige. Ze is geïnteresseerd in hoe 
verbindingen de zichtbare en onzichtbare patronen 
vormen. Vooral bij grote vraagstukken.

In 2017 schreven Jan Jacob Stam en 
Barbara Hoogenboom, respectievelijk  
oprichter, directeur en eigenaren van 
het Bert Hellinger Instituut Nederland, 
het boek Tegen de stroom mee.
Imre Tijsse Klasen heeft een groot deel 

van hun wijsheid en theoretische noties gecombineerd met haar 
ervaringen als leidinggevende en een laagdrempelig overzicht 
gecreëerd.

9 789492 331946www.hetnoorderlicht.com
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Wat hebben 
systemen  
nodig van  

leiderschap? 
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2. Hoe systemen werken

In dit hoofdstuk vind je de belangrijkste theoretische uit-
gangspunten van systemisch werk in vogelvlucht. Het geeft 
je de kaders, achtergronden en verdieping over wat een 
systeem nodig heeft van leiderschap. Daarnaast is het zinvol 
om een aantal logische principes van een systeem te kennen 
om complexe vraagstukken in jouw organisatie te kunnen 
ontleden. 

2.1   Wat weten we over hoe een systeem 
werkt? Vier logische principes

Een systeem ‘werkt’ om te overleven. Er zijn vier logische 
principes die ‘zorg dragen’ voor het overleven van het geheel. 

1. Streven naar compleetheid (erbij horen)
2. Alles heeft zijn eigen plek (ordening)
3. Balans tussen nemen en geven (uitwisseling)
4. Reis tussen oorsprong en bestemming
 
Wanneer je deze vier principes snapt, zie je direct ook de 
botsing tussen dat wat we aan de oppervlakte willen, plannen 
en beloven en dat wat er op het onbewuste niveau ook speelt. 

2928
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Exact dat is vaak de bron van ingewikkelde vraagstukken in 
een organisatie of in een team. 

2.1.1  Streven naar compleetheid (erbij horen) 

Ieder systeem heeft grenzen nodig om te 
overleven. De hamvraag is: waar ligt de 
grens? Systemen hebben uit zichzelf de 
neiging om op het bewuste niveau uit te 
sluiten en op het onbewuste niveau in te 
sluiten. 

Een groep wordt met name gedefinieerd door de grenzen 
daarvan. In een nieuwe omgeving voel je meteen wat de do’s 
en vooral ook de don’t’s zijn van een groep waar je bij wilt 
horen. Een gezamenlijke vijand is niet voor niets een van de 
meest effectieve elementen van samenwerking! 

Onbewust zie je dat teams en organisaties juist streven naar 
compleetheid, naar zo veel mogelijk erbij horen. Systemisch 
gezien zijn ook dat nare ongeval van vroeger, die vreselijke 
manager die gelukkig weg is, dat bedompte kantoorgebouw 
waar we voorheen veertig jaar werkten of die missie, visie en 
kernwaarden uit 2000 van belang voor het geheel. Zij hebben 
het geheel gebracht waar het nu is en ‘verdienen’ daarom een 
plek bij het geheel. 

Omdat je deel uit maakt van verschillende groepen en systemen 
in je leven, kun je zowel bewust als onbewust in loyaliteits-
conflicten terechtkomen. Wanneer in een organisatie of team 
de bewuste en de onbewuste zoektocht naar compleetheid 

met elkaar botsen, kunnen symptomen zoals weerstand, 
buitensporige oordelen, ziekteverzuim en conflicten ontstaan. 
Deze symptomen kan je interpreteren als manieren die 
het systeem zelf vindt in zijn streven naar compleetheid.  

Loyaliteitsconflict: elk systeem heeft z’n eigen normen en regels om erbij te horen.  
Aan welke regels ben ik trouw? 

Vrienden

Lan
d va

n h
erk

omst

Werk

Geloof

Tea
m

Familie
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2.1.4  Reis tussen oorsprong en bestemming

Systemen kunnen eindig zijn. Iets kan klaar zijn. Organisa-
tiesystemen willen iets brengen in het grotere geheel, de 
samenleving. Ooit zijn ze begonnen om een reden, om iets 
te bewerkstelligen. Ze hebben een bestemming. En plots, 
of minder plots, kan een systeem haar bestemming bereikt 
hebben; doordat grote evolutionaire krachten als oorlog of 
crisis zich aandienen, of doordat andere ontwikkelingen je 
bestemming overbodig of bereikt maken. Het concept van de 
vaste telefoon heeft in ieder geval zijn bestemming bereikt. 
Maar je kan je ook afvragen of de huidige concepten van winkel, 
werkplek of krant niet aan hun einde zijn (gekomen). 

En wat doen we als iets zijn bestemming heeft bereikt? Als iets 
klaar is? Onze natuurlijke neiging is om zo lang mogelijk door te 
gaan en dus nog niet op te geven. Dan kunnen symptomen als 
weinig energie, beperkte daadkracht of overmatige drang tot 
reorganiseren ontstaan. 

Een belangrijk begrip in relatie tot bestemming is de 
aanstormende toekomst. Dit is de toekomst zoals die op ons 
afkomt. Of we dat nu leuk vinden of niet. Organisaties, en de 
meeste mensen ook, hebben vaak een geplande toekomst. 
Dat zijn onze plannen, de doelen van de organisatie, het 
beleid, enzovoorts. De aanstormende toekomst heeft een 
tegengestelde richting. Die komt op ons af. Een interessante 
vraag is wat we van die beweging kunnen leren.  

Wat leren de vier logische principes over erbij horen, ordening, 
uitwisseling en oorsprong ons?

Een organisatie en een team, als je ernaar kijkt als een systeem, 
maken (ook zonder dat individuen dit bewust beïnvloeden!) 
ontwikkelingen en veranderingen door om zo goed mogelijk te 
overleven.

Dat wat we aan de buitenkant zien, is niet voldoende om 
menselijk gedrag en de menselijke dynamiek te kunnen 
begrijpen.

Wanneer wij actief gaan sturen in systemen, kan een botsing 
tussen bewust gedrag en onbewuste neigingen van een systeem 
ontstaan. Deze botsingen hebben allerlei uitingsvormen die we 
vaak in managementtaal ‘problemen’ of ‘uitdagingen noemen’, 
bieden veel aanknopingspunten voor de systemische aanpak.

2.2  Patronen

In de botsing van het bewuste gedrag met onbewuste neigingen 
ontstaan patronen. Het is zeer zinvol om de werking van 
patronen goed te begrijpen, omdat deze veel invloed hebben 
op organisaties en de prestaties daarvan. Deze theorie is extra 
interessant als je weet dat patronen de neiging hebben om zich 
- zonder aanziens des persoons - te herhalen.

Een patroon is het verschijnsel dat mensen, in een familie, 
organisatie of andere groep, herhaaldelijk eenzelfde positie 
innemen, of het verschijnsel dat de relaties tussen de leden 
van de groep steeds eenzelfde - vaak ongeschreven - regel 
volgen.

3736



Boek omslag en binnenwerk

14 15

Deze systemische, oordeelloze fenomenologische manier van kijken biedt inzichten 
en oplossingsruimte. En als we durven waar te nemen zonder direct te gaan dóen, 
maar alleen actief waarnemen, zonder oordelen, zonder de schuld geven, zonder te 
vechten tegen, zonder te wíllen veranderen, dan komen de oplossingen vaak vanuit 
een heel andere hoek dan we verwachten. 

De systemische manier van kijken kon zich ontwikkelen door de vele inzichten die 
we in de afgelopen twintig jaar gekregen hebben uit systeemopstellingen (zie kader).

Bert Hellinger (1925-2019) heeft ons deze manier van kijken gebracht. Hij 
was nieuwsgierig naar de werking van sociale systemen. Door met deze open, 
nieuwsgierige blik waar te nemen wat duizenden opstelling lieten zien, ontwikkelde 
hij inzichten over in ieder systeem werkzame krachten. Hij zag dat er verschillende 
systeemkrachten zijn, die ons gedrag half bewust en onbewust beïnvloeden. Bert 
Hellinger beschreef die krachten als de gewetens: het persoonlijk geweten en 
het collectief geweten (wat wij hernoemd hebben in ‘systeemgeweten’) en later 
beschreef hij een derde geweten: ‘Geist’ (Jan Jacob Stam heeft het concept ‘Geist’ 
verder inzichtelijk gemaakt onder de naam evolutionaire kracht). 

Ook zonder opstellingen kunnen we - als we weet hebben van de werking van die 
systeemkrachten - systemisch kijken, denken en handelen. 

Systemisch kijken en denken is soms een flinke omschakeling, omdat onze westerse 
manier van denken lineair is. We denken vaak in ‘als, dan’. In oorzaak en gevolg en 
vooral denken we in goed en slecht. Het hebben van meningen en oordelen heeft 
kennelijk functies, anders zouden er niet zoveel meningen en oordelen zijn.

Systemisch gezien geef je met het hebben van oordelen aan waar je bij hoort en wie 
er niet bij hoort. Dit erbij horen is één van de systemische principes die ons gedrag 
behoorlijk beïnvloedt.

Naast dat dit een boek is over kinderen en volwassenen, neemt het je mee in het 
systemisch denken en kijken met thema’s uit het leven van ouders en kinderen 
en mensen die met kinderen werken, zoals leerkrachten en kindertherapeuten.  
Zij kwamen meestal bij mij met een vraag over gedrag, waar ze systemisch naar 
wilden kijken. Soms deed ik een opstelling, soms een coaching, waarbij ik alleen 
systemische vragen stelde, uitgaande van een aantal principes die systemen doen 
functioneren. Ik ben hen allen dankbaar dat ik door hun vragen mijn inzichten heb 
kunnen verdiepen.

 

Wat zijn opstellingen?

Met een opstelling maak je een ruimtelijk beeld van een systeem. Dat kan je 
familiesysteem zijn, maar je kan ook een organisatieopstelling doen waar 
je bijvoorbeeld de verhoudingen tussen teams kan onderzoeken. In een 
opstelling worden elementen in de ruimte opgesteld die relevant zijn voor 
de vraag die iemand wil onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld een vader, of 
een grootmoeder zijn, maar ook abstracte elementen zoals een gebeurtenis 
uit de geschiedenis, een land, of een organisatie doel. Mensen kunnen die 
elementen representeren (zogenaamde representanten), maar je kan ook 
opstellingen doen met figuurtjes, of papiertjes en zelfs is het goed mogelijk 
om een opstelling in de verbeelding te doen.

Door naar een opstelling te kijken, kan je opeens bewust worden van 
onbewuste patronen. Patronen die steeds je leven sturen terwijl je zelf 
eigenlijk een andere kant op wil. Wanneer je midden in zo’n patroon leeft, 
word je geleefd door dat patroon. Door van een afstandje te kijken naar de 
opstelling, komt het patroon in je bewustzijn en kan je zelf keuzes maken.

Opeens wordt duidelijk wat je gedrag van bijvoorbeeld ‘moeilijk nieuwe 
dingen aanpakken’ in beeld probeert te brengen: misschien wel de pijnlijke 
geschiedenis van een opa die iets nieuws aanpakte, maar wat uitliep op een 
faillissement met consequenties voor velen …

Opstellingen geven dus geen oplossingen, maar inzicht. Een opstelling leert 
ons uit te zoomen en de blik te richten op dat wat nog een plek nodig heeft in 
de geschiedenis. 

De begeleider van systemisch werk met opstellingen heeft weet van de 
werking van de gewetens en test, bijvoorbeeld door elementen toe te voegen 
of met het laten uitspreken van zinnen, waar in het systeem iets nog erkend 
wil worden.
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Systemen willen compleet zijn

Wat het systemisch kijken zo interessant maakt, is dat systemen zelf ook overle-
vingsmechanismen hebben.

Naast het persoonlijk geweten, dit oerinstinct dat ervoor zorgt dat we als individu 
in een groep kunnen overleven en die ook de groep bijeenhoudt, is er nog een 
belangrijke kracht die ons gedrag onbewust stuurt. Deze staat in dienst van 
het voortleven van het hele systeem als compleet geheel. We noemen dit het 
systeemgeweten. (Bert Hellinger noemde dit het collectief geweten.)

3.1 Systeemgeweten

Het systeemgeweten zorgt ervoor dat het systeem verder kan. Maar het kan alleen 
verder wanneer alles wat erbij hoort ook mee kan.

Wanneer iets of iemand buitengesloten is, of buiten beeld geraakt is, dan zitten er 
gaten in het systeem. Het systeem kan niet verder, want het is bezig om de gaten 
gevuld te krijgen. Dan stagneert ontwikkeling. (Dat maakt leren moeilijk!)

Het systeemgeweten stuurt volkomen onbewust ons leven. Daar waar iets of 
iemand buitengesloten geraakt is, tracht het systeemgeweten middels ‘vreemd’ 
gedrag dat- of diegene weer in beeld te brengen. De twee systeemkrachten werken 
steeds tegelijkertijd: dat oerinstinct ter overleving van het individu (persoonlijk 
geweten) én het systeemgeweten ten dienste van het voortleven van het systeem als 
compleet geheel. 

‘Het persoonlijk geweten verhult. 
Het systeemgeweten onthult.’ *

* alle qotes zijn van Bibi Schreuder, tenzij anders vermeld.
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Maar heb je weleens gedacht aan je eigen manier van denken, dat je meningen 
en oordelen, ook al waak je ervoor ze uit te spreken, het gedrag van je kind sterk 
beïnvloeden?

Je kind voelt wat je afkeurt, waar je oordelen over hebt, waar je je boven voelt staan, 
waar je bang voor bent. Uit onbewuste loyaliteit gaat het zich in bochten wringen 
om in verschillende systemen te bewegen en toch trouw te kunnen blijven aan de 
ouders. Je kan dat een kind niet kwalijk nemen, het gedrag handelt autonoom en 
gehoorzaamt die systeemgewetens gewoon. Een kind kan veel riskeren, maar niet 
om niet meer het kind van zijn ouders te zijn. Ook al leidt dat gedrag er soms toe dat 
kind en ouders woedend tegenover elkaar staan. 

7.8  Problemen zijn oplossingen 

Het systeem-oplossingsgedrag van een kind ziet er totaal anders uit dan wat wij 
als oplossing zien. We zien dit gedrag meestal als probleemgedrag. Maar het gedrag 
probeert het kind te helpen om onvoorwaardelijk trouw te kunnen blijven aan de 
ouders. Als de ouders iets van de school afkeuren, dan doet een kind dat onbewust 
ook; het heeft alleen wat onbeholpen gedrag tot zijn beschikking om dat te uiten. Het 
gaat zich bijvoorbeeld misdragen op school, waarop de leerkracht dit weer afkeurt. 
Dit is de onbeholpen kindermanier om de ouders te ‘helpen’ met hun oordelen of ge-
wetensconflicten. En daarmee herhalen de patronen zich: ook dit gedrag wordt weer 
afgekeurd, of misschien wordt zelfs het kind wel afgekeurd. Dat voedt natuurlijk 
weer de oordelen van de ouders over de school ...

In latere hoofdstukken zal je meer lezen over het systeemgeweten en dat ‘vreemd’ 
gedrag het systeem compleet wil maken. Dan is het vreemde gedrag nu, een 
oplossing voor iets dat generaties eerder geen plek kon krijgen.

Het is de kunst om uit te zoomen, als je naar de problemen van je kind kijkt en je dan 
af te vragen voor wat dit ‘probleem’ een oplossing is.

Ook voor professionals die met kinderen werken is het uitzoomen erg behulpzaam. 
Alleen heb je meestal geen informatie over de geschiedenis van die familie. Je kan 
dan samen met de ouders deze systemische blik nemen en kijken voor wat het 
gedrag (of symptoom) een oplossing zou kunnen zijn. Maar zelfs zonder informatie, 
werkt het al erkennend en dus ontspannend voor het systeem wanneer je met deze 
uitzoomende blik kijkt en je heel open  afvraagt: ‘Zou het zo kunnen zijn dat dit 
gedrag iets in beeld willen brengen dat ooit te pijnlijk was?’

7.9 Moedergebaar, vadergebaar

Mannen en vrouwen zijn verschillend. Vaders en moeders zijn verschillend. 
Moeders sluiten als oergebaar hun armen rond hun kinderen in een omhelzing. 
Dit is de oerfunctie om het kind te beschermen en in de veilige groep - het 
familiesysteem - te houden. Je ziet het meestal aan hoe vrouwen een kind op schoot 
houden: het kind zit met het gezicht naar hen (de borst) gericht en de armen houden 
ze rond de rug van het kind.

Vaders hebben een ander oergebaar: ze houden hun handen open naar voren, in 
contact met de wereld. Dit gebaar heeft de functie om het kind in de wereld te zetten 
en juist de stap uit het familiesysteem te zetten, met de vader als steun in de rug. 

Mannen zetten dan ook vaak een kind op schoot zodat het kind met hen mee de 
wereld in kijkt.

Deze tegenstrijdige functies van moeder en vader leiden vaak tot onenigheid 
tussen de ouders: ‘Je let niet op wat er met hem gebeurt!’ of: ‘Je beschermt dat kind 
te veel.’ Toch vergt het leven van een kind dat het uiteindelijk de wereld ingaat 
zonder continue bescherming van de ouders. Door een kind het vadergebaar én het 
moedergebaar veel te laten ervaren, kan het veilig leren om stappen de wereld in te 
zetten.

Het leert dat ook het vadergebaar veiligheid biedt: ‘Hij staat immers achter je’, leer je 
daarmee. En als de grote wereld toch wat eng is, kan je weer een dosis geborgenheid 
bij het moedergebaar tanken, of dit nou door de moeder of de vader gegeven wordt.
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4.4 Ouders kunnen niet scheiden

Soms is een partnerrelatie gewoon over en gaan ouders scheiden. Natuurlijk is 
dat naar voor de kinderen, maar niet onoverkomelijk, als het kind maar van beide 
ouders mag houden! 

Als je een kind krijgt wordt je vader of moeder. Als partner ga je scheiden, maar 
je blijft gewoon vader of moeder. Of je nou wel of niet bij je kind woont, het is een 
biologisch feit dat je kind voor de helft uit jouw genen bestaat. In jullie kind zijn 
jullie als ouders altijd bijeen. 

Nogal wat scheidingen gaan met ruzies gepaard. Dat betekent dat ook binnen in 
het kind als het ware alle papa- en mama-genen met elkaar ruziën. Een kind vindt 
daar een overlevingsstrategie op. Maar met al die innerlijke conflicten is er weinig 
energie over om te leven; het gaat óverleven. Het is moeilijk te zeggen hoe dat 
eruitziet; ieder kind overleeft op zijn eigen manier. De één trekt zich terug, wordt 
stil, sommige kinderen vertrekken helemaal in stilzwijgen; anderen doen net of 
het ze niets kan schelen, of maken zich extra sterk. Soms worden kinderen extra 
lief en gehoorzaam. Weer anderen maken met iedereen ruzie, of komen steeds in 
conflicten of pesterijen terecht, anderen hebben uitdagend gedrag, of grensover-
schrijdend. Wat het gedrag van een kind ook is vóór, tijdens of na een scheiding, 
onder de oppervlakte is het hard aan het werk om het systeem compleet te houden 
of te maken. Waar de ene partner de andere partner weg wil hebben, wordt dat in 
het kind gecompenseerd in het innerlijk papa- of mamadeel. Binnen in het kind 
wordt een soort papavesting en mamavesting gebouwd. De verborgen loyaliteit 
wordt versterkt, maar ook opgesloten, zodat zij je niet kan verraden in bijzijn van de 
andere ouder. 

Soms wordt zo’n verborgen loyaliteit zichtbaar in lichamelijke kenmerken: 
in houding of gezichtstrekken of karaktereigenschappen. Het kind gaat 
dan bijvoorbeeld op die ouder lijken, die er niet ‘mag zijn’ en zo zorgt het 
systeemgeweten er toch voor dat ze er allebei kunnen zijn.

Een lastige oefening:

Zeg hardop (tegen je spiegelbeeld bijvoorbeeld, en misschien lukt het je het later 
tegen je partner te zeggen).

Als moeder:

Ik ben de partner van de vader van ons kind. Als partner erger ik me aan hem. 
Maar ik ben niet zijn moeder, ik ben op gelijk niveau met hem. Als partner heb ik 
uit te zoeken hoe hiermee om te gaan. Misschien moeten we eens samen praten als 
partners, en het ouderschap dan even erbuiten laten ...
Want hij is de enige en beste vader voor ons kind.

Als vader:

Ik ben de partner van de moeder van ons kind. Als partner erger ik me aan haar. 
Maar ik ben niet haar vader, ik ben op gelijk niveau met haar. 
Als partner heb ik uit te zoeken hoe hiermee om te gaan. Misschien moeten we eens 
samen praten als partners, en het ouderschap dan even erbuiten laten ...
Want zij is de enige en beste moeder voor ons kind.
Hoe is het, om dit te hebben uitgesproken?

Lukt het om het uit te spreken zonder allerlei ja-maren?

In feite is dit een oefening om jullie verschillende rollen te ontrafelen. Jullie zijn 
partners. En opeens, met een kind, word je ouders. 
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De nieuwe performance cyclus 

Performance Management binnen Gasunie

Gasunie is aan het veranderen. Structuren en processen worden 

flexibeler en van de medewerker wordt dit ook steeds meer 

verwacht. Daarnaast verandert de manier van leidinggeven en is 

er minder behoefte aan top-down sturing en meer behoefte aan 

coaching en faciliteren. De medewerker heeft ook meer behoefte 

aan leren en autonomie. Het bedrijf verlangt naar een hoger 

verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker i.c.m. een flexibelere 

en ondernemende instelling. Wil de performance cyclus blijvend van 

waarde zijn dan moet dit, in het licht van alle veranderingen mee 

veranderen.

De volgende 5 punten duiden op deze verandering van focus omtrent de 

performance cyclus. 

• Van een jaarlijks beoordelingsgesprek, waarin de nadruk ligt op  

 verbeterpunten, naar een continue dialoog over de sterke 

 kwaliteiten, energieniveau, functie en ambities van jou als   

 medewerker

• Van een terugblik op het functioneren in het verleden naar een  

 toekomstfocus en ontwikkeling. 

• Van een sturende leidinggevende die zijn verwachtingen neerlegt 

 naar een coach die zijn medewerkers faciliteert in het opstellen van  

 doelen en een focus aanbrengt op de ontwikkeling van de 

 medewerker

• Van een uitvoerende rol van de medewerker naar een rol waarin 

 hij/zij zelf de regie neemt over zijn persoonlijke en professionele  

 ontwikkeling

• Van een cijfermatige beoordeling naar continue gesprekken waarin 

 een tweezijdig perspectief besproken wordt
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Gasunie

Binnen Gasunie zijn er een aantal kaders waar binnen gewerkt wordt. 

Zo werken we allemaal naar de visie toe en middels de missie en 

kernwaarden. Het werken volgens de kernwaarden van Gasunie wordt 

ook gedaan door middel van twee organisatiebrede competenties: 

Resultaatgerichtheid en Samenwerken (zie Competentie bibliotheek). 

Daarnaast heeft elke medewerker binnen Gasunie een functie die staat 

omschreven in het Generiek Functiebouwwerk. Hierin staat beschreven 

wat jouw functie inhoud, wat er bereikt moet worden en welke 

competenties erbij horen. Dit is de basis van waaruit jij werkt. 

 

Visie van Gasunie

We geloven in een duurzame toekomst met een uitgebalanceerde 

energiemix en een blijvende rol voor gas dat afkomstig is uit 

verschillende bronnen. We geloven dat we onze klanten het best 

bedienen met innovatieve oplossingen op het gebied van (gas)

infrastructuur.

Missie van Gasunie

Gasunie is een leidende Europese gasinfrastructuuronderneming. We 

dienen het publiek belang, bieden onze klanten geïntegreerde transport- 

en infrastructuurdiensten en houden ons aan de hoogste veiligheids- en 

business-standaarden. We richten ons op waarde creatie, zowel voor 

de korte als voor de lange termijn, voor onze aandeelhouder(s), andere 

stakeholders en onze omgeving.

De nieuwe performance cyclus is ontwikkeld om jouw rol binnen 

Gasunie beter te ondersteunen in de huidige en in de veranderende 

omgeving.

De Performance Cyclus omvat richtlijnen die jou helpen om focus aan te 

brengen, impact te maken en verder te ontwikkelen. Het is belangrijk 

dat jij met plezier en vanuit je sterke punten werkt en dat jij een bijdrage 

levert en voldoet aan basis die de functie van jou verwacht. 

Een aantal onderwerpen zullen wellicht als vanzelfsprekend worden 

ervaren, maar door deze omschrijving worden de kaders verhelderd. 

Deze richtlijnen zijn op jou als medewerker binnen Gasunie van 

toepassing. Dus lees verder om te weten wat er van jou verwacht wordt 

en hoe we omgaan met het functioneren binnen Gasunie. 

Voor het opstellen van de nieuwe performance cyclus is er input vanuit 

de organisatie, andere bedrijven en literatuur verzameld en verwerkt. 

De performance cyclus sluit ook aan bij de interne ontwikkelingen.

Het ICT systeem dat wordt gebruikt om de focus, impact en 

ontwikkeling vast te leggen doen we in SAP Succesfactors.
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Ondernemend

We denken in kansen. We spelen in 

op de veranderende eisen van klant 

en maatschappij . We doen dat door 

behoeften te herkennen en daar

init iatieven voor te ontplooien. En door 

ook in bestaande activiteiten te zoeken 

naar nieuwe duurzame toepassingen, 

technieken en

mogelijkheden.

Verbindend 

We zorgen dagelijks voor verbindingen 

tussen de vraag naar energie en de 

productie ervan. Het succes van onze 

activiteiten wordt ook bepaald door de 

manier waarop we samenwerken, waarop 

we met elkaar de verbinding zoeken en 

leggen.

De toekomst van Gasunie is altijd een 

toekomst samen met anderen:

of het nu gaat om participaties binnen 

de door de overheid gegeven kaders, om 

samenwerking in projecten, het samen 

ontwikkelen

van nieuwe activiteiten of het uitvoeren 

van onze activiteiten in 

harmonie met onze omgeving.

Kernwaarden van Gasunie 
Om onze taak voor klant en maatschappij te 

kunnen vervullen stellen wij onze kernwaard 

en voorop:

Veilig

Veiligheid is bij alles wat we doen onze 

eerste prioriteit. We werken op een manier 

die veilig is voor mens en omgeving. Daar 

vertrouwen de mensen op.

Doelmatig

In alles wat we doen, streven we naar de 

beste kwaliteit tegen de laagst mogelijke 

kosten. We dienen het publiek belang en 

zien het als onze plicht zorgvuldig om 

te springen met de middelen die ons ter 

beschikking staan, Wij zien het als een 

uitdaging onze processen slim in te richten 

en steeds te verbeteren.

Betrouwbaar

Al onze klanten, in huishoudens of bij 

bedrijven, moeten er altijd op kunnen 

rekenen dat er gas is. Wanneer ze dat maar 

nodig hebben. En wie met ons werkt ervaart 

ons als een betrouwbare partner. Mensen 

weten wat ze aan ons hebben - in die zin zijn 

we voorspelbaar.
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2. De visie op hoofdlijnen
In Figuur 1 is schematisch weergegeven hoe KVGN de ontwikkeling van het Nederlandse 
energiesysteem ziet. Op dit moment wordt ongeveer de helft van de Nederlandse 
energievraag ingevuld met Nederlands aardgas. Een steeds verdere inzet van duurzame 
bronnen voor elektrische energie wordt beschouwd als de belangrijkste pijler van de 
transitie. Een zeer sterke groei van het gebruik van wind, zon en andere hernieuwbare 
bronnen is nodig om de huidige grijze stroom klimaatneutraal op te wekken. De vraag 
naar stroom zal nog verder toenemen door de verwachte toename van elektrificatie in de 
gebouwde omgeving, industrie en transport. Het gebruik van kolen en aardolie zal snel 
moeten afnemen.
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Elektrificatie

Waterstof

Biogas

CCS

o.a. aardwarmte 

NU 2050

Efficiëntie

Bio-LNG

Figuur 1: Schematische weergave van de KVGN-visie met betrekking tot het primaire energiegebruik 
(niet op schaal). In de huidige situatie wordt een deel van de inzet van kolen en aardgas gebruikt om 
(grijze) stroom op te wekken. Om de toekomstige energievraag klimaatneutraal in te vullen zijn schone 
gassen en duurzame warmte nodig. De pijlen geven de verschillende transitietrajecten aan die in dit 
document verder worden toegelicht. 

1

Op weg naar 
CO2-neutraal  
in 2050 
De gezamenlijke inzet van de gassector voor 

de toekomstige energievoorziening

Een uitgave van KVGN, december 2018
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Ten geleide 
De energievoorziening in Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen. Als de 
plannen uit het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord worden uitgevoerd, dan zal 
in iets meer dan tien jaar tijd de manier van verwarmen en energie opwekken, produceren 
en vervoeren er totaal anders uitzien dan nu. De gassector, verenigd in KVGN, onderschrijft 
de noodzaak van deze veranderingen en zet zich in voor een energievoorziening die in 2050 
geheel CO2-neutraal is.

Nederland heeft internationaal gezien een vooraanstaande rol op het gebied van de 
productie, het transport en de opslag van aardgas en de handel erin. Op weg naar een 
duurzame energievoorziening zullen fossiele energiebronnen, waaronder aardgas, 
plaats moeten maken voor CO2-neutrale energie. Nederland beschikt over de kennis en 
infrastructuur die nodig zijn om grote hoeveelheden energie, op dit moment vooral in de 
vorm van aardgas, te transporteren en op te slaan. 

Deze kennis en infrastructuur zijn ook relevant voor het gebruik van duurzame 
energiedragers, zoals waterstof en groen gas, alsmede voor opslag en mogelijk hergebruik 
van CO2. Verder kan met deze kennis en ervaring aardwarmte verder worden ontwikkeld 
en opgeschaald. De huidige kennis, data, expertise en infrastructuur van de Nederlandse 
gassector geven Nederland een voorsprong bij de ontwikkeling en invoering van deze 
duurzame energievormen. Nederland beschikt hiermee over een unieke uitgangspositie die 
kansen biedt om kosteneffectief en snel stappen te zetten richting een volledig duurzaam 
energiesysteem.

In deze visie schetst KVGN hoe de klimaatdoelen kunnen worden gerealiseerd met behoud 
van het huidige niveau van leveringszekerheid en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke 
kosten. Hierin wordt de ontwikkeling van het energiesysteem richting 2030 en 2050 
uitgetekend op basis van de ambities die zijn overeengekomen in het Klimaatakkoord, 
in combinatie met de bevindingen uit diverse recent gepubliceerde rapporten over dit 
onderwerp. Daarnaast geeft dit document inzicht in de bijdrage die de gassector levert 
om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Deze bijdrage is vormgegeven in het 
GILDE-programma (Gas In een Langetermijn Duurzame Energiehuishouding).
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In dit visiedocument presenteren we in hoofdstuk 2 allereerst de visie op hoofdlijnen. 
Vervolgens geven we in hoofdstuk 3 en 4 de nadere onderbouwing van deze visie. In 
hoofdstuk 3 bespreken we de ontwikkeling van de energievraag tot 2050 en geven we 
ranges voor de verwachte verdeling van de invulling van de energievraag: elektrisch of 
met andere bronnen. In hoofdstuk 4 brengen we in kaart wat de consequenties zijn voor 
het energiesysteem van de verwachte toename in elektrificatie. In hoofdstuk 5 geven we 
op hoofdlijnen aan wat de gassector binnen het GILDE-programma doet om deze visie te 
realiseren.  

Deze visie is gebaseerd op een groot aantal recent gepubliceerde scenariostudies; er zijn 
geen eigen berekeningen uitgevoerd naar de optimale invulling van de energievoorziening. 
Vanuit de resultaten van deze studies is doorgeredeneerd om te bepalen welke aan 
de gasvoorziening gerelateerde elementen in ieder geval een rol moeten spelen in het 
toekomstige energiesysteem en wat de rol van de energiesector moet zijn om te zorgen dat 
deze elementen in voldoende mate tot ontwikkeling komen. 
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PowerPoint templates

Rake vragen
Interventies vermomd als vragen

www.rakevragen.com

Siets Bakker

Rake Vragen!
Les 1: 
jouw favoriete vragen

Gasunie hanteert de volgende prioriteitsvolgorde met betrekking tot afvalverwerking, 

de zogenoemde “ladder van Lansink”:

1. preventie: het voorkomen van het ontstaan van afval; 

2. hergebruik: het zo goed mogelijk scheiden zodat de producten 

en reststoffen hergebruikt kunnen worden;

3. recyclen: het maken van nieuwe producten uit reststoffen, 

zoals bijvoorbeeld papier;

4. verbranden: het thermisch verwerken 

(met terugwinning van energie) indien hergebruik 

of recycling niet mogelijk is;

5. storten: als verbranden niet mogelijk is of mag dan 

wordt de afvalstof gestort, zoals bijvoorbeeld 

asbesthoudende delen.

www.rakevragen.com

Siets Bakker

In deze les:

1. Waarom vragen zo veel brengen

2. Werk met wat je al weet en kunt

Straalgrit
Vervuild straalgrit kan via Envirion worden afgevoerd. Het is ook mogelijk dat het bedrijf dat 

de straalwerkzaamheden uitvoert zelf het (vervuilde) straalgrit afvoert om te laten recyclen of 

geschikt te maken voor hergebruik. Gasunie is in dat geval niet de ontdoener. Dit dient van te 

voren duidelijk afgesproken te worden om onjuiste registratie van de afvalstromen te voorkomen.

Personeelsbeleid

Een effectief personeelsbeleid sluit aan bij de doelstellingen van uw organisatie en is dus een 

afgeleide van de organisatiedoelstelling. Door verschillende personeelsinstrumenten op een 

samenhangende manier in te zetten kunt u als organisatie en uw medewerkers optimaal tot 

ontwikkeling komen. Ik help u om een passend HR-beleid te ontwikkelen, zoals een Handboek 

Personeel en Strategisch HR-plan.

Personeelsdossiers

• Het is belangrijk voor een bedrijf met personeel om een personeelsdossier te hebben. U bent als 
ondernemer wettelijk verplicht om een personeelsadministratie te voeren. Twee aspecten zijn 
belangrijk; het veilig bewaren van administratieve en fiscale gegevens en overige gegevens die 
vastleggen hoe de medewerker functioneert. Een personeelsdossier bestaat in elk geval uit 
persoonlijke gegevens, contracten & arbeidsvoorwaarden, functioneren & ontwikkeling, 
ziekteverzuim en diversen (zoals aantekeningen en correspondentie).

• Ik zorg voor een adequaat personeelsdossier, eventueel aangevuld met een P&O kalender.
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Beschrijving

Alle medewerkers wensen u een gezond en veilig 2019

3 Toyota Mirai
1 VW Transporter  T6

Pilot voor gebruik
 in eerste halfjaar 2020

Gasunie 
rijdt op 

waterstof!

Gasunie rijdt op waterstofGasunie rijdt op waterstof

Gasunie rijdt op waterstof

We hebben nog de volgende reacties:
  
Zijn de bolletjes voldoende contrastrijk qua kleur bij de blauwe kleur?

 
Kunnen de 2 auto’s zonder mascotte, een groter HyStock logo en de het Gasunie logo toegevoegd krijgen?
Als eea toelichting behoeft is, hoor ik het wel hé?

4890
1815

1535

2780
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DONDERDAG 25 JUNI, 
16:00 – 17:30 UUR

Wat kan je verwachten 
tijdens dit bijzondere 
webinar?

Terwijl iedereen kijkt naar ‘wat heeft Corona 
ons te zeggen’, kijkt Jan Jacob Stam verder. Hij 
vraagt zich af wat het van ons vraagt om bereid 
te zijn deel te zijn van de veroorzakers van het 
probleem. Of het probleem nou Corona heet, de 
gezondheidszorg, het klimaat of aardbevingen in 
Groningen. 

De vraag is dat: wat vergt het eigenlijk van ons, 
om bereid te zijn deel te zijn van de veroorzakers 
van het probleem? In dit seminar laat Jan Jacob 
je met deze vraag meereizen.

   Het maakt bij dit seminar niet uit wat je 
beroep of status is. Iedereen is deel van de 
maatschappij;

   Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers, 
voor iedereen die deel van het probleem durft 
te zijn.

Kosten voor het webinar en boek samen: 
€59,90 excl. 21% btw per persoon.

Kijk voor meer informatie en boek direct je 
plek op www.hetnoorderlicht.com

Alle deelnemers krijgen het boek  
‘De Meedogenloze Schoonheid van de 
Samenleving’ van Jan Jacob Stam thuis 
gestuurd. In dit boek schrijft Jan Jacob 
over wat hij heeft waargenomen in de 
maatschappelijke opstellingen die hij de 
afgelopen 10 jaar in binnen- en buitenland 
heeft begeleid.

Webinar
Jan Jacob Stam over de
Meedogenloze Schoonheid 
van de Samenleving
 

Maatschappelijke vraagstukken 
vanuit systemisch perspectief

Dit webinar wordt georganiseerd door  
Siets Bakker en Michiel van der Ham van  
Uitgeverij Het Noorderlicht i.s.m Jan Jacob Stam 
van het Bert Hellinger Instituut Nederland.

Meer informatie

op de 
grond

vloerankers in alle kleuren
van de regenboog

The seed 
  the fruit
Trainers Training
Organizational Constellations

A twelve day training in two modules of 
6 days each to become a trainer for 
organizational constellations.

April 2016- October 2016

and

International Training 

Health and Illness 
Constellations
Stephan Hausner and 
Bibi Schreuder

Bert Hellinger Instituut Nederland

Certificaat

Voor

Datum van uitreiking

Dit certificaat betekent dat houder/houdster zelfstandig 
de TeamConnect Survey kan en mag inzetten. 

Dit certificaat is geldig tot twee jaar na dato, en kan 
daarna verlengd worden voor steeds een periode van 
twee jaar. 

De voorwaarden voor gebruik van de TeamConnect 
survey en voor verlenging van dit certificaat staan op 
de achterzijde.

Namens TeamConnect

Dees van de Hoef                         Jan Jacob Stam
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Actievoorwaarden - Sparen voor een schitterend 2016 
 ★ Vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 (“Actieperiode”) kan je sparen voor een 
schitterend 2016.

 ★ De maanden zijn niet los te koop en mogen niet geruild worden. ★ Je kan 2016 nog leuker maken door in de Actieperiode bonuspunten te sparen.  
Bonuspunten krijg je door het bijwonen of geven van feestjes, het geven van aan-
dacht, liefde en steun aan familie en vrienden, op vakantie gaan, uit eten gaan etc.

 ★ 2016 is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. ★ Losse maanden kunnen niet worden geruild. ★ Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor een ander jaar.
 ★ Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kun je 
terecht bij John en Mirjam. ★ De spaarvoorwaarden kunnen tussentijds te wijzigen.

Wij wensen jullie een schitterend 2016!
John en Mirjam

Januari

April

Juli

Oktober

Februari

Mei

Augustus

November

Maart

Juni

September

December

BUCKET
LIST

2020

Een heel uitdagend 
en gelukkig 2020!
John en Mirjam

Een nieuw-
jaarsduik 

maken

Familie- of 
vrienden- 
weekend 

organiseren

Een  
champagne 
of bier bad 

nemen

Meer sporten 
en bewegen

Een echte 
sneeuwpop 

maken

Een muziek-
instrument 
leren spelen

Stoppen met 
uitstellen

(morgen mee 
beginnen)

Vrijwilligers-
werk doen

Dansen in 
een fontein

Zwemmen 
met haaien

Slapen op een  
onbewoond 

eiland

Liften naar 
Parijs en 

terug

Verstoppertje 
spelen in  

Ikea

Een berg 
beklimmen

Het  
Noorderlicht 

zien

Iemand een 
glimlach 
bezorgen

Flyboarden

Een gevecht 
met water- 
ballonnen  

organiseren

Gezellig eten 
bij John en  

Mirjam 

Een mystery 
flight boeken

Boek  
schrijven en 
publiceren

Bungee- 
jumpen

Fierljeppen

LYCKA

LYCKA
Design and Quality
by John and Mirjam

Design and Quality
by John and Mirjam

Design and Quality
by John and Mirjam

Design and Quality
by John and Mirjam

365x

1x 1x

4x

1x 1x1x

4x 1x 1x 1x 1x

52x

365x

1x 1x

4x

1x 1x1x

4x 1x 1x 1x 1x

52x

Januari
Februari

MeiMaart

Juni

April

Juli
Augustus

SeptemberOktober

November December

Spaar nu voor een

2016!
✭

Spaar de bonuspunten!

Nieuwjaarskaarten (privé)


