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Menselijke 
variatie is van 
levensbelang



Sluit uw ogen
Plaats jezelf op een lijn van 0 (helemaal niet sterk) tot 10 (extreem sterk) en bedenk wat de 

functie van de eigenschap die ik ga noemen is voor jou



• Behoefte aan controle

• Onrustig

• Goed geconcentreerd

• Zwaarmoedig

• voorzichtig

• Goedgelovig

• Goed in taal

• Goed in rekenen

• Moedig

• Sociaal

• Onaardig

• Waren je scores altijd zo en zullen ze altijd zo blijven?

• Zijn ze in iedere situatie hetzelfde?

• Hoe zouden mensen in je omgeving jou scoren?



Menselijke eigenschappen zijn dimensioneel verdeeld, 
dynamisch, context afhankelijk en subjectief



Handig of onhandig is afhankelijk van 
de omgeving

• Voor het eerst op school

• Voor het eerst in NewYork



De omgeving heeft ook invloed







Gevoeligheid voor de omgeving is ook 
dimensioneel verdeeld



Mentale problemen begrijpen volgens het medisch model
vermijding complexiteit

De juiste diagnose weten



Het hart en het hoofd, psyche is uniek en 
emergent

Neuroloog Psychiatercardioloog



Interacties 
kunnen 
ontregelen 



maar kunnen ook leiden tot 
herstel



Interacties zijn soms niet te vermijden en buiten onze 
individuele macht



Interacties 
vullen ons 
geheugen en 
geven zo 
betekenis
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Interacties 
met de 
omgeving 
vormen ons 
unieke verhaal



Waar zit dat 
verhaal? 
(the empty brain, Robert 
Epstein)



Objectief 
versus 
subjectief

• Cultuur

• Normen 

• Waarden

• Gewoontes



VAN GENERATIE OP GENERATIE



Invloed van taal

• Vloek (vastdraaien in denken, niet meer luisteren, vervreemden van ons
lichaam) en zegen (contact, geschiedenis, erkenning en herkenning)

• Tacit knowledge (waar geen woorden voor zijn of de woorden niet meer
gevonden worden)

• Epistemologisch onrecht



URI 
BRONFENBRENNER 
(1965)



Hoe meetbaar is interactie?

Heel fijn dat
dit kan

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju2sqn7oHhAhUHb1AKHZ33DswQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.nl/fotobehang/watermolecuul-22698739&psig=AOvVaw08X71MaVOdbvFEpc8YUsG7&ust=1552660758957963
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir18jk7oHhAhUPPFAKHZ4mCIAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gettyimages.nl/video/stroom---stromend-water&psig=AOvVaw3KxOzVV1tXG9iY4k4vb2Re&ust=1552660851353440


Wat we meten is vaak gestolde werkelijkheid
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Welke werkelijkheid meten we eigenlijk?



Hoe houdbaar is de dichotome DSM
vermijding complexiteit

schizofrenie ADHD depressie Autisme

Ontbreken van;
Variatie
omgeving
Interactie
betekenis



PSYCHISCHE ONTREGELING ALS COMPLEX, ADAPTIEF FENOMEEN



Van lineair/dichotoom naar complexiteit & 
netwerken

A → B → C.                                                                            A+B op tijdstip C in situatie D → E bij F 

➔
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micro



De Verhalenbank…



Wat kunt u zelf, wat kan uw 
informele netwerk en wat kan 
de professionele hulp daar nog 
aan toevoegen?

De netwerkintake te vinden op www.psynet.nl



meso
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van ketenzorg naar netwerkzorg



Het falen 
vieren



macro



verschillende perspectieven



Dialoog sessies (tijd!)
vooraf is het eindpunt 

niet te bepalen 



Collectieve intelligentie



Omgaan met 
waardespanning

Anders denken toestaan 
(growth ipv fixed mindset)

Anders doen toestaan 
(collectieve intelligentie ipv
individuele excellentie)

Het tipping point te zoeken 
(naar het nieuwe normaal)

- # 39



Omarmen 
van 
variatie



Mensen niet 
isoleren/vervreemden 
van hun context



Hoe krijgen we beweging?



Machiavelli

“It should be borne in mind that there is nothing 
more difficult to manage, or more doubtful of 
success, or more dangerous to handle than to take 
the lead in introducing a new order of things. For 
the innovator has enemies in all those who are 
doing well under the old order, and he has only 
lukewarm defenders in all those who would do 
well under the new order. This lukewarmness 
arises partly from the incredulity of men who do 
not truly believe in new things until they have 
had a solid experience of them. Thus it happens 
that whenever his enemies have the opportunity 
to attack the innovator, they do so with the zeal of 
partisans, and the others only defend him tepidly, 
so that he, together with them, is put in danger.”



Huizenbouwers en klerenmakers



Bron: Guido Vermeeren



Het tipping point






