
Een warm welkom op deze mooie plek… 



Een goede om-geving 
Niet ideaal of utopisch 
Wel met passende hoop 

Het werd Eu-thopia…. 



• Een goede plaats in de wereld     

• Een goede plaats om te werken in Nederland 

• Therapie als een goede plaats voor leren 

• Therapie als een goede plaats voor dialoog 







Alyan Kurdi 



Ai Wei Wei 



•Migratie als vorm van “human gobal warming” 

• “We are melting and we live in liquid times” 

• From being locally embedded in communities to moving 
within and across communities of experience   

 
• Ravi Kohli  





territorium 



 
Bateson: "the pattern that connects": "What pattern connects the crab to the lobster 
and the orchid to the primrose and all the four of them to me? And me to you? And all 

the six of us to the amoeba  



Humberto Maturana  

• Systeem: Organisme – koppeling – niche – medium. 

• Systemische reproductie: Een manier van ‘hoe te leven’ wordt gerealiseerd, 
geconserveerd en door generaties heen overgedragen.  

• Systemisch leren: Het Organisme, niche en medium co-evalueren spontaan en 
congruent in wederkerige processen.   

• Systemische intelligentie: Het vermogen variaties in koppelingsmogelijkheden te 
ontwikkelen omin wisselende omstandigheden te overleven.   

 

 

 



Heinz von Foester & Humberto Maturana  

• Science en systemics  

 

Schy/schi: schism, schizofrenie, shit, science  

Syn/sym: symphonie, synthese, systeem  

 

• 3-voudig kijken 

- De blik die onderscheid maakt 

- De blik die de relaties/ patronen ziet 

- De blik die de samenhang ziet, de matrix van relaties 





Wat is een goede plaats 

• Organisme zoekt de niche in het medium 

 

• Leren is co-evolutie, wederkerigheid 

 

• Nomaden, verplaatsen, opnieuw verbinden 

 

• Systemische intelligentie repertoire van koppelingsmogelijkheden 

 

• Netwerk van relaties en condities 



Huis 
Het is mooi een huis te zijn 

voor het enige hart 

dat je niet wilt achterlaten 

 

Het is mooi een ladder te zijn  

voor kinderen 

die op een sombere dag 

naar de zon willen klimmen 

 

Het is mooi en deur te zijn 

zachtjes knarsend maar toch opengaand 

voor al wie wil binnengaan 

 

En een raam 

Waarin het licht niet dooft 

voor wie denkt. 

Het is al laat.    

      V. Kroepijanov 

 



 De maatschappelijke  context waarin we (nu) leven en werken…  





Huidige Maatschappelijke context: 

Meer druk -                    

Grotere controle 
(producten,…protocollen,…) 

Maar ook:  

Veel ver-ont-waard-iging:  
Waarden die onder druk komen 

te staan 



Er zijn ook (lokale) antwoorden:  

Dialogische en Narratieve therapievormen bieden goede alternatieven: 
Verontwaardiging kan leiden tot herwaardering (absent but implicit) 

Dialogisch: de kunst van het ont-moeten 

En de verwondering voor het gewone (dat dan buiten-gewoon wordt) 

Goede en mooie vragen over hoe we goed (beter) kunnen samenwerken   

En wat goede (systeem)therapie is  

Hoe creëeren we ‘passende hoop’?  

En hoe kunnen we daarin goed samenwerken?   



Guides for Collaborating (Sylvia London, 2009) 
  
  Based upon our collective experiences, we propose nine guides to develop 

collaborative practices. The guides are:  
 Equal footing; (op gelijke voet)  
creating a cohort; (creëeren van een groep)  
personal and professional intersections and connections                               
 (vgl. Rizoom, J. Sermijn); 
 hospitality (gastvrijheid); 
 finding a comfortable location (een goede plaats, goede om-geving);  
feedback and adjustment to feedback; 
 lasting outcomes;  
learning through art, music, culture, and languages; 
 and open space, do what the occasion calls for.  

International Journal of Collaborative Practices 1(1), 2009: 1-8.  



Wat werkt in therapie?  



 
 

 • Dialoog 

• En van feedback (durven 
bespreekbaar maken) 

• Alliantie: samen-werken (geen 
evaluatie) 
… en herstel van de alliantie 
(Escudero)  

• Belang van het non-verbale in 
dialoog en supervisie (Bavelas) 

 

Veelbelovende ontwikkelingen… 



     3-voudig kijken 

 

- De blik die onderscheid maakt 

- De blik die de relaties/ patronen ziet 

- De blik die de samenhang ziet, de matrix van relaties en condities 

 



FITS as Practice based evidence based practice 

• Onderzoeksvraag: Hoe navigeert een systeemtherapeut op basis van 
gecoördineerde improvisatie en collaboratief leren in feedback gestuurde 
gezinstherapie.  

 

• ‘Fluid Manual’ under construction. 

• Feedback informed integrative therapy within systems.  

• Systemic  reseach about navigation based on improvisation and 
collaborative learning.  

• Practice based evidence based practice. 

  

 



Transscripts 

• 12 families  

• 2 evaluation sessions 

• 2-4 critique moments  

 

• Inner dialogue (P. Rober) 

• Triadic patterns (CMM) 

• Co-create collective frame of reference 

• Collaborative learning styles 

 

 

 



 
 
Ervaar de uitnodiging! 

Innerlijk dialoog 
 
Persoonlijke stem 
Professionele stem  

 
 
Vraag: Hoe wil ik responsief zijn? 

Radicaal luisteren: 
 
Buiten Dialoog 
Binnen Dialoog 

Responsief  
Spontaan responsief 
Reactief/ paradoxaal 
Reflexief 
Reflectie delen, Actief 

 
Ingang/uitgang 

Relationele verantwoordelijkheid 
- onderzoek en bespreek effect 
samenwerking 

 
Nieuwsgierig, systemisch sensitief 
 



     Collaboratief leren  

 

• - reactief  

• - paradoxaal  

• - reflexief/reflectief 

 

 

 



Huis 
Het is mooi een huis te zijn 

voor het enige hart 

dat je niet wilt achterlaten 

 

Het is mooi een ladder te zijn  

voor kinderen 

die op een sombere dag 

naar de zon willen klimmen 

 

Het is mooi en deur te zijn 

zachtjes knarsend maar toch opengaand 

voor al wie wil binnengaan 

 

En een raam 

Waarin het licht niet dooft 

voor wie denkt. 

Het is al laat.    

      V. Kroepijanov 

 



Dialogische gezinstherapieën: 

Wat is ‘dialoog’?                    

 En wat is een ‘goede dialoog’? 

Wat zijn een ‘dialogische gezinstherapieën’ of ‘dialogische 
systeemtherapieën’?  



Dialogische gezinstherapieën: 

Misschien nog het meest duidelijke als we denken 
aan wat het effect is van een monoloog… 



Dialogische gezinstherapieën: 

We starten vrij vroeg met dialogen… 



Goede oude waarden uit de systeemtherapie…. 

• Invoegen 

• Steunen 

• Spontaneiteit  

• Tracking 

 De therapeut gebruikt de metaforen van de 
gezinsleden 

• Mimicry 

 De therapeut volgt bewust de emotionele stijl van 
de gezinsleden 

 

http://www.google.nl/imgres?q=minuchin+wikipedia&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1G1TSEH_NLNL467&biw=1441&bih=650&tbm=isch&tbnid=_o713q94OZyctM:&imgrefurl=http://psychology.wikia.com/wiki/Salvador_Minuchin&docid=dE93nGwmLGRCkM&imgurl=http://images.wikia.com/psychology/images/1/12/Salvador_Minuchin.jpg&w=543&h=861&ei=0-CzT96aBMm90QXplImnCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=370&vpy=104&dur=1010&hovh=283&hovw=178&tx=111&ty=134&sig=104179764673902973427&page=1&tbnh=139&tbnw=88&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73


 Dialogische gezinstherapieën: 

• Dia-loog (door het woord) 

• Ont-moeting 

• >< monoloog 

•  Aansluiten 

• Luisteren 
• Oor 

• Oog 

• Hart  

• Niet enkel ‘pre-scriptief’ 

• Ook ‘de-scriptief’: 

• Meerstemmigheid  

• Niet alles in een dialoog moet ‘ideaal’ 
afgestemd zijn (zekere spanning hoort er bij)  

 



 Dialogische gezinstherapieën: 

• Bakhtin: 
• Meerstemmigheid 

• ‘Creatief begrijpen’ 

(dialogisch begrijpen > meer dan letterlijk 
luisteren) 

• Shotter, Seikkula:  

 ‘Open’ dialoog: 
• Geen afzonderlijke agenda 

• Geen inbreng waar mensen geen weet van 
hebben (ingewikkelde boeken,..) 

• ‘With-ness’, not about-ness  



Complexe doelgroepen… 

• Directiviteit op het proces 

• ‘Presentie’ 

• Meerstemmigheid 

• Dialoog  tov monologen 

• ‘Betrokken Vastberadenheid’ 



Dialogische gezinstherapieën: 

Praktijkvoorbeeld: Integratie in de dialoog   



Een goede om-geving 
Niet ideaal of utopisch 
Wel met passende hoop 
En mooie ont-moetingen 
…. En nu is het tijd voor een drankje!  


