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“Justine, wil je een verhaal houden over: 

het hart en de ziel van systeemtherapie, en over hoe 
kleinschalige instituten een goed en passend 
antwoord kunnen bieden op vragen die in de 
samenleving leven”. 



Satellite map around Euthopia 

 
 
Geographic features & Photographs around Euthopia, in Zimbabwe (general), 
Zimbabwe  
 

a tract of land with associated buildings devoted to 
families. 

• Euthopia (0km)  
• Annandale (5.2km)  
• Paradijs (7.2km)  
• Hunyani Farm (7.2km)  
• Urundi (10km)  
• Vooruitzicht (11.3km)  
• Beyers Kroon (11.6km)  

	





BIESTA, taak van het onderwijs:  

• niet het ontwikkelen van de talenten van het 
individuele kind (ego-centric) 

• wel het verlangen wekken om in de wereld te zijn 
en een bijdrage  te leveren (world-centered) 



van de systeemtherapie

• Circulariteit, alles hangt met alles samen 

• Wij zijn betrokken en geïnvolveerde voorbijgangers 

• Levensloop en alle generaties, kind in beeld 

• Meerstemmige dialoog, extern en intern 

• Lichaam, belichaamde taal, ervaring 

• Nieuwsgierigheid en niet begrijpen 

• Verbinding en liefde







ERKENNING IN DE GGZ EN 
JEUGDZORG:  

familie en betrokkenen doen er toe

• Jeugdzorg: samen met de familie, wijkteams, in de 
buurt, aan huis, eigen netwerk 

• Jim van Os: ‘ betekenisvolle persoonlijke relaties 
zijn heel belangrijk bij het herstel van een 
patiënt’ (Parool, 03 maart 2016)





Riccardo Semler (Brazilië)   
• Groot bedrijf met vele afdelingen werkt niet: kleine eenheden 

(rond15 personen) werken veel beter. 
• Kernvraag: wat maakt werkers gelukkig? Vertrouwen, 

openheid en liefde als uitgangspunt 
• Gevoel van eigenaarschap bij ieder. 
• Zelf werktijden, vakantie en inkomen bepalen 
• Nieuwe ideeën worden gesteund 
• Fouten mogen maken



Lorentzhuis: 

• onderling vertrouwen                                                    ipv hiërarchie en controle 

• relationele gebaren                                                       ipv klagen en roddel 

• persoonlijke vrijheid EN commitment                           ipv hiërarchie en controle       

• intervisie                                                                       ipv behandelplan besprekingen 

• wisselende coördinator                                                ipv management lijnen 

• eenheid van klinisch werk - opleiden - ontwikkelen     ipv  fragmentatie                                                                                                                                                                                                                            

hoe kleinschalige instituten een goed en passend antwoord 
kunnen bieden op vragen die in de samenleving leven”. 



frustratie stimuleert groei en projecten 

• Geweldloos verzet en verbindend gezag 

• Mobiel Lorentz 

• Geweld in families 

• Kinderen uit de knel



euthopia triumphans 
huelgas ensemble 


