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Hulpverleners zijn 
moe en uitgeput
• veel personeelsverloop 

binnen zorginstellingen
• een hoge graad van 

ziekteverlet



Spanning tussen wat we 
willen als zorgverlener en 
wat we doen
❖ Zorg is tot productie 

verworden
❖ protocollen ipv zorgvuldigheid
❖ Wat vinden we ervan en is dit 

wat we willen?
❖ Dialoog met Prof. Dr. Baziel 

Van Engelen



Ga even bij jezelf te rade:

❖ Wie zijn jouw cliënten, wat is hun verhaal, hun pijn?

❖ Welk gevoel maakt hun verhaal bij jou los over hoe het 
met jezelf gesteld is en wat jij daarin nodig hebt?



De wereld daagt ons uit

❖ Wat is ons antwoord op de fragmentering?

❖ Spanning tussen gevoel en gedrag

❖ Hoe kunnen we elkaar helpen?





Een onderzoek naar hoe wij als mens 
door opnieuw in contact te komen met 

onze intuïtie van het goede leven 
(purpose) komen tot het goede 

handelen



Ontwikkeling van het verhaal in 6 bewegingen:

1. Leven in systemen: welke spanning roept dit op?

2. Het hart als vindplaats van het goede

3. Presencing als ontgrenzende vorm van gewaarzijn

4. Naar een verder verkennen van transformerende 
praktijken en generatieve velden

5. Moed moet!

6. Slotakkoord: een appel



1e beweging:
Leven in systemen, 

welke spanning roept dit op?



Mira in haar systeem

❖ Habermas: materieel-economisch systeem 
koloniseert de subjectief menselijke leefwereld

❖ collectieve uitputting



❖ reactief :-(
❖ fenomenologisch, oordeelvrij onderzoek :-)
❖ spiegeling tussen het individuele en het 

collectieve :-)

In welke mate geven wij de maatschappij een plaats binnen onze 
gestaltpraxis?



Wat gebeurt er als we ons zoeklicht veranderen en co-
onderzoeker worden?

❖ waar zit de passie, de pijn?

❖ hoe zou het kunnen zijn als je luistert naar je hart?

❖ wat is er dan nu nodig?

❖ wat zouden we dan samen kunnen doen?

❖ Mira en ik



2e beweging:
Het hart als vindplaats van het goede



Korte wandeling door de geestesgeschiedenis 

❖ Aristoteles

❖ Het Oude Testament

❖ Middeleeuwse mystiek, 
Meister Eckhart

❖ Sigmund Freud

❖ Pascal Chabot



Te trekken lessen?

❖ De waarde van het goede leven wordt niet gecreëerd 
maar dat ERVAREN

❖ Dit ervaren gebeurt altijd IN RELATIE TOT ANDEREN

❖ Betekenis en zingeving ontstaat in HET HART

❖ Als we ons hart sluiten worden we ZIEK

=>Therapie als het heropenen van het hart?



Het goede als de ontwikkeling van de subtiele vooruitgang:
Rolmodel van de moeder, de leraar

❖ Door initiatie ipv door kapitalisatie

❖ Vraagt tijd: kennis wordt opgebouwd 
door ervaring

❖ Vraagt geduld

❖ Tragiek als inherent aan het bestaan

❖ Vertellen en delen van verhalen

❖ Respecteert de cycli van het leven

❖ Intelligentie = leren omgaan met wat 
ons in het leven toevalt



3e en centrale beweging:
Presencing als ontgrenzende vorm van gewaarzijn



Zelf = contactgrens aan het werk

Even samen doordenken:

❖ Zelf  definiëren als 
“vloeibaarheid”

❖ De intentionaliteit van 
wisselwerkend veld als geheel 
(veldintelligentie of 
generatieve velden?)



“Het is mijn diepe intuïtie dat de Gestaltheorie vanuit 
haar visie op het Zelf als contactgrens aan het werk, in 
staat is om organisme en omgeving onlosmakelijk in hun 
co-existentie en interdependentie te erkennen 
en daarin juist de sleutel bezit tegen de fragmentatie en 
polarisatie zoals wij die de dag van vandaag zowel in de 
samenleving als in onszelf ervaren.”

Veerle Meurs



presencing

❖ dynamisch balanceren tussen de polen van het wisselwerkend 
veld

❖ samenstelling van ‘present’ & ‘sensing’: voorvoelen

❖ energetische beschikbaarheid en vloeibare responsiviteit (Sally 
Denham-Vaughan, 2005)

❖ afstemmen op en deelnemen aan een groter veld van verandering

❖ innerlijke ontvankelijkheid voor de toekomst: “naar binnen 
luisteren”

❖ intentie, lichaam en geest vallen samen



Presence als ontgrenzende vorm van gewaarworden?

❖ potentieel kan het de zijnsmogelijkheid van het totale 
organisme-omgevingsveld ontsluiten

❖ Het Zelf als belichaamde vindplaats van hoe het veld als 
het ware terugpraat

❖ kunst om onze aandacht zo te richten dat we 
ontvankelijk zijn voor de cijnspotentie of mogelijkheden 
van het organisme-omgevingsveld van de cliënt

❖ Verhaal van Sven



4e beweging:
Naar het verder verkennen van 

transformerende praktijken en “generatieve 
velden”



Moed en het goede: samen vormen ze het 
onderscheidingsvermogen

❖ Wat is de vindplaats van het 
‘goede’?

❖ een oefenen in de wijsheid van 
het hart

❖ moed nodig om gehoor te 
geven aan wat er in het 
wisselwerkend veld pulseert



–Veerle Meurs en Sandra Van Groningen, 2018 (nog te publiceren artikel)

Het ontgrenzen maakt van het organisme-
omgevingsveld een potentieel generatief veld:

”Een generatief veld is een sociaal, lerend systeem dat 
vormen van Kennen en Zijn faciliteert waardoor 

enerzijds nieuwe kennis en anderzijds een 
transformatie van de lerenden kan ontstaan.”



Gestalttheorie:

❖ Onderscheid tussen het ego- en het id-functioneren van het 
Zelf als contactgrens aan het werk

❖ ego-functioneren = organiserend principe dat uitreikt naar 
de situatie en zich van zichzelf bewust is

❖ gezonde wisselwerking kenmerkt zich door een 
dialectische eenheid tussen het ego- en id-functioneren van 
de situatie

❖ id-functioneren is niet enkel uitstallend maar vooral ook 
receptief, ontvangend



Presence als receptiviteit:

❖ lichaam is noch object, noch subject

❖ lichaam als vindplaats van voelend weten van de 
intentionaliteit die besloten ligt in het geheel van de 
situatie

❖ eigen voorbeeld: telefoon met Sandra Van Groningen

❖ creëren van een ‘holding space’ waarin het 
wisselwerkend veld zich in zijn intentionaliteit kan 
tonen



Hoe transformerende praktijk herkennen? Hoe toont zich het 
generatieve veld aan het werk?

❖ Gewaarwording van overstijging: het centrum van het 
gewaarworden verschuift van het ‘ik’ naar het ‘wij’ van het 
thema dat verbindt

❖ Deze gewaarwording wordt geschonken als in een moment 
van gratie, modus van actief ontvangen

❖ Verschuiving van een cognitieve naar een contemplatieve 
kenmodus: van denken weten naar voelend weten

❖ Fysieke component: vreugde en het zich deel voelen van 
een groter geheel



Van voorvoelen naar voordoen:

❖ Zelf als ontvankelijkheid voor de bestemming, de 
intentionaliteit

❖ “Naar binnen luisteren” ontsluit ‘het juiste midden, de 
juiste maat’

❖ Vindplaats is de wijsheid van het hart

❖ Bron van vreugde en betekenis

❖ Maar moed heeft zich op 2 lagen te manifesteren



De twee uitingen van moed:

❖ In het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen rond 
wat het goede is

❖ in het handelen naar mijn maat: ga ik werkelijk staan 
waar ik om geef? Ook al voel ik angst….



5e beweging:
Moed moet!



“Waar geef ik eigenlijk om?” het goede valt ons toe in ons hart!
Dit ontdekken is een paradoxale exercitie

❖ de intentie om de intentie los te laten

❖ overgave en vertrouwen zonder te weten waar je 
uitkomt

❖ uithouden van het niet-weten opdat het nieuwe weten 
zich kan manifesteren

❖ moed tot handelen in aanwezigheid van angst

❖ If you know, act swiftly!



Kunstenaar als voorbeeld

❖ Trouw zijn aan wat voor ons 
belangrijk is

❖ het goede leven als het juiste 
midden schenkt schoonheid en 
vreugde

❖ technologie ten dienste van de 
mens

❖ oefening in ‘la condition 
humaine’

❖ bruikbare ten dienste van het 
breekbare



Slotakkoord: een appel

❖ Handel kordaat bij situaties die 
indruisen tegen je heldere intuïtie van het 
goede leven

❖ Verenig je en steun elkaar in het 
wakker, vanuit ‘presence’ blijven 
benoemen waar we in ons hart echt om 
geven

❖ Creëer leergroepen om hierin te oefenen 
en het nieuwe weten te ontgrenzen

❖ Bied taal en omkadering aan aan 
mensen en organisaties zodat ook zij hun 
potentieel kunnen ontsluiten 



ORGELPUNT

❖ Laten we als beroepsgroep 
mensen én elkaar ondersteunen 
om naast het utilitaire actief en 
openlijk plaats te bieden aan het 
fragiele proces dat het GOEDE 
LEVEN is.



In gesprek met neuroloog en filosoof 
professor dr. Baziel Van Engelen



Still I Rise
Maya Angelou
https://www.youtube.com/watch?v=qviM_
GnJbOM&list=RDJqOqo50LSZ0&index=2

Krachtig smaakmakertje van 
hoe de moed om het goede 
te doen kan inspireren!



Inspirerende 
literatuur:

• Pascal Chabot;  Filosofie van de Burn-out (2018)
• Erich From; Een kwestie van hebben of zijn (1976)
• Joseph Jaworski; Synchronicity (1998)
• Peter Senge, Otto Sharmer, Joseph Jaworsky & Betty Sue 

Flowers; Presence (2005)
• Harry Frankfurt; The reasons of Love (2004)



Dank je wel en nog een 
fantastisch congres !

Veerle Meurs
www.brio.works

veerle@brio.works
0032 494 334 606


