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Webinar

Innovatie in de GGZ

met Floortje Scheepers

12 oktober van 19.00 tot 20.30 uur



Zoom handleiding

Mocht je een technische vraag hebben, dan kun je deze stellen 

in de chatfunctie.

We nodigen je van harte uit om inhoudelijke vragen te stellen.

Dit kan via de Q&A functie.

Je kunt een vraag van iemand anders die jij ook interessant vindt een duimpje geven, 

dan komt deze hoger in de lijst te staan.

Let op! We reageren niet op ‘Raise Hand’.
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Floortje
Scheepers

Complexiteit

waardespanning



Menselijke 

variatie is van 

levensbelang



Sluit je ogen

Plaats jezelf op een lijn van 0 (helemaal niet sterk) tot 10 (extreem sterk)



• 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



De omgeving heeft ook invloed







Gevoeligheid voor de omgeving is 

ook dimensioneel verdeeld



Mentale problemen begrijpen volgens het medisch model

De juiste diagnose weten



Het hart en het hoofd, psyche is uniek en 
emergent

Neuroloog Psychiatercardioloog



Interacties 

met de 

omgeving 

vormen ons 

unieke verhaal



Waar zit dat 
verhaal? 

(the empty 
brain, Robert 

Epstein)



Interacties kunnen ontregelen



maar kunnen ook leiden tot herstel



Interacties zijn soms niet te vermijden en buiten onze 

individuele macht



VAN GENERATIE 

OP GENERATIE 

OVERGEDRAGEN



Interacties vullen 
ons geheugen en 

geven zo betekenis



Hoe meetbaar is interactie?

Heel fijn dat

dit kan



Wat we 

meten is 

vaak 

gestolde 

buitenkant 

van een 

individu



Wat zegt dat over de binnenkant?



En wat 

zeggen 

we 
eigenlijk?



Als we iemand classificeren?

schizofrenie ADHD depressie Autisme

Ontbreken van;

Variatie

omgeving

Interactie

betekenis



Onderzoek heeft geen bewijs gevonden voor 
de validiteit van DSM Brainstorm Consortium Science, 2018







Veroorzaken 
van stigma?



Iets of iemand uit de context halen geeft een 
vertekend beeld van de werkelijkheid

ik

onrust

en
boosheid

pesten

Relatie

ouders

school
Slecht

slapen

voetbal

ruzie

vrienden



Van lineair/dichotoom naar complexiteit & 
netwerken

• A → B → C

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

è



micro



instructeur
expert

coach

leider

expert



Ruimte voor niet-weten bij professionals

• = loslaten maakbaarheid en oplosbaarheid (en macht?)

• ≠ niet kunnen

Professionele kennis

Wetenschappelijke kennis

ervaringskennis



In de opleiding…



Eerst een 

ontmoeting 
van mens tot 

mens



De 

netwerkintake



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



Ruimte in de GGZ voor 

veranderende verhoudingen

• Dimensionaal

• Niet weten

• Relaties en 

betekenis

• Persoonlijk & 

Kleinschalig

• Proces

• Lokaal

• Collectieve 

intelligentie

• tegenmacht

• Dichotoom

• Weten

• Objectief en 

meetbaar

• Generalisatie & 

groei

• Prestatie

• Internationaal

• Individuele 

excellentie

• macht



tegenmacht



Adaptief vermogen en samenwerking vergroten binnen organisaties (hub & 

spokes)



Het falen 

vieren want 

succes creëert 

kennis maar 

falen creëert 

wijsheid



45

van ketenzorg naar netwerkzorg



macro



Pater-systeem
Verzorgingsstaat

Ego-systeem
Marktwerking

Eco-systeem
Waardecreatie

Centrale regelgeving

Top-down & directief

Bevoogdend

Kader scheppende overheid

Handhaving & toezicht

Op afstand

Verbindende overheid

Wederkerigheid

Stijlflexibiliteit

Eco-

netwerk

CENTRALE 

AANBODREGULERING

Input financiering:

Budget & vergunningen 

Focus: institutie & zorgprofessional 

(ziekenzorg)

GEREGULEERDE 

MARKTWERKING

Outputfinanciering:

Prestatie/productie bekostiging

Focus: zorgconsument (Pathogenesis)

DUURZAME ZORG-WAARDE-

SYSTEMEN

Financiering waardetoevoeging:

individueel & maatschappelijk

Focus: mens & positieve gezondheid 

(veerkracht en welbevinden)

Protocollen

Normen

Ziekte & Zorg

Instituties

Patiënten, bewoners, pupillen

Certificering

Consumenteninformatie

Risicobeheersing & Gedrag

Nieuwe toetreders

Cliënten, klanten

Rol

overheid

Zorg

systemen

Zorg

Rijks-

overheid

Verzekeraars

Aanbieders

Zorgconsument

Variatie op: Idenburg, Ph.J, Schaik, van M.C.M. Diagnose Zorginnovatie; over technologie en ondernemerschap, Scriptum, 2014, p. 172

Persoonsgericht evalueren

Ervaring en kwaliteit op maat

Preventie, functioneren en participeren

Formeel en niet-formeel, zelforganisatie

Mensen



verschillende perspectieven



Dialoog sessies (tijd!) 





Onze opdracht





Als ieder 

mens uniek is 

kan stigma 

niet bestaan



Gelijkwaardigheid 

geeft 

waardespanning

• Waardespanning gaat over verschillende
belangen

• Niet vermijden door niets te doen (flight) of 

macht in te zetten (fight)

• Verdragen en samen zoeken naar gedeelde 

doelen (dat kost tijd!)



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)

- # 55



Omarmen 

van variatie



Mensen niet 

isoleren/vervreemden 
van hun context



Boundary 

objects op 

micro, meso 

en macro 

niveau



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




