




Herstel-Lab

SCIP / De Regenboog Groep, Keizersgracht 252.

1) Herstel cursus: Realiseer je eigen natuur

2) Herstel, dans / bewegingsgroep: Mijn natuur – Onze natuur

3) Laboratorium: Werkplaats voor de ontwikkeling van eigen activiteiten. Gastsprekers: 

kunstenaars en bijzondere ondernemers.

4) Werkgroep nieuw werk.

Programma begint in september 2021 / Dinsdag 29 juni 19.30 – presentatie programma 

op zoom.



Hoe kunnen ervaringsdeskundigen bijdragen aan een duurzame samenleving?



Alfred North Whitehead (1861-1947)

Wiskundige en wetenschapsfilosoof. Zijn voornaamste doel was een filosofie te 

ontwikkelen die de wetenschap bevordert (evolutionaire biologie, kwantummechanica). 

Daarnaast heeft hij kritisch geschreven over onderwijs en professionaliteit.

Zijn denken ligt in het verlengde van: Baruch de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibnitz, 

Henri Bergson, William James.

Hij noemde zijn denken ‘organische filosofie’ (procesfilosofie).

Tegenwoordig wordt hij als ‘ecologisch denker’ herlezen door o.a.: Bruno Latour, 

Isabelle Stenger, Brian Massumi, Erin Manning, Didier Debaise. (David Bohm)







Kritiek op de ‘bifurcatie van de natuur’

Whitehead waardeerde de rijkdom van het denken (en het denken over denken) van de 

klassieke Griekse filosofen. 

Hij is kritisch op het Westerse denken dat ontstaan is gedurende de verlichting.

Volgens hem is bij Rene Descartes, John Locke en David Hume ons denken (filosofie en 

wetenschap) beperkt geraakt. 

Descartes: Ik denk dus ik besta.

Hij noemt deze beperkte vorm van denken de ‘bifurcatie van de natuur’.

Bifurcatie: Een rivier die zich in twee stromen op splitst.







wetenschap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ervaring / ‘common sense’ / poëzie 



objectief

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

subjectief



Om zijn territorium te markeren produceert de turdus merula een trilling van x hertz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De merel zingt mooi.



Wereldbeeld verlichte wetenschappers

Nature is a dull affair (...) merely the hurrying of material, endlessly, meaninglessly.

Whitehead, Science and the Modern World



U heeft een disruptieve stemmings disregulatie stoornis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wordt soms plotseling heel kwaad op mijn man. / Op zondagochtend ga ik wel eens 

naar Artis en dan kom ik helemaal tot rust als ik naar de apen kijk. / De corona crisis 

beangstigd mij. / Etc.



hoofd / geest / abstract / hemel 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

lichaam / materie / concreet / aarde 



onderwijs / wetenschap  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

praktijk 



directeur / management 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

werkvloer  



psycholoog / hulpverlener

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

cliënt



Bifurcatie en hiërarchie 

Bifurcatie gaat samen met hiërarchie. Mensen die met data (hun hoofd) werken bevinden 

zich boven de mensen die in de praktijk (hun lichaam) werken. De manager bevindt zich 

boven de arbeider op de werkvloer. De psycholoog bevindt zich boven de cliënt. De 

gemeente bevindt zich boven de burger.

De manager / psycholoog / gemeente hebben methoden om data aan de werkvloer / 

cliënt / burger te onttrekken. Op grond van deze data proberen zij de werkvloer / cliënt / 

burger te sturen.



systeemwereld

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

leefwereld



Bifurcatie en geld

Met bifurcatie en het werken met data valt geld te verdienen. Mensen die zich hoger in 

de hiërarchie bevinden, werken met meer en abstractere data dan mensen die zich lager 

in de hiërarchie bevinden, en verdienen meer dan mensen die zich lager in de hiërarchie 

bevinden.

Bifurcatie staat aan de basis van iedere economische handeling. Een ‘element’ (product, 

dienst) wordt uit de wereld van de ervaring getild en op grond van data ruilbaar gemaakt 

tegen andere ‘elementen'. Geld is een specifieke vorm van data die dit ruilproces 

mogelijk (en makkelijk) maakt.

10 sinaasappels = 1 spelt brood = 200 gr. chocola = 3 euro



Commodificatie / financialisering 

Het omzetten van ‘elementen’ uit de wereld van de ervaring in hoeveelheden geld wordt 

in de economie ‘commodificatie’ (Karl Marx) / ‘financialisering’ genoemd. Dit vindt bij 

alle vormen van betaald werk plaats. Hier zijn verschillende methoden voor.

In de GGZ geldt bijv: een hoeveelheid psychisch leiden = een bepaalde diagnose = een 

diagnose behandelcombinatie (DBC) = een hoeveelheid geld van de verzekering.

Positief aan ‘commodificatie’ is dat het ons van een inkomen voorziet en dat we daarmee 

kunnen kopen wat we nodig hebben.





Commodificatie / financialisering – nadelen

Negatief aan ‘commodificatie’ / ‘financialisering’ is dat het een enorme steeds groeiende 

dynamiek op gang heeft gebracht die onze wereld dreigt te vernietigen.

In Nederland is de financiële sector inmiddels 4 keer zo groot als de reële economie:

– Er wordt geld met geld verdient zonder reële waarde aan de samenleving toe te 

voegen.

– Als burgers hebben we niks te zeggen over wat de financiële sector met geld doet. 

Banken en pensioenfondsen investeren (direct en via omwegen) over de hele wereld in 

mensonterende / dieronterende en destructieve vormen van industrie, mijnbouw, 

landbouw, veeteelt en vervoer.

De zuidas in Amsterdam is een belangrijk centrum die deze dynamiek aanjaagt.



Mijn stelling: Ervaringsdeskundigheid doorbreekt de ‘bifurcatie’.



Ervaringskennis

Voor Whitehead en James is ervaren de basis van iedere vorm van denken en kennis. 

Ook van abstracte vormen van denken in de wetenschap.

James noemt zijn benadering van wetenschap ‘radicaal empirisme’:

To be radical, an empiricism must neither admit into its construction any element that is 

not directly experienced, nor exclude from them any element that is directly experienced.

Whitehead stelde in het verlengde van James:

Philosophy can exclude nothing.



Professionele kennis? 

Binnen ANE zijn veel discussies gevoerd over de vraag wat ervaringsdeskundige kennis 

is. Denkend vanuit Whitehead en James – en de ecologische crisis – zijn de volgende 

vragen minstens zo belangrijk:

– Wat is professionele kennis?

– Hoe komt het dat professionele kennis en professionele structuren van werken ons in 

de weg (kunnen) zitten om dat te bereiken wat we willen bereiken? (ecologische crisis / 

economische ongelijkheid)

– Hoe kunnen wij als ervaringsdeskundigen bijdragen aan nieuwe vormen van 

‘duurzaam professioneel handelen’.

Het is niet zo dat ‘professionals’ slechte bedoelingen hebben.

We collectively create results that nobody wants. (Otto Scharmer)



The ‘fallacy of misplaced concreteness’

‘Professionalisme’ was in de tijd van Whitehead (begin 20 eeuw) een nieuw fenomeen. 

Het samengaan van wetenschap, professioneel onderwijs en professioneel handelen.

Whitehead was hier zeer kritisch over.

Bij wetenschappelijk onderzoek wordt een weg afgelegd om vanuit de wereld zoals we 

deze ervaren tot wetenschappelijke kennis te komen. 

Whitehead benadrukt dat bij het afleggen van deze weg altijd het risico bestaat van de 

‘fallacy of misplaced concreteness’; de ‘denkfout van de misplaatste concretisering’. 

Wetenschappers, professionals en andere mensen gaan dan geloven dat de abstracties die 

wetenschappers creëren de realiteit (concreet) zijn.





Professionele kennis? 

Each profession makes progress, but it is progress in its own groove. Now to be mentally 

in a groove is to live in contemplating a given set of abstractions. The groove prevents 

straying across country, and the abstraction abstracts from something to which no 

further attention is paid (...) The remainder of life is treated superficially, with the 

imperfect categories of thought derived from one profession.

Whitehead, Science and the Modern World 



U heeft een disruptieve stemmings disregulatie stoornis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wordt soms plotseling heel kwaad op mijn man. / Op zondagochtend ga ik wel eens 

naar Artis en dan kom ik helemaal tot rust als ik naar de apen kijk. / De corona crisis 

beangstigd mij. / Etc.



Ervaringen voorop stellen en waarderen

Anders dan de verlichte wetenschap heeft ervaringskennis een inherente ecologische 

kwaliteit. Ervaringskennis ontstaat op grond van de ervaring van een organisme (een 

mens, een dier, een ding) in zijn omgeving. Waar de verlichte wetenschap ‘waardevrij’ 

probeert te zijn. Is er in ervaringskennis een bewustzijn van waarde. 

(Of een bewustzijn van een gebrek aan waarde, of zelfs diepe ellende...)

What is wanted is an is appreciation of the infinite variety of vivid values achieved by an 

organism in its proper environment. When you understand all about the sun and all 

about the rotation of the earth, you may still miss the radiance of the sunset. There is no 

substitute for the direct perception of the concrete achievement of a thing in its actuality. 

We want concrete fact with a high light thrown on what is relevant to its preciousness.

Whitehead, Science and the Modern World



Wat kunnen we / moeten we doen?



1) Bifurcatie bekritiseren / doorbreken

Ervaringsdeskundigen hebben (naast hun persoonlijke problemen) vaak flink wat 

ervaring met ‘met het systeem in botsing komen’. Dat is goed. 

Door de wrijvingen die zij ervoeren, en nog steeds ervaren, zijn zij in staat om heldere 

kritiek te leveren op de scheiding tussen systeemwereld en leefwereld (bifurcatie).

In hun rol als ervaringsdeskundige / ervaringsdeskundige professionals zijn 

ervaringsdeskundigen er tot op zekere hoogte al in geslaagd om de bifurcatie te 

doorbreken.



2) Bijdragen aan veranderingsprocessen in professionele organisaties

Niet alleen ervaringsdeskundigen hebben ervaringen. Ervaring is de basis voor iedere 

vorm van kennis. Ook reguliere professionals hebben ervaringen. Zij voelen en beleven 

zichzelf in relatie tot hun omgeving

Veel reguliere professionals zijn zich er (top op zekere hoogte) van bewust dat ze zich in 

een ‘groeve’ bevinden. Zij hebben er (financieel) belang bij om in deze ‘groeve’ te 

blijven, maar ervaren vaak ook een verlangen om uit ‘hun groeve’ te breken.

De dialoog met ervaringsdeskundigen kan professionals helpen om uit ‘hun groeve’ te 

komen, en zich te oriënteren op hun eigen (van de professionals) ervaringskennis.



U-Theory / Social Presencing Theater (1)

U-Theory is een model voor organisatieverandering. ‘From ego-system to eco-system 

economics’. Binnen het platform van U-theory zijn technieken ontwikkeld om 

professionals te helpen hun ervaringen te beleven en verwoorden (presencing).

De nadruk ligt hierbij op ‘spanningen’ die professionals ervaren. Bijv. de spanning tussen 

wat het systeem van professionals verwacht, en wat zij zelf als het goede beschouwen 

om te doen.

Waar Whitehead spreekt van ‘bifurcatie’ spreekt Otto Scharmer over ‘disconnects’:

– The disconnect between institutional leadership and people.

– The disconnect between the financial and the real economy.



U-Theory / Social Presencing Theater (2)

Anders dan reguliere professionals zijn ervaringsdeskundigen gewend om zich op 

ervaringen te oriënteren. Vaak hebben ervaringsdeskundigen er veel minder moeite mee 

dan reguliere professionals om open en eerlijk te zijn over wat zij ervaren. Dit is een 

grote kracht van ervaringsdeskundigen.

Ik wil de deelnemers van het Herstel-Lab technieken van U-Theory / Social Presencing 

Theater (intervisie bijv.) leren zodat zij deze kunnen gebruiken om met reguliere 

professionals in gesprek te gaan / een proces aan te gaan.

Met behulp van deze technieken zouden ervaringsdeskundigen in de toekomst bij kunnen 

dragen aan veranderingsprocessen in organisaties. 



3) Nieuwe vormen van werk creëren / Co-creatie

De basis van herstel in zelfhulpgroepen is dat mensen van elkaar leren. Er is geen sprake 

van een hiërarchie waarin een therapeut (coach, leraar) een cliënt iets leert, maar er vindt 

co-creatie plaats. Mensen leren van elkaar. 

Net als ‘ervaringsdeskundigheid’ is ‘co-creatie’ op het moment een populair begrip. 

Desondanks is in ons huidige economische en professionele denken co-creatie (nog) een 

lastig onderwerp. Wie betaalt er wie in situaties van co-creatie?

Co-creatie is waardevol. Het is voor mensen die problemen ervaren en voor de stad 

Amsterdam belangrijk dat er krachtige platvormen voor herstel, ervaringsdeskundigheid 

en andere vormen van co-creatie onstaan. Hoe gaan we dit financieren? Hoe gaan we er 

voor zorgen dat de mensen die co-creëren een inkomen krijgen? 



4) Bijdragen aan een nieuwe duurzame economie

Op het moment worden er diverse experimenten gedaan met sociale coöperaties (ANE is 

een coöperatie geworden). Dit is heel goed en naar mijn idee zijn er meer experimenten 

nodig.

Het gaat er hierbij niet alleen om dat wij als ervaringsdeskundigen vormen vinden om 

voor ons werk betaald te worden, maar ook hoe we met onze experimenten bijdragen aan 

de ontwikkeling van een nieuwe duurzame economie.



Amsterdam – Donut Economie (1)

Amsterdam streeft er als eerste hoofdstad ter wereld naar een ‘donut economie’ (Kate 

Raworth) te worden. Een economie binnen de ecologische grenzen en met een eerlijke 

sociale basis voor iedereen.

Een belangrijk aspect van ‘de donut’ zijn duurzame, vruchtbare relaties tussen de 

verschillende onderdelen van de economie (o.a.):

– de ‘commons’; natuur, co-creatie

– de staat; gemeente, maatschappelijke organisaties

– de markt; bedrijfsleven

– de financiële sector; banken, verzekeringen



Amsterdam – Donut Economie (2)

Voor een duurzame economie, binnen de grenzen van de donut, is het belangrijk dat de 

‘commons’ een veel prominentere plek krijgen. Als ervaringsdeskundigen kunnen we 

hier een belangrijke rol in spelen.

Ik geloof dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen van duurzame samenwerking 

tussen de staat, de financiële sector, het bedrijfsleven en de ‘commons’.

The Commons; which are creative – so unleash their potential 

The State; which is essential – so make it accountable

Finance; which is in service – so make it serve society

Business; which is innovative – so give it a purpose

‘Doughnut Economics’ Kate Raworth



5) Groen

Ik heb het in deze presentatie nog nauwelijks gehad over natuur in de zin van groen, 

planten en dieren…

Naar mijn persoonlijke ervaring en overtuiging voelen mensen zich goed in groene 

omgevingen.

Zorgboerderijen zijn in Nederland een groot succes, maar vormen een beperkt initiatief 

voor een beperkte doelgroep. Ik geloof dat we als ervaringsdeskundigen veel meer 

zouden kunnen ontwikkelen in relatie tot het groen in (Natureluur) en rond (Abcoude) 

Amsterdam.



Hoe kunnen ervaringsdeskundigen bijdragen een een duurzame 

samenleving?

1) Bifurcatie bekritiseren en doorbreken

2) Bijdragen aan veranderingsprocessen in professionele organisaties

3) Nieuwe vormen van werk creëren / Co-creatie / Coöperaties

4) Met experimenten en ideeën bijdragen aan een nieuwe duurzame economie 

5) Groen

6,7,8…






