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Uitspraken over moed

• Het vergt moed om je dromen bloot te stellen aan anderen

• Je moet doen waar je van droomt, zelfs al jaagt het je angst aan 
(Arianna Huffington)

• Je moet uniek zijn en bijzonder en stralen op je eigen manier (Lady 
Gaga)

• Moed kent verschillende vormen. Er is kracht – dat is een spier. Maar 
de liefde is het hart. Als je ze bij elkaar brengt, kun je alles doen (Nora 
Roberts)

• Als ik kan bevallen, dan kan ik zeker ook promoveren (Sietske) 



Lezing opzet

• Wat is moed, waarom is moed belangrijk, wat schenkt moed ons?

• Voorbeelden

• Waarom is moed voor professionals zo belangrijk? Met de hulp van 
Brene Brown

• Vanuit welke invalshoeken kun je naar moed kijken? Het lichaam

• Qi gong oefening

• Leren om moed te tonen

• Enkele conclusies



Wat is moed? Universele deugd

• De belangrijkste deugd volgens Aristoteles waar alle andere uit 
voortkomen.

• Verbonden met leiderschap en met vakmanschap (leven, dood, zorg)

• Vermogen om kwetsbaar te zijn en zichzelf dienstbaar te maken

• Moed is een deugd en een moreel begrip

• Moed is verbonden met compassie, veiligheid, vertrouwen, empathie, 
met grootmoedigheid

• Moed bestaat volgens Brene Brown niet zonder kwetsbaarheid en de 
bereidheid om alleen te durven staan in de menigte



Betekenislagen van moed

• Dapperheid, durf, heldenmoed, onverschrokken, link met leiderschap

• Vermogen om kwetsbaar te durven zijn en dit te uiten

• Lef, om je niet te laten leiden door angst of eigen voor(oor)deel

• Morele aspecten, moed als deugd, evenals compassie

• Verschil tussen weten en kennen (van binnenuit): tezamen leiden ze 
tot wijsheid



De moed van….

• Griet op de Beeck

• https://www.ad.nl/show/schrijfster-griet-op-de-beeck-vertelt-over-
misbruik-door-haar-vader~a4997d09/

• Louis Theroux

• Maakte zestien jaar na zijn documentaire over de amusementscorifee
Jimmy Saville een docu waarin hij met slachtoffers sprak en 
onderzocht wat hij gemist had

• Aleid van den Brink liep stage bij Eliashuis en ging nooit meer weg…

• Andolfi heeft de moed multigenerationeel te werken met families aan 
losmaking en verbondenheid

https://www.ad.nl/show/schrijfster-griet-op-de-beeck-vertelt-over-misbruik-door-haar-vader~a4997d09/


De moed om te vragen

• De moed om naar mishandeling te vragen

• De moed om te erkennen dat dit moeilijk kan zijn

• De moed om naar je eigen vermijdingsgedrag te kijken

• De gevoeligheid om mishandeling op te merken

• De moed om te confronteren…..



Intergenerationele overdracht doorbreken

• Artikel in het jaarboek van TSV dat dit keer over Kindermishandeling gaat, geschreven met 
Majone Steketee en Katinka Lunnneman, 17 november 2017

Willen we diep ingesleten patronen van geweld benoemen en 
veranderen, dan is het noodzakelijk om nabij te zijn en 
betrokkenen, kinderen en hun ouders en leefomgeving te 
sterken, te empoweren. Dat is duidelijk iets anders dan uitgaan

van eigen kracht. Het betekent na kindermishandeling actief 
helpen hun stress te reguleren en hun veiligheid te vergroten 
(…) Dit betekent contact leggen en houden, uitleg geven, 
betrouwbaar zijn en onderbouwd grenzen stellen.



Een klein leven

Jude St Francis is te vondeling gelegd en 
door de monniken fysiek, geestelijk en 
seksueel misbruikt.

Hij is de hoofdpersoon van vier vrienden die 
we volgen na hun studie in NY. Jude is 
briljant rechtenstudent, muzikaal (hij speelt 
piano en zingt) en een begaafd wiskundige 
die wordt geadopteerd door zijn vroegere 
professor en zijn vrouw en heeft een relatie 
met Willem. Het boek schetst zijn talenten 
en zijn beperkingen. Jude is altijd heel 
beheerst, maar ook heel eenzaam. Als hij 
eens het eten weigert dat zijn ouders hem 
aanbieden en het bord uit woede stuk smijt 
kan eindelijk in de interactie iets geheeld 
worden 



Wat hebben overlevenden van (seksueel) 
geweld nodig? Liz Kelly, 2017
• Herkenning van de mishandeling en het onrecht

• Bevestiging van hun kracht, creativiteit en hun rechten

• Valideren dat het niet hun schuld is en dat ze zich niet hoeven te 
schamen

• Ondersteuning bij de kwalijke gevolgen, in het onderhandelen over 
wat ze nodig hebben: legaal, in welzijn en andere systemen. Hun 
persoonlijke verhaal in een bredere en diepere context plaatsen 



De moed van Hameeda Lakho

Wat mijn vader en stiefmoeder ook probeerden zij konden niet alle 
vrolijkheid in mij doden

In mijn dagdromen was ik vrij. Ik zag mezelf rennen over het grasveld. 
Vriendjes en vriendinnetjes kwamen achter me aan gerend. We 
speelden verstoppertje totdat we het zat waren en gingen dan touwtje 
springen. Ik mocht als eerste springen terwijl twee andere meisjes het 
touw draaiden. Ik sprong een hele tijd achter elkaar en maakte geen 
fouten. De kinderen juichten me toe. Na afloop sloegen we uitgelaten 
een arm om elkaar heen en zongen een liedje (Hameeda Lakho Uit 
Geheim Geweld, ik was niemand)



De moed van kwetsbaarheid

• Brene Brown on Empathy: houding van professionals en wat kunnen 
ervaringsdeskundigen hen leren? 
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

• Bescheidenheid, Empathie, Doorvragen

• Er naast gaan staan, niet overnemen en aansluiten….

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


Moed tonen en versterken

• De moed om slachtoffer- en daderschap onder ogen te zien en beiden niet 
te verdoezelen noch te vergoeilijken

• De moed om dienstbaar te zijn aan de gezinnen en de mensen met wie we 
werken en minder druk met de organisatorische processen

• De moed om te durven experimenteren, om jezelf ook op het spel te 
zetten, uit de vertrouwde routine te stappen….

Echte verandering. Professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de 
aanpak van huiselijk geweld Tweedaagse opleiding met een terugkomdag



Qigong

• Moed is fysiek, mentaal, spiritueel, te zien in gedrag

• https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15e76c1538a1617f?projec
tor=1

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15e76c1538a1617f?projector=1


Het lichaam weet: onteigening en bewonen

• Emoties en lichaamsherinneringen die losstaan van gebeurtenissen 
en woorden

• Impliciete geheugen gaat vooraf aan het expliciete geheugen 
gewoonten, inprentingen, conditioneringen

• Als je angst voelt en er is geen tijger dan weet je dat de angst een 
herinnering is

• Duizelig, misselijk, niets voelen, dissociëren in bed, niet kunnen 
slapen in bed



Werken met lichaamssignalen

• Spierverstrakking in de kaken,

• Stijve spieren

• Hartkloppingen

• Duizeligheid en misselijkheid

• Benen strak

• In elkaar gedrukte borstkas

• Armen slap langs het lichaam

• Een gebogen rug



De kracht van sensorimotor therapieOgden en Fisher, 2017

Empowerment Geen met elkaar concurrerende paradigma’s

Freeze in the face of anger Impliciete geheugen

Respectvol benaderen Tracking          Langs de emotie en het verhaal

Vertragen……………………..     Experimenteer met nieuw gedrag
Gewoontes  opsporen en neuroplasticiteit aanspreken
Mindfullness Verbonden en grenzen stellen

Bewuste inhibitie van oude reacties



Werk van Van der Kolk en Herman



Van der Kolk

Woorden kunnen niet de disorganiserende sensaties en acties 
integreren die voortkomen uit de kern en de imprint van trauma  

I could not get to the places where the trauma was held without words



Kracht van sensorimotortherapie

1. je hoeft niet naar de gebeurtenissen toe, maar zoekt en onderzoekt 
fysieke patronen waar iemand aan wil werken

2. werken met het lichaam in plaats van het probleem

3. observeren van de non/verbale signalen-kenmerken en spiegelen 
van de houding in de interactie en het hier en nu

4. meebewegen als in tai chi, ‘ze kalmeerde al toen ik een beetje 
onzeker was’

5. opsporen van oude beliefs zoals ´ik ben niks waard´ of ´je moet  
aardig zijn want anders willen mensen je niet´



Mudra van moed



Woordweb MOED in een ethiek van de zorg

Vertrouwen Diep luisteren Doorzetten

Compassie Veiligheid Kwetsbaar durven zijn  Lichaam in beweging

Nieuwsgierigheid Waardigheid Zorgzaamheid

Empathie Begrenzen Verbinden Ongemak



De moed om als professionals te leren Oratie Manon Ruijter, 

2017, pagina 4

Ten derde willen we professionals die moedig zijn, vernieuwend, initiatiefrijk, die 
anders durven te denken maar oog houden voor het grotere geheel. We willen 
professionals met praktische wijsheid. Dat leer je niet in een opleiding. Het 
ontwikkelen van krachtige professionals vraagt om een andere focus van het 
leren en ontwikkelen. Het gaat dan niet zozeer over het opdoen van kennis, 
vaardigheden en competenties, met de wens zo direct mogelijk het handelen te 
sturen, maar over deugden die achter het handelen schuilgaan en een 
‘verstandig’ mens typeren…. Waar mentale ontwikkeling ging over het 
vermogen, gaat dit over het karakter, het ontwikkelen van deugden. Deugden 
kenmerken zich door een breed handelingsspectrum, en een continu wegen 
van te veel of te weinig, zoekend naar het gulden midden. Zodat professionals 
bijvoorbeeld weten wanneer ze eigenzinnig kunnen zijn, niet te veel, niet te 
weinig, maar precies goed. Die deugden ontwikkel je op je werkplek in gesprek 
met collega’s. Echter, in het werkplek leren zoals dat tegenwoordig vorm krijgt, 
ligt de focus op competenties en hebben deugden nauwelijks een plek. Hier ligt 
voor wetenschap en praktijk een belangrijke uitdaging.



De brug: elkaar ontmoeten

• De moed om samen als ervaringsdeskundigen en lotgenoten met professionals 
op onderzoek uit te gaan

• Inclusieve benadering:  angst, boosheid en verdriet mogen er zijn

• Perspectieven die elkaar verrijken (lichaam, intergenerationeel, trauma, emdr)

• Herstellen doe je zelf, met de ondersteuning en hulp van anderen

• Als je zelf meer op het spel zet, verrijk je leven en je werk

• Leergemeenschappen: meer collectief leren van en met elkaar 

• Leiderschap tonen en deugden (waarden) onderzoeken

• Jezelf in de vraag plaatsen



Bedankt voor jullie aandacht


