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Horizon van ons denken en handelen 

• Je weet dat je het weet 

• Vb. we zijn hier 
Known knowns 

• Je weet niet dat je het weet 

• Vb. stigmatisering: van iets uitgaan dat je niet beseft 
Unknown knowns  

• Je weet dat je iets niet weet 

• Vb. hoeveel mensen hebben er nu pijn? Known unknows  

Unknown unknowns  
• Je weet niet dat je iets niet weet 

• Vb. ik weet niet dat iemand iets weet dat ik niet ken 
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Het vanzelfsprekende bespreekbaar stellen 

• Startpunt : we hebben geen probleem 

• Dingen spreken vanzelf maar 

  
• Iets in het spreken ontvalt aan het spreken 

Of: 
• Iets in het spreken bepaalt hoe we kijken en onttrekt zich aan ons bewustzijn 

 

• Framing: nog voor je spreekt is er het kader van waaruit je spreekt 
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Anders communiceren 

• Lijkt easy peasy maar is het niet 

• Hoe jezelf te bevragen op wat je niet ziet 

• Andere ogen/ogen van anderen nodig 
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Et alors? 

• Moeizaam proces 

• Weinig spectaculaire resultaten 

• Uiteenlopende vertrekpunten 

• Verandering niet op 1, 2, 3 
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How come? 

1. Langzaam rijpingsproces 

2. Wat is dat, bewustwording? 

3. Veel valkuilen  
• vb. zeg maar wat we fout doen (misschien ligt de fout in de dwangbuis van 

het zeggen zelf) 

• vb. eenmalige actie en dan weer orde van de dag 

4. En wat daarna? 
• Hoe eigen taal teruggeven aan degene die spreekt? 

• Hoe anders leren kijken? 

• Hoe resultaten verduurzamen? 
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Dus  

• Moet blijven op agenda staan 

• Bewustwordingsprocessen materialiseren: waartoe leidt het? Hoe en 
waar is het zichtbaar? 

• Bevraging van jezelf is ook de bevraging zelf steeds opnieuw bevragen 

• Dé opgave voor iedereen in welzijnszorg, met of zonder dit project 
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