VOORZET ALUMNI BIJEENKOMST 16 MAART 2017

HOE ORGANISEREN CTT ALUMNI
ZICH ZAKELIJKER OM
BETER EN MEER WERK TE KRIJGEN?

Deze powerpoint is het verhaal, van de vertaling, van mijn (35 jaar) ervaringen om
betaald werk te vinden als ‘klinisch ontwikkelend antrogoloog’ (niet bekend/erkend
beroep van de toekomst) naar jullie toekomst als transcultureel ssyeteemtherapeut.
Er is een opleiding GGZ-antropoloog(BIG-erkend) in de maak (start 2018) die deels
jullie vak overlapt en ondersteunt.
’drs. Dirck van Bekkum, klinisch-systemisch antropoloog, Bureau Moira CTT
moira@ctt.nl www.ctt.nl www.anthropo-gazing.nl

UNIQUE SELLING POINT
TRANSCULTURELE SYSTEEMTHERAPEUTEN
Wij kunnen kinderen, hun families en hun
gemeenschappen leren zichzelf te helpen.
(Voorwaarde: wij zijn bereid zijn om dit
synchroon met onze eigen families te doen.)
Alle gemeentelijke instanties zouden in hun beleid
en uitvoering dolgraag willen:
DAT ZIJ, ALS GEMEENTES, FAMILIES
KUNNEN LEREN ZICHZELF TE HELPEN!!!
(GROOTBRENGEN VAN KINDEREN EN VOLGENDE GENERATIES)

MAAK ONSZELF ONMISBAAR OP LANGE TERMIJN
TAAK 1) Maak als alumni en docenten vanuit onze werkpraktijken overtuigend
zichtbaar dat wij families kunnen helpen zich te helpen kunnen.
TAAK 2) Maak hard en duidelijk wat ontbreekt bij gemeentes/
instellingen/families om transcultureel systemisch werk consequent en
effectief te doen.

TAAK 3) Organiseer jezelf als alumni met een minimum aan inspanningen en
middelen en maak potentiële werkgevers en opdrachtgevers ‘’an offer they
cannot refuse'?
TAAK 4) Laat wetenschappers/experts jullie pilots/trajecten monitoren/valideren
en/of schrijf zelf business cases (zie art Judith en Dirck):

Wat zijn effecten/resultaten in vitaliseren/versterken
preventieve zelfcorrigerende vermogens van families?

TAAK 1 MARKTPOSITIE VERSTERKEN
Maak als alumni & docenten vanuit onze werkpraktijken overtuigend zichtbaar dat wij dat kunnen door:
a) Wie zijn je bondgenoten en organiseer je met hen! bsj
b) Verspreid met docenten een gratis e-boek van reeds
gepubliceerde artikelen en essays van studenten
c) Maak minimale lijst wat moet nog geschreven worden
om onze marktpositie te versterken.
d) Zie b.v. business case Judith en Dirck en reflectie
artikel Adriana/Roxane/Kevser & Dirck.
e) ??
f) ??
g) ??

TAAK 2: OPEN DE ONGEFORMULEERDE VRAAG
Maak hard en duidelijk wat ontbreekt bij gemeentes/
instellingen/families om transcultureel systemisch
werk consequent en effectief te doen.
a) Publiceer binnen zes maanden in een landelijke
krant een start (manifestachtig) artikel wat de kracht
en noodzaak van deze aanpak is
b) Acquireer (verwerven opdrachten) met minimaal 2
alumni bij je baas en/of bij gemeentes waar je werkt
c) ??
d) ??
e) ??

TAAK 3: ZORG VOOR BANEN EN OPDRACHTEN
Organiseer jezelf als alumni met een minimum
aan inspanningen en middelen en maak
potentiële werkgevers en opdrachtgevers ‘an
offer they cannot refuse'?
a) Zet een virtuele landelijke ‘franchise' (netwerk)
op waarin transculturele systeemtherapeuten
over heel Nederland dezelfde kwaliteit/
producten leveren.
b) ??
c) ??
d) ??

TAAK 4: VALIDEER JULLIE WERK
Laat wetenschappers/experts jullie pilots/trajecten
monitoren/valideren en/of schrijf zelf business cases (zie
art Judith en Dirck):
Wat zijn effecten/resultaten in vitaliseren/versterken
preventieve zelfcorrigerende vermogens van families?
a) Waar is het artikel dat helder beschrijft wat
zelfcorrigerende vermogens van families zijn?
b) Hoe organiseer je monitoring en validering?
c) Hoe schrijf je business cases?
d) ??
e) ??
f) ??

MY LIFE-LONG SEARCH FOR BELONGING

HUMANS WERE AND ALWAYS WILL BE MIGRANTS

ANTHROPOLOGISTS THINK WIDE/FAR AND
RESEARCH SMALL AND QUALITTIVE
I am an passionate ‘clinical’ anthropologist while we already
for 140 years we study indigenous (small-scale) societies
who live in sync with nature’s cycles.
Humanity lived for 2.000.000 years in these kind of small
groupings and in migratory and nomadic ways.
Only 200.000 years ago we started migrating from Africa
We humans started to live sedentary in ‘multicultural’ cities
only 10.000 years ago.
So only 2 % of our existence we live in sedentary
multicultural societies!!
98 % of our becoming we were nomadic & monocultural!!

Somewhere in our genes and collective memories
we always were and will be ‘monocultural migrants’

LEARN TO THINK HOW NATURE WORKS!
…in these and coming times every approach and
theory has to account for its compatability with
how nature and the cosmos works…
This is the epistemological starting point of
biologist, anthropologist and systemthinker
Gregory Bateson who coined the concept
double bind and is seen as co-founder of NLP.
Our transcultural-systemic approach on
Migration and Young Men
follows this Batesonian paradigm

SOME OF MANY RECENT EXAMPLES OF
HOW LEARN TO THINK HOW NATURE WORKS

SOME MORE OF MANY EXAMPLES OF
HOW LEARN TO THINK HOW NATURE WORKS

ANTHROPOLOGY SEEMED TO BE THE CONNECTOR
Of all social sciences anthropology provides, through its
method of Cross-Cultural Comparison (CCC), unique
opportunities to learn more about ourselves, as
individuals, as families, as groups, and as nations/
corporations/banks/religions, by looking at ourselves
through eyes of ‘distant others’.
We can enrich our personal/cultural truths with those of
other groups, cultures and religions.
(source: www.anthropo-gazing.nl)

SEEKING DEEP-SAFE SPACES IN EDUCATION
During my 25 years of lecturing, training and co-educating students,
professionals and transcultural family therapists we learned to call these
deep-safe spaces
TRANSTIONAL SPACES
...after Winnicott (1953) and Victor Turner (1969)
…with this conceptualization we were able to apply this ‘universal human
expertise’ in therapeutic educational and family/community contexts.
Being temporarely in these spaces unprocessed suffering, pain, joy, anger,
shame, trauma’s may be re-exp[erienced and transformed on both
individual, collective and systemic) levels.

The concept of transitional spaces (transitionele ruimtes) coincides with similar
concepts denoting these ‘Being in Grace’ expriences like ‘Collective Effervescence’
(Durkheim 1912), ‘Being in flow’ (Csikszentmihalyi 1988), ‘Tele’ (Moreno 1972),
‘Communitas’
(Turner 2012), ‘Kairos’ (Pesso 2013), ‘N/om’ (Keeney & Keeney 2013) and ‘Being in
The Zone’ (sportsmen/hiphopdancers)

WHERE ARE STILL DEEP SENSES OF BELONGING?
What seems to be increasingly lost in Western educational contexts
is the human need for belonging. The famous, Native American,
philosopher Vine Deloria (jr) wrote on deep-senses of belonging in
his ‘We Talk, You Listen’:
"Tribal society is of such a nature that one must experience it from
the inside. It is holistic, and logical analysis will only return you to
your starting premise none the wiser for the trip. Being inside a tribal
universe is so comfortable and reasonable that it acts like a narcotic.
When you are forced outside the tribal context you become
alienated, irritable, and lonely. In desperation you long to return to
the tribe if only to preserve you sanity"

MALE ADOLESCENCE AND ETHNICITY (1994)
Excerpt on migration & young men in The Netherlands (Van Bekkum 1994)
Europe has, in the last four decades, rapidly moved into an era of
multicultural societies.
Mixed groups from ex-colonies, migrants for economic reasons and
refugees for political and material reasons have settled in our societies
whether we like it or not. In the Netherlands, after 40 years of immigration,
the proportion of foreign (non-european) ethnic people in the population is 1
to 15 and if we take into account the mixed group from Indonesia it is 1 in
10. The total consequence of this massive shift in demography has still to
be grasped. What seems to be needed in the case of social and mental
health care for indigenous and foreign ethnic adolescent boys are, next to
the existing psychotherapies and counselling facilities, networks of
workshops where they can be guided towards a steady occupation.

WHAT MAKES YOUNG TICK IN HUMAN COMUNITIES?
Three evolutionary male movers (Gillmore 1990):
PROCREATORS
PROVIDERS
PROTECTORS
Due to the rapidly changing subordinating
position of women these existential
male values are under siege.
A fourth demand is crawling into male socialization:
PRO-FEELER (what women genuinely want/need)

ANTROPOLOGISCH-SYSTEMISCHE BLIK 1

Antropologisch-systemisch gezien kan een
adolescent slechts optimaal volwassen
worden in (diep) veilige contexten in zijn/haar
familie/gemeenschap en samenleving waarin
hij/zij opgroeid.
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ANTROPOLOGISCH-SYSTEMISCHE BLIK 2
Wanneer de liminele (specifieke) kwetsbaarheid
van het volwassen worden zich stapelt met
onvoldoende veilige inbedding thuis en
onvoldoende acceptatie (dwz discriminatie) in de
samenleving kunnen allerlei 'deviante‘ gedragspatronen ontstaan: thuis, op school, op straat, op
werk, ten opzichte van de Nederlandse
samenleving.
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ANTROPOLOGISCH-SYSTEMISCHE BLIK 3
Vanuit dit perspectief is radicalisering, net als
schoolverzuim, leerstoornissen, verslavingen,
weglopen van huis, psychiatrie, straatgeweld en
criminaliteit, ook een vorm van 'signalerende‘
communicatie.
“systemisch is veel niet in orde (te incongruent/te
onveilig) om volwassen te willen/kunnen worden”
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ANTROPOLOGISCH-SYSTEMISCHE BLIK 4
Radicalisering kan (voor jongens) verschillende wortels hebben :
- als jongere krijg ik niet de aandacht/warmte die ik nodig heb/verdien
- ik heb behoefte aan meer/passende zingeving
- ik voel mijn onvoldoende liefdevol/begripsvol benaderd thuis, school
- ik zie teveel onrecht in de wereld en daar wil ik iets aan doen
-ik krijg weinig kansen om mijn droom te verwezenlijken ik zoek elders
- ik vind dat volwassenen er een puinhoop van maken wij doen beter
- geloofsgenoten worden hier en/of elders onderdrukt/gedood daar
wil ik tegen vechten.
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ANTROPOLOGISCH-SYSTEMISCHE BLIK 5
Meervoudig partiidig en Meer perspectieven
a) jongere
b) ouders,
c) gezin
d) groot familie en gemeenschap
e) overheid
HOE MAKEN WE HIER CHOCOLA VAN?
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