
Neen, niets nieuws in dit artikel. Wel brede info over een zeer 
krachtige en op vele terreinen bruikbare methodiek: mindmap-
ping op papier en op PC. Wat komt er aan bod? Wel, als we dat 
nu eens zichtbaar maken in een mindmap?
Hier zijn onze publicaties, studiedagen en vormingen niet vreemd 
aan.

Mindmaps? 

‘Making your mind up!’ Bucks Fizz ... Songfestival 1981 … Ken 
je de song nog? Zing en vervang de woorden door ‘Mapping your 
mind out!’. Dat is wat je met de techniek van mindmapping doet. 
Je kiest een bepaalt thema en je schrijft en tekent je gedachten over 
dit thema uit. In geuren en kleuren. Zo krijg je een schitterende 
kaart van je eigen gedachten of een ‘gedachtekaart’. Met deze 
‘breïn-graffitï’ verschaf je jezelf een geheugenkaart: een mentale 
wandelkaart waarmee je, lang na de creatie ervan, je gedachten 
opnieuw kunt nalopen. Zie een mindmap gerust als een GPS voor 
je eigen brein! Tony Buzan claimt aan de oorsprong te liggen van 
de moderne mindmaptechniek. Het gebruik van mindmapachtige 
beelden is echter al veel ouder. Klassiek verwijst men naar Por-
phyrïus van Tyrus, een filosoof uït de 3e eeuw, dïe een aantal 
modellen van Arïstoteles grafisch voorstelde ïn de vorm van een 
mindmap. Niettemin verdient Tony Buzan erkenning voor het feit 
dat hij het was die ‘de wereld leerde mindmappen’. Hieronder een 
mindmap over hoe je kan mindmappen van zijn website www.
buzanworld.com.
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 B: “ Hallo”

 Tegenovergestelde subpersoon: “ Hallo, ik ben blij dat ik
  hier even mag zijn, ik krijg het benauwd als ik haar zo 
 bezig hoor.”

 B: “ Waardoor krijg je het benauwd?”

 Tegenovergestelde subpersoon: “ Ik vind gewoon dat ze veel  
 te hard met anderen bezig is. Alles draait om de anderen. 
 Ze loopt iedereen achterna, loopt zelf op eieren, laat zich
 doen door anderen. Ik vind dat helemaal geen goed idee.”

 B: “ Hoe vind jij dat Sara het zou moeten aanpakken?”

 Tegenovergestelde subpersoon: “ Ik vind dat ze meer aan   
 zichzelf moet denken, eens iets doen wat zij leuk vindt. 
 Ik vind dat ze nu toch stank voor dank krijgt, ze krijgt veel 
 te weinig respect. Ik zou meer neen zeggen.”

 B: “ Waar zou jij neen tegen zeggen?”

 Tegenovergestelde subpersoon: “ Tegen veel dingen. 
 Ze neemt te veel hooi op haar vork. Haar broers zeggen
 dat zij best met haar moeder omkan en dat ze daarom niet 
 zo veel langsgaan. Ik vind dat ze daar iets moet aan veran-
 deren, zij moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen.   
 Sara heeft schrik van ruzie. Ik niet. Het kan beter eens goed
 botsen. Ze houdt zich te veel in.”

 B: “ Dus jij zou het echt wel anders aanpakken. Welk gevoel  
 zou Sara kunnen krijgen als ze jou meer toelaat?”

 Tegenovergestelde subpersoon: “ Ze zou meer genieten,   
 ontspannen, eens een dagje weggaan, zonder zich schuldig te  
 voelen. Een fijner leven hebben, lichter ook.”

 B: “ Het klinkt alsof je echt wel wil dat Sara een beter leven
 heeft”

 Tegenovergestelde subpersoon:” Absoluut, ze verdient dat
 ook, naast al haar harde werk.”

 B:” Ok, dat is heel duidelijk. Ik wil eens teruggaan naar   
 Sara, eens vragen of ze jou gehoord heeft. 
 Dank je voor dit gesprek.”

Sara schuift opnieuw naar haar initiële positie. Ze heeft nu een 
gewaarzijn te midden van deze 2 subpersonen. Hal Stone noemt 
dit “ Embracing the opposites” en ook nog “ To live with the 
tension”. Je draagt als het ware de 2 subpersonen vanuit een 
“middengevoel”. Je voelt dat ze er allebei zijn, dat ze allebei 
belangrijk zijn en dat ze ook allebei aan bod kunnen en mogen 
komen. Het proces van het bewuste ik houdt in dat je het gevoel 
hebt dat je in staat bent om zelf keuzes te maken, zonder dat 
één van deze subpersonen het helemaal, voor 100 % overneemt.

Om het gevoel van gewaarzijn of “ Awareness” te vergroten no-
dig ik Sara uit om naast mij te komen staan. Ik vraag haar met 
mildheid en acceptatie te kijken naar haar subpersonen, zonder 
het verlangen onmiddellijk iets aan de situatie te veranderen. Ik 
geef een samenvatting van wat er in het gesprek naar voor kwam.
Nadien neemt Sara terug plaats om nog even stil te staan bij de sessie.

Het bovenstaande voorbeeld geeft weer hoe een sessie eruit ziet. 
Je kan echter ook de Voice Dialogue methode gebruiken zonder 
dat je iemand van plaats laat veranderen. Door te praten over de 
verschillende stukken en hun ontstaan creëer je ook al een groter 
bewustzijn. Het spreekt voor zich dat het ervaren van een subper-
soon door het rechtstreekse gesprek een grotere impact kan hebben.

Aan de slag gaan als voice dialogue facilitator houdt vooral in 
dat je een volledige acceptatie hebt tegenover alle subpersonen 
die zich aandien in je cliënt.  Tegelijk met deze milde aandacht 
houd je de doelstelling van het voice dialogue proces voor ogen, 
en dat is de ontwikkeling van het proces van het bewuste ik.
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MINDMAPPING OP PAPIER EN PC

Hoe begin je er aan?
 
Het recept voor de papieren versie? 
 1. Neem een groot blad papier en kleurrijk schrijfgerief. 
 2. Zet het centrale thema (uiteraard) centraal. Vat het in een
  klinkend kernwoord en / of een treffende tekening. 
 3. Denk nu aan thema’s, subthema’s, sub-subthema’s,… 
  die horen bij het centrale thema. Zoals er uit een boom 
  takken, takjes en twijgen ontstaan, laat je het centrale thema 
  radiaal uitwaaieren in thema’s, subthema’s, sub-subthe-
  ma’s,… Vat ook de thema’s, subthema’s, sub-subthema’s
  met een kernwoord en / of tekening. Elk kernwoord of
  tekening is voor jou ‘als een bouillonblokje van geconcen-
  treerde informatie’. Geef elke hoofdtak met zijn kleinere
  takken en twijgen een eigen kleurtje. 
 4. Voeg iconen, symbolen, tekeningen, ballonteksten, 
  gedachtewolken,… toe waar zinvol.

Op papier of op PC?
 
Een eerste kleurrijke mindmap maken op papier is èn leuk èn 
een fluïtje van een cent. Maar, ïs dït even eenvoudïg op PC? 
En of! En, kan dit gratis? Ja! Proberen? Ga naar www.leerhof.
be en druk op de knop ‘EDU’. Rechts zie je de link ‘Emind-
maps’. Gewoon klikken, installeren en onmiddellijk uitproberen. 
Het gebruik van dit kleine, goed werkzame en eenvoudige pro-
gramma wijst zichzelf uit. Wil je toch meer instructie, dan is het 
prettig om weten dat je met het programma ook een bruikbare 
handleiding kan downloaden. Verderop in het artikel info over 
mindmappingsoftware met meer toeters en bellen. Heeft papier 
het voordeel van de volle creativiteit, dan heeft mindmappings-
oftware enerzijds het voordeel dat je ook zonder veel tekentalent 
pareltjes van mindmaps kunt maken en anderzijds dat er onder 
de motorkap van deze software een duizelingwekkende diepte 
van onvermoede mogelijkheden schuil gaat. Maar, voordat we 
hiervan een tipje van de sluier oplichten, eerst tips en valkuilen.

Acht tips! 

Chuck Frey beheert een veelbezochte blog die helemaal in 
het teken staat van mindmapping: mindmappingsoftware-
blog.com. Als voorproefje op zijn e-boeken ‘The mindmap-
ping manifesto’ en ‘Powertips and strategies for mindmapping 
software’ probeert hij ons lekker te maken met acht gouden 
tips die hij gratis van de hand doet. We verwoorden zijn acht 
tips voor mindmapping op PC hier op een eigen manier. 

 1. Eens je wat mindmaps gemaakt hebt, maak dan een   
  mindmap van je mindmaps of een ‘mastermap’. 
 2. Hou je steeds aan de focus die voorgegeven is in je centraal  
  thema. 
 3. Voeg iconen toe aan de topics. Zo verberg je vele mindmaps  
  in één mindmap omdat je uit een mindmap alle topics kunt  
  filteren waar hetzelfde ïcoon aan toegevoegd ïs. 
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subpersoon wel eens de “New age pusher”. Deze subpersoon wil 
dat je de methode bestudeert om er zeker van te zijn dat je je maxi-
maal ontwikkelt en dus je uiterste best doet. Tegenovergesteld aan 
deze subpersoon is er een stuk dat zegt “Je hebt al zoveel boeken, 
er zïjn nog zoveel andere fijne dïngen dïe je kan doen met je tïjd, 
gewoon eens niets doen, niets dat moet, dat zou toch prettig zijn?” 
Ik vraag de deelnemers steeds om zich bewust te worden van de 
verschillende zelven die een rol spelen bij de beslissing om al dan 
niet een boek te kopen. Als ze deze 2 stukken in zichzelf erkennen 
en accepteren, komen ze in een ruimte, de ruimte van het bewuste 
ik waar ze een keuze kunnen maken. Op dat moment kiest niet 
één van de subpersonen. Je kiest vanuit een centraal bewustzijn.

Gebruik in coaching en/of therapie

Zoals elke therapeutische methode heeft Voice Dialogue als 
doelstelling iemand innerlijke rust en evenwicht te geven 
in zijn of haar leven. Belangrijke doelen zijn ook:  zelfkennis,  
zelfaanvaarding, grotere keuzevrijheid. 

De makkelijkste manier om duidelijk te maken wat Voice Dialogue 
kan betekenen in zo’n begeleiding, is een voorbeeld geven 
van hoe een werksessie eruit ziet.

Ik gebruïk hïervoor het fictïeve voorbeeld van Sara. Sara voelt zïch 
verantwoordelijk voor alles en iedereen en wil daar iets aan ver-
anderen omdat ze er verschrikkelijk moe en opgebrand van raakt.
Hieronder volgt een – ingekorte - letterlijke weergave van een 
Voice Dialogue sessie.

 Begeleider: (B): “ Ik voel dat het stuk dat graag verant-
 woordelijkheid heeft een zeer grote rol speelt in je leven. 
 Ik zou haar even willen aanspreken en haar laten plaats-
 nemen op een andere plaats dan waar jij nu zit. Waar zou 
 je dat deel in jou een plaats geven in deze ruimte?” 

Sara, de cliënte , zoekt een andere plaats in de ruimte. Dit deel
 zit slechts op een 10 tal centimeter afstand van de plaats waar 
Sara eerst zat. Vanaf dan spreek ik deze subpersoonlijkheid
rechtstreeks aan.

 B : “ Hallo, Ik wil graag met jou praten, ik heb begrepen van  
 Sara dat jij een zeer belangrijke rol speelt in haar leven en ik
  wil graag horen hoe jij te werk gaat, en je beter leren 
 kennen.” 
 Subpersoon in Sara: “ Ik vind het inderdaad belangrijk dat  
 Sara goed haar best doet voor iedereen. Ik zie wat mensen   
 nodig hebben en ik zorg ervoor dat Sara dat doet. “

 B: “ Kan je daarvan een voorbeeld geven?”

 Subpersoon in Sara: “ Ik weet bijvoorbeeld dat haar moeder
 het heel belangrijk vindt om Sara veel te zien, anders wordt  
 ze ongelukkig. Ik wil dus dat Sara minstens 3 keer per week  
 bij haar moeder langsloopt. Ik wil ook dat ze goed voor haar  
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 kinderen zorgt, haar oudste zoon is nu 18 maar toch vind ik  
 dat ze ervoor moet zorgen dat hij elke dag minstens 2 stukken  
 fruit eet.”

 B: “ Hoe lang ben jij al aanwezig in haar leven?”

 Subpersoon in Sara: “ Al heel lang, van toen Sara een kind  
 was. Ze is de oudste van 4 kinderen. Ze heeft alleen maar   
 broers. Ze heeft altijd haar moeder geholpen om voor het
  gezin te zorgen. Ik vind dat ook normaal, als enige en oudste
 meisje. Haar moeder heeft op die manier echt veel hulp
  gekregen.”

 B: “Welk gevoel gaf dat om zoveel te helpen?”

 Subpersoon in Sara: “ Sara vond het plezant, haar moeder   
 was heel blij met de hulp, Sara voelde zich nuttig en 
 belangrijk.”

 B:” Wat zou er gebeurd zijn indien jij er niet was geweest?  
 Toen, in de kindertijd van Sara?”

 Subpersoon in Sara: “ Ik denk niet dat haar moeder dat had  
 aangekund. Weet je, af en toe dronk haar moeder te veel en  
 dan zorgde ik ervoor dat alles toch in orde raakte.”

 B:” Dat zal niet altijd makkelijk geweest zijn....”

 Subpersoon in Sara: “ Dat klopt, het was soms hard 
 werken...”

 B: “ Het voelt alsof jij al heel lang heel hard aan het werk   
 bent in Sara, en dat je dat vandaag nog altijd doet. Je weet  
 wat ieders noden zijn, je zorgt ervoor dat Sara daar een 
 antwoord op biedt. Ik kan me voorstellen dat mensen veel   
 appreciatie hebben voor Sara omdat jij er bent.”

 Subpersoon van Sara: “ Dat is ook zo. Sara is heel geliefd,   
 mensen doen vaak een beroep op haar, ze doet dat goed zo.”

 B: “ Ok, heel erg bedankt voor dit gesprek.” 

Sara schuift weer op naar de originele plaats.
Op dat moment ontstaat er een separatie tussen Sara en haar 
verantwoordelijke subpersoon. Voor de sessie was Sara in 
haar “handelende ego” erg geïdentïficeerd met dït deel. Sara 
kan ervaren dat deze subpersoon een erg grote plaats in-
neemt in haar leven. Ze begrijpt ook waarom dat zo ontstaan 
is, waarom het eigenlijk bijna niet anders kon in haar jeugd. 
In de separatie ontstaat een appreciatie voor de subpersoon, 
een mildheid naar dit deel. 

In Voice Dialogue gaan we niet strijden TEGEN de bekende ener-
giëen in onszelf, net integendeel: we honoreren dat stuk, begrij-
pen het ontstaan ervan en beseffen dat dit deel een belangrijke 
rol speelt in ons leven. Door dit gewaarzijn lijkt deze primaire 
subpersoon iets tot rust te komen. Sara ontwikkelt een bewustzijn 
over dit deel en komt hierdoor in “het proces van het bewuste ik”.

Ik nodig Sara nadien uit om een plaats te zoeken in de 
ruimte waar de tegenovergestelde energie zou gaan zitten.
Sara schuift op en gaat aan de andere kant zitten, redelijk ver 
van de plaats waar ze oorspronkelijk zat. 
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 4. Werk je mindmap uit in een structuur die voor zichzelf   
  spreekt. 
 5. Gebruik lijn, kleur, vorm, … maar gebruik deze visuele   
  ankers consistent. 
 6. Met treffende tekeningen. 
 7. Met klinkende kernwoorden. 
 8. Verschaf jezelf een mindmap met dashboard-allures. 
  Link topics aan externe gegevensbronnen: je agenda, een   
  rekenblad, een database, websites, … Via directe gegevens 
  verversing hou je zo steeds een actueel overzicht over info  
  die voor jou of je team essentieel is.

Tien valkuilen!
 
Op zijn blog is Chuck Frey zo vrij om ons ook te wijzen op 
enkele valkuilen. Ook deze verwoorden we op een eigen manier.

  1. Hoed je voor overdadig gebruik van detail en de steeds op  
  de loer liggende visuele chaos en vervuiling. 
 2. Vermijd inconsistent gebruik van lijn, kleur en vorm. 
 3. Omschrijf topics niet in overdadige volzinnen. 
 4. Vergeet niet om iconen en symbolen toe te voegen. 
 5. Begin nu niet met voor het even wat een mindmap uit te   
  werken. 
 6. Probeer niet ‘alles’ in één mindmap te stoppen. 
 7. Niets zo saai als tekst zonder beeld. 
 8. Stel onervaren publiek niet bloot aan mindmaps van een   
  onverteerbare complexiteit want dit leidt onvermijdelijk tot  
  een ‘mapshock’. 
 9. Bevrijd je van de oogkleppen om mindmapping enkel te   
  zien als een brainstormingstechniek. 
 10. Vind het wiel niet opnieuw zelf uit, maar leer uit de 
  ervaring van anderen met mindmappping.

Achtergrond?

Alhoewel je in een mindmap naast treffende tekeningen ook 
gebruik maakt van klinkende kernwoorden, is een mindmap in 
eerste instantie toch ‘een tweedimensioneel beeld’. En, één beeld 
zegt meer dan duizend woorden! Vanuit het overzicht van het 
totaalbeeld zie je de logische samenhang tussen de details. In 
één oogopslag nodigt een beeld tegelijk uit tot het maken van 
synthese en analyse. Zo leidt overzicht tot diep inzicht. Heel iets 
anders dan het lineaire van een doorlopende tekst waarin woor-
den mekaar opvolgen ‘zoals konijnen keutels schijten’ en waar 
je helemaal doorheen moet alvorens zicht te hebben op de to-
tale tekst… Naast de visuele kracht van het beeld, hebben mind-
maps een aantal breinachtige kenmerken waardoor het brein van 
de meeste mensen ‘zich goed voelt’ bij mindmaps. De ruimte-
lijk uitwaaierende, radiale en netwerkachtige structuur van de 
mindmaps toont gelijkenissen met ons eigen neurale netwer-
ken of ‘hersenen’. De zijdelingse verbindingen sluiten aan bij 
onze innerlijke processen die dikwijls van de hak op de tak, met 
hink-stap-sprongen en zeer associatief verlopen. Het gebruik 

van kleur, vorm, lijnen, iconen en gedachtewolken waarmee 
we de informatie in onze mindmaps organiseren, past goed bij 
de verscheidenheid aan zintuiglijke registers waarmee we zelf 
in gedachten informatie stockeren, betrekken en verwerken.

Nuttig gebruik?
 
Bij tal van activiteiten is het handig om gebruik te maken van 
mindmapping. Uiteraard is dit artikel pas geschreven nadat de ge-
dachten eerst geordend werden in een mindmap. Maar dit is slechts 
één voorbeeld van nuttig gebruik. Mindmapping helpt om te brain-
stormen, ideeën te ordenen, overzicht te maken en te houden, iets 
te onthouden, ïnfo te filteren, actuele ïnfo te betrekken uït allerleï 
office-documenten, beslïssïngen te nemen, verslag te maken, plan-
ning te maken, afspraken op te volgen, iets samen te vatten, iets 
te presenteren, iets te verspreiden, iets te delen,… In het omgaan 
met gedachten en informatie vervult mindmapping vijf functies. 
Je kan er gedachten / informatie: 

 1. Vlot mee verzamelen, organïseren, filteren 
 2. Vlot mee analyseren, linken, synthetiseren 
 3. Vlot mee uitwisselen 
 4. Vlot mee produceren en presenteren 
 5. Vlot mee beheren, opvolgen, verversen en updaten.

Ontwikkelingen? 

Mindmapping met PC leidt nu al tot onvermoede mogelijk-
heden. En, voor dit artikel verschijnt, zal het zicht op de hui-
dige ontwikkelingen ingehaald zijn door de nooit eindigende 
evolutie in softwareland… We stippen vier grote trends aan. 
 1. De import- en exportmogelijkheden van de stevigere   
  mindmapsoftware stelt ons in staat om mindmaps te maken
   die zonder overdrijven fungeren als een doorgedreven
  datakruïspunt tussen alle (open en andere) Officepakketten
  in. Je haalt informatie binnen van je computer uit teksten,
  presentaties, agenda’s, rekenbladen, databases,… en van je
  intranet op het werk of van het wereldwijde internet. En, zo
  nodig, stuurt je natuurlijk ook informatie terug naar deze   
  bronnen. 
 2. Van doorgedreven datakruispunt tot dynamisch dashboard
  is maar een kleine stap. Van sommige zaken zitten heel wat
  sleutelgegevens vervat in agenda’s, databases, rekenbla-
  den,… Denk bijvoorbeeld aan cursussen, verantwoorde-
  lijke docent, data, aantal inschrijvingen, lokalenplanning, …
  Probleem is dikwijls dat deze gegevens wijzigen met de re-
  gelmaat van een klok. Door een selectie van de voor ons
  relevante gegevens samen te brengen in een mindmap en
  de linken met de bronnen actief te houden, worden de
  gegevens automatisch ververst na wijziging en behouden we
  een dynamisch en actueel overzicht van de sleutelgegevens.
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trokken. Jijzelf houdt van sport en spel. Als je vader in de buurt 
is leer je je echter “inhouden”. Je vader is positief als je rustig 
een boek leest en klaagt over hoofdpijn als je lawaai maakt. Er 
ontstaat een conflïct ïn jou maar een deel begïnt zïch te ontwïk-
kelen dat houdt van de aandacht van de vader. Een “stil stuk” 
begïnt zïch te ontwïkkelen, mïsschïen ïs dat geen echte reflectïe 
van wie je bent, maar het is een primaire zelf dat zich ontwik-
kelt. Deze zelven zijn een soort van conditioneringen. De per-
soonlijkheid wordt dan een groep zelven die geconditioneerd zijn 
door familie, religie, de maatschappij. Het grote probleem is dat 
we ons niet bewust zijn dat wij vooral leven vanuit die primaire 
zelven. Deze primaire zelven zijn gekomen om ons te bescher-
men.  Het is de beste aanpassing die we kunnen hebben. Elkeen 
wordt geboren als een erg kwetsbaar kind, heel gevoelig en open. 
We ontwikkelen die zelven die staan tussen dit kwetsbaar kind 
en de wereld. Ze zorgen ervoor dat we beschermd worden, dat 
we succesvol zijn, dat we beloond worden en liefde krijgen. Ze 
redden eigenlijk ons leven. Iedereen ontwikkelt een aantal pri-
maire zelven, dat kan gewoon niet anders. Meestal ontwikkelen 
we zelven of subpersonen die horen bij de familie, bijvoorbeeld 
in een rationele familie ontwikkelen zich rationele zelven, zodat 
iedereen blij is met het kind in kwestie. Soms ontwikkelen men-
sen de tegengestelden als primaire zelven. Stel dat je geboren bent 
in een zeer perfectionistische familie, dan kan het zijn dat je als 
primaire zelf een rebel of een vrije geest ontwikkeld hebt omdat 
je niet wil of kan meegaan in dat perfectionisme. Je kwetsbaar-
heid wordt beschermd door de rebel. Ze kunnen je niet raken.  
Een volwassen vrouw die er bijvoorbeeld niet in slaagt pro-
motie te maken, komt erachter dat haar primaire zelf een “on-
zichtbare zelf is”, een stuk van haar persoonlijkheid dat ge-
leerd heeft om vooral niet op te vallen en op die manier te 
vermijden dat ze gestraft wordt door haar ouders.  Als volwas-
sen vrouw echter realiseert ze zich dat ze nooit promotie krijgt 
omdat haar primaire zelf, de onzichtbare, zo’n grote rol speelt. 

De totaliteit van alle primaire zelven noemen we het “hande-
lende ego” (operating ego), het is het deel van ons dat intera-
geert met de wereld, de collectie van primaire zelven die ons 
leven besturen. Ze besturen onze psychische wagen, wij zit-
ten ergens achterin en de verstoten zelven zitten in de koffer.

De verstoten zelven. Voor elke primaire subpersoon die we ont-
wikkelen is er een tegengesteld facet dat ondergronds gaat. Stel 
dat ik een “gedreven stuk” ontwikkel, ik krijg goede feedback op 
school en in de familie omdat ik heel veel doe, veel presteer en al-
tijd bezig ben. De tegengestelden, de meer ontspannen zelven, ra-
ken onderontwikkeld. We zijn bang dat we niet geaccepteerd zul-
len worden als we deze energiëen een plaats geven in ons leven. 
Zo zijn er veel tegenstellingen. Een verantwoordelijk zelf te-
genover een onverantwoordelijk zelf. Een open, persoonlijk zelf 
en als tegengestelde een onpersoonlijke energie. Introvert ver-
sus extravert.  Zorgend voor anderen versus zorgen voor jezelf.
Deze verstoten zelven gaan soms een eigen leven leiden door 
op een bepaald moment heel erg naar voor te komen, zoals in 
een woede-aanval. Meestal probeert iemand nadien deze ener-
gie volledig te onderdrukken. Je hoort dan wel eens zeggen: “ 
Ik heb het zo niet bedoeld, ik was gewoon een beetje moe”
Eigenlijk had de verstoten subpersoon het wel zo be-
doeld, en komt die jou wakkerschudden in de hoop dat je 

meer zal luisteren naar deze energie.

Het is niet de bedoeling dat je helemaal “overslaat” naar deze 
verstoten energieën. Het is wel belangrijk dat je ontdekt dat je 
niet samenvalt met je primaire subpersonen maar dat er ook an-
dere facetten zijn in je persoonlijkheid die aandacht verdienen.

2. Awareness of Gewaarzijn.

Eén van de doelstellingen van Voice Dialogue is dus de kennis-
making met de zelven die in jou aan het werk zijn. Je ontmoet de 
subpersonen die je goed kent, en diegene die je minder goed kent
Na de ontmoeting met deze zelven en doordat we leren inzien waar-
om deze zelven in ons aanwezig zijn en wat ze al allemaal voor ons 
gedaan hebben creëren we de mogelijkheid om zonder oordeel, 
met acceptatie en mildheid te kijken naar ons innerlijk systeem. 
We worden ons dus bewust van alle stukken die in onszelf aanwezig 
zijn. Vanuit dit bewustzijn is er in eerste instantie geen neiging om 
de situatie te veranderen. We kijken naar wat er in ons aanwezig is. 
We krijgen een helder overzicht van ons innerlijk schouwtoneel.
Dit gewaarzijn is niet eenvoudig te bewerkstelligen aange-
zien er dikwijls een zelfoordeel is. “ Ik wil dat dit verandert, 
ik ben altijd zo negatief, ik wil ervan af”. Acceptatie van de sub-
personen is essentieel om uiteindelijk tot beweging te komen.

3. Het proces van het bewuste ego - de mogelijkheid tot een 
keuze.

Door de subpersonen in mij goed te leren kennen kom ik in het 
proces van het bewust ego in relatie tot deze zelven. Het is een 
nieuwe vorm van bewustzijn. Het is niet zomaar bewustzijn dat 
getuige is –zoals in de tweede stap hierboven beschreven -  maar 
een bewust ego dat deze informatie kan gebruiken in de wereld. 
Zolang ik me niet bewust ben van mijn subpersonen, ben ik 
nog steeds een handelend ego ten opzichte van die zelven.
Via de exploratie van de zelven maak je je ervan los. 
Het separatieproces is begonnen. 

Met een duidelijk gewaarzijn van de verschillende zelven kun-
nen we steeds beter vertoeven in het spanningsveld tussen hen. 
Vanuit de middenpositie gaat het bewuste ego een relatie aan 
met de verschillende delen. Het zijn niet langer de primaire 
zelven die de scepter zwaaien, maar we krijgen de mogelijk-
heid tot een bewuste keuze. We worden niet meer geleid en ge-
stuurd door de primaire zelven, maar we leiden en sturen zelf 
de primaire zelven.  We hebben nu de keuze en het vermogen 
om bepaalde zelven op de voorgrond of achtergrond te plaatsen.  

Het volgende voorbeeld gebruik ik vaak als ik een lezing geef en 
boeken te koop aanbied. Bij de meeste mensen die naar een lezing 
komen is een subpersoon aanwezig die vindt dat je alles goed moet 
begrijpen, moet bezig zijn met de nieuw aangeleerde materie en dus 
best het boek over de methode koopt. Hal en Sidra noemen deze 
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  Van zaken die zich hiervoor lenen, kunnen we dus vlot een
  ‘dashboard’ bouwen waarmee we permanent ‘de vinger
  aan de pols kunnen houden’ om zo snel beslissingen te
  kunnen nemen indien nodig. Zeer interessant op het vlak
  van projectmanagement. 
 3. Een zeer recente ontwikkeling is de opkomst van ‘web
  based mindmapping’. Wat je hiervoor nodig hebt is een
  computer en een internetverbinding. Mobiliteit troef. 
  Eender waar, eender wanneer en op eender welke computer
  kan je mindmaps aanmaken, op het internet opslaan en
  terug ophalen. Meer info over aanbieders verder in het arti-
  kel in de productgids. 
 4. Uiteraard leent ‘web based mindmapping’ zich ook om een
  flïnke boost te geven aan je teamwerk. Als jïj mïndmaps
  kwijt kunt en terug kunt ophalen op het internet, dan kan je
  dat ook met je team. Verspreiden en delen van mindmaps is
  dan kinderspel. En, wil je al helemaal de einder voorbij, dan
  ga je toch samen mindmaps maken en bijhouden? Wat kan
  je nog tegenhouden om samen met je team de eerste voor-
  zichtige stappen te zetten op het pad van ware cocreatie?

Productgids.
 
Tijd om softwarenamen te noemen. Altijd ‘tricky’. Nooit volledig. 
We verwezen al naar het eenvoudige, schitterende startpakket van 
Emindmaps wat je gratis kan downloaden op de website www.leer-
hof.be. Er zijn 4 stevige pakketten op de markt die zich ook lenen 
om projectplannen die opgemaakt zijn in mindmapvorm vlot door 
te vertalen in overzichtelijke tijdslijnen, projectschema’s en Gantt-
charts: Mindmapper 2008, Mindmanager Pro 7 + JVC Gantt, Open 
mind 2 business edition, iMindmap. Daarnaast zijn er vele minder 
uitgebreide maar goed werkende pakketten waaronder: Xmind 
2008, Personal brain, Novamind, Visual mind, Smart draw,… Ten 
slotte zijn er een vijftal web based pakketten in opgang: Mind-
meister, Minddomo, Mind42, Comapping, Meadmap en Bubbl.us.

Bronnen. 

We stellen de mindmap ‘Mindmapping op papier en PC’ gratis 
ter beschikking. Elke ‘tak’ van de mindmap kan je openklikken 
om meer detail te vinden. Op diverse plekken in de mindmap vind 
je links waarop je kan doorklikken naar websites die als bron ge-
diend hebben. Zo vind je links naar alle aanbieders van mind-
mapsoftware waar hierboven naar verwezen is. De mindmap is 
gemaakt met Mindmanager Pro 7 van Mindjet. Je hoeft niet te 
beschikken over Mindmanager Pro om de mindmap te kunnen 
bekijken. Je kan de mindmap ook bekijken met de gratis Mind-
manager Viewer. De mindmap kun je downloaden van het elek-
tronisch leerplatform van de VSPW. Je vindt er ook een link naar 
de gratis Mindmanager Viewer. Zet volgende stappen: ga naar 
www.evspw.be; druk op de startpagina rechtsonder op registre-

ren en vul de gevraagde gegevens in. Ga vervolgens naar cur-
susbeheer en schrijf je in op de cursus ‘Mindmappping op papier 
en PC’. Ga daarna binnen in deze cursus en pluk de mindmap 
weg onder de knop ‘documenten’. De link naar de gratis Mind-
manager Viewer vind je op de startpagina van de cursus. Heb 
je bedenkingen, vragen of suggesties bij dit artikel, hou je niet 
in en breng ze op het forum onder de knop ‘Forums’. Andere 
bronnen die gebruikt werden voor het schrijven van dit artikel:

 l www.leerhof.be
 l www.mindmappingsoftwareblog.com 
 l www.buzanworld.com 
 l nlp.wikipedia.org 
 l www.12manage.com 
 l www.mind-mapping.org 
 l Lernout B., (2003) Leukere  lessen voor jongeren. 
  De  Boeck Antwerpen.
 l Lernout B., (2005) Leukere  lessen voor leerkrachten.
  De  Boeck Antwerpen.

Pol Staut
Pol Staut is docent bij VSPW Balans, Management & Agogiek 
en opleidingsverantwoordelijke voor ‘Leiden en Adviseren van 

een Organisatie’. Verder werkt hij als zelfstandig trainer-
consultant voor Inter-Act.
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plekje in de ruimte. Nadat ik eerst aandacht heb gevraagd voor 
het contact met de stoel, soms laat ik hen naar een andere stoel 
gaan en het verschil voelen, vraag ik om van op de stoel,  met een 
open, neutrale blik, de ruimte te verkennen. Niet door op zoek te 
gaan naar iets maar door je blik te laten dwalen. Een volgende 
stap is om af en toe je blik te laten rusten op iets en vooral oog te 
hebben voor detail. En vervolgens vraag ik om hetzelfde te doen 
maar dan met een tikkeltje nieuwsgierigheid en verwondering. 
De clown staat open en laat de dingen naar zich toekomen. 

Ik neem naar een cursus verschillende koffers mee (het is heerlijk 
spelmateriaal!). In sommige zitten hoedjes, attributen, … Enkele 
zijn leeg. Symbolisch. Er is ook nog veel plaats voor improvisatie 
en invallen van het moment! Ik nodig cursisten uit om in die 
‘leegte’, het niet-weten, het niet-doen te durven (blijven) staan. 
En daar hoort ook de stilte bij. Dat is vaak heel bedreigend, 
controlefreaks als we zijn. Maar in het niet-weten zitten zoveel 
mogelijkheden! Er is zoveel te be-leven zonder dat we ernaar op 
zoek moeten gaan. Als we maar alert blijven met onze zintui-
gen. Wat verder in de cursus, wanneer we al een beetje vertrouwd 
zijn met elkaar en de ruimte, doen we een aantal improvisatieoe-
feningen. Improvisatie betekent dat je geen plan hebt en dat je 
openstaat voor wat er in het moment zich aandient.  Het vraagt 
moed en vertrouwen om niet onmiddellijk in actie te schieten. 
Vertrouwen dat er altijd iets komt. En ‘weerstand bieden’ aan de 
verleiding om te willen scoren, om origineel te willen zijn, om je 
best te doen. 

In de ruimte staat een scherm met daarachter een koffer met hoedjes. 
Ik vraag de cursisten om per 2 achter het scherm te gaan, een 
hoedje op te zetten,  met z’n tweeën tevoorschijn te komen, het 
‘publiek’ aan te kijken en weer te verdwijnen. En dit 3 maal tel-
kens met een ander hoedje. Hier gebeuren mooie dingen. Prach-
tige clowns komen tevoorschijn. Maar het is ook ‘hard werken’, 
om minder(!) te doen, om jezelf te blijven voelen en je niet weg 
te geven aan het publiek, om geen rol te spelen, om niet te blijven 
‘plakken’ maar ook om niet te snel weer te verdwijnen.

Naar een authentiek contact met jezelf
In het clownen wordt onze gekwetstheid zichtbaar. Wij mensen 
zijn uit op erkenning, aandacht en liefde. Om dit te krijgen doen 
we ons uiterste best en daarmee gaan we vaak over onze gren-
zen en geven we onszelf weg. De clown geniet van de aandacht 
maar geeft zich niet weg. Hij maakt zich niet afhankelijk van de 
reacties 
van anderen. Hij is verwachtingsvol maar verwacht niets. 
Wanneer we in een cursus spelen voor publiek (medecursisten), 
dan vraag ik aan de spelers om genoeg afstand (letterlijk) te 
bewaren van het publiek. Dat is één aspect, hoe je met de ruimte 
omgaat, maar er is ook het aspect van je eigen ruimte. Het is 
belangrijk om jezelf niet kwijt te geraken. Als het publiek niet 
reageert, niet lacht, … de clown neemt het niet persoonlijk. 
Hij blijft eerlijk voeling houden met zichzelf en gaat zich niet 
uitsloven. Zoniet gaat de lol eraf, voor iedereen. 

De ja-houding
Wanneer we later in de cursus overgaan tot spelen met 2 of 3, 
is het opvallend hoe snel mensen in conflict geraken en in de 
strijd gaan met elkaar tijdens het spelen. De ene vraagt iets aan 

de ander en die zegt nee. De ene heeft een bal en de ander wil 
die afpakken. Dit is prima wanneer het impulsen zijn om verder 
te spelen. 
Wanneer er echter vanuit de nee-houding wordt gespeeld (de ene 
weigering volgt op de andere), stopt het spel. Het stroomt niet 
meer en het plezier gaat eruit. We zien niet de clown die speelt 
maar de (ego)persoonlijkheid achter de clown.  De clown is wars 
van conflicten zoals grote mensen ze ‘spelen’. Hij snapt het ge-
woonweg niet. De clown speelt vanuit de ja-houding, hij accep-
teert wat zich aandient. Daardoor is hij ontwapenend. We kunnen 
niet boos zijn/blijven op hem. Zoals een kind dat iets uitgestoken 
heeft plots ons hart kan doen smelten. 

Zijn waar je bent, voelen wat je voelt
De meeste mensen gaan moeilijke situaties te lijf met ontkenning 
en verdediging. De clown daarentegen leeft en beleeft wat er 
is. Hij probeert niet de zwaarte weg te werken. Hij kijkt er met 
nieuwsgierigheid en verwondering naar. Hij speelt mét de zwaarte.
 Hij brengt er als het ware licht(heid) in. Soms zeggen cursisten: 
“ik ben wel gekomen maar ik ben niet in de stemming” of “ik ben 
bang om me belachelijk te maken” of “ik ga het niet kunnen”. Ik 
probeer ze dan gerust te stellen en zeg: “vertrek bij wat er is, er 
moet niets, je moet niet ergens komen, er is geen plan. Ben je niet 
in de stemming, OK, dan is dat je vertrekpunt. Ben je bang, OK, 
dan is je clown bang.” Vaak verdwijnt dan de angst en komt het 
spelplezier vanzelf omdat de angst mee wordt opgenomen. Alle 
gevoelens en stemmingen zijn welkom en worden mee opgenomen 
in het spel. Dat is levensecht spel. Spel zonder maskers. Wij mensen 
hebben maskers op, de clown niet. Hij staat naakt en is kwetsbaar. 

In het clownen kom je jezelf tegen. D.m.v. spelen krijg je zicht op 
wie je bent en hoe je reageert. Via spel kunnen we teruggaan naar 
onze ‘natuurlijkheid’ van het vrije kind.  
De clown toont ons hoe we ons hart kunnen openen voor de 
mensen met wie we leven en werken. Ons hart openen betekent 
onze verdedigingsmechanismen laten varen, luisteren naar onze 
verlangens en onze ware gevoelens tonen. Door je eigen hart te 
openen, open je ook het hart van de anderen. In het werken met 
mensen op de verschillende terreinen van het sociaalagogisch 
werk hebben de kwaliteiten zoals hierboven beschreven een be-
langrijke waarde. Authentiek, kwetsbaar, vanuit kracht, open en 
onbevooroordeeld de ander op een eerlijke en waarachtige wijze 
ontmoeten, begeleiden, ondersteunen. 

Martine Bal

Martine Bal is creatief agoog, vormingswerker, 
clown en clowndocente

Werkt mee aan de opleiding Creatief Agogisch Werk 
in balans/VSPW,  met de modules:

 1. in je kracht zijn – in contact met 
dat wat is – via stem en woord;

 2. loslaten en verbinden – afscheid nemen 
en omarmen – via beeldend werk.

In het voorjaar van 2011 start in Balans de module 
‘verbinding maken met de groep-via clownerie en vertelkunst’.

www.balansgent.be   www.aarde-werk.be 
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