
 

 

SPV Regiobijeenkomst Noord Brabant Oost 2 februari 2012 

Werken in de sociale context 
vanuit systeemtheoretische perspectieven 

Het is donderdagavond 2 februari, vijf minuten voor half acht, als ik de 
achterdeur opensla en in de indringende ogen van mijn partner kijk. Op enigszins 
verwijtende toon vraagt ze me of ik niet had kunnen laten weten dat ik later 
thuis zou komen vandaag…Ik was zojuist op mijn fiets thuisgekomen van de 
regio bijeenkomst van SPV-en in regio Noord Brabant Oost. Buiten vroor het vijf 
graden en op mijn rammelende stalen ros was het gevaarlijk manoeuvreren over 
reeds bevroren binnenwegen. 
Terwijl mijn kinderen de tafel afruimden, van het avondeten wat ik had gemist , 
schoot de presentatie van  Téo Visser door mijn hoofd. 
Ik antwoorde mijn partner haar bezorgdheid te waarderen in plaats van me 
direct te verantwoorden met een ”lulverhaal” dat de gesprekken met vakgenoten 
zo boeiend waren dat ik alle gevoel voor tijd vergeten was. Door mijn antwoord 
veranderde de betrekking tussen mijn partner en mij. In plaats van een 
vervaarlijk ontkiemende onenigheid was er oprechte zorg en belangstelling en 
werd een excuus snel aanvaart… 

Met het noemen van  Téo Visser is ook direct de “hoofdakte” genoemd in de door 
Anne-Rose van Kessel, Paul Kuiper en Ad Minheere nieuw leven ingeblazen 
regiobijeenkomst in Noord Oost Brabant 
Het conferentiecentrum, een voormalig kerkgebouw, op landgoed de Grote Beek 
van de GGzE bood onderdak aan de 80 ingeschreven SPV-en. 

Na de opening van dagvoorzitter Anne-Rose beklom Téo Visser het Eindhovense 
podium. 
Téo is al lang geen onbekende meer in het land der SPV-en. Hij is werkzaam als 
voorwacht bij een crisisdienst en als systeemtherapeut. De laatste jaren is Téo 
bij auteur vooral bekend van het periodiek versturen van uitnodigingen voor het 
volgen van workshops, opleidingen en trainingen vanuit zijn bedrijf “T&C 
systeemtherapeuten in Company”.  



 

Na het optreden in Eindhoven overweeg ik om de volgende toezending toch met 
bovengemiddelde interesse te lezen en wellicht te retourneren…….. 

Na eerder collega SPV-en beroerd te hebben in SPV aan zee, lukte hem dit ook in 
de lichtstad. Een belangrijke boodschap voor de toehoorders was om buiten 
betreden paden te denken en te handelen als je intrinsiek echt iets wil 
veranderen . Kom uit je comfortzone ! 
Téo gaf beknopt uitleg over de methode welke gebaseerd is op stromingen uit de 
systeemtheorie en de sociale psychiatrie. Een theorie en methode zijn echter 
niets als de hulpverlener deze niet met passie weet over te brengen.  Téo pleit 
tevens om steeds op zoek te gaan naar stimuli voor het gelukshormoon 

Een tien daags huisverbod bij huiselijk geweld kan Téo duiden als een oorkonde 
verkregen door de plaatselijke burgemeester. Van dader transformeert de 
betrokkene tot held die heeft durven aangeven een bepaalde situatie niet meer 
acceptabel te vinden. Zelfs Joran vd Sloot werd “bewierookt” door voorganger  
Téo in het kerkje in Eindhoven. Joran is immers een van de weinige die in staat 
is relaties daadwerkelijk te beëindigen.  

“Voelt u de agressie al ? 
Mooi zo, dan kunnen we nu aan het werk…” 

Téo prikkelde en dat is juist hetgeen waaraan behoefte is om hardwerkende 
vakmensen als SPV-en scherp te houden en ze tools te geven voor hun 
dagelijkse praktijk ! 
Controversieel ? Nee, inspirerend ! 
 
Téo zou goed een dag kunnen vullen maar voorzitter Anne-Rose heeft gezien dat 
Didier Rammers binnen is gekomen. Met applaus verlaat  Téo het podium en 
Didier, voorzitter van de beroepsvereniging, deelt een quote die hij optekende 
van de minister die hij die ochtend nog zag spreken in Amsterdam. De DBC’s 
zullen vermoedelijk gaan verdwijnen en de kosten zullen middels ROM 
beheersbaar gehouden moeten worden. Een zucht is waarneembaar in de zaal, 
waarbij u zelf kunt invullen wat de betekenis hiervan is. 

Didier geeft verder uitleg over de plaats van de beroepsvereniging en haar 
ontwikkeling als ook over de plaats van de opleiding. Tevens over de tendens dat 
veel zorg die nu nog in de tweede lijn geboden word, naar de eerste lijn zal 
gaan. 

Nadat ook Didier met bloemen de arena verlaat sluit Anne-Rose het officiële 
gedeelte van deze geslaagde regiobijeenkomst en is er ruimte voor, wellicht het 
belangrijkste deel van vandaag, “netwerken”. Leuk is het om op zo’n 
bijeenkomst opeens vier mensen te ontmoeten met wie ik in de vorige eeuw de 
opleiding volgde (sorry Frank, dat ik je niet direct herkende).  



Om te horen hoe de crisisregeling nu loopt in Helmond en Oss, de ontwikkeling 
van alle FACT teams en de rol van de SPV-en. Om voormalige en recentere 
collega’s te zien en spreken..  

Na een paar glazen wijn besluit ik om samen met mijn Helmonds studiemaatje 
de fiets te pakken als onze gastvrouw en gastheren naroepen of ik geen 
verslagje kan maken van deze dag. 
Bij deze…. 

De organisatie kan terugkijken op een geslaagde regiobijeenkomst ! 
 
Ik kijk alweer uit naar de volgende bijeenkomst en zal dan mijn partner bij 
voorbaat laten weten dat ik wat later thuis zal komen ! 

 
Bert vd Herik 
Voorwacht CD GGz Eindhoven 
  


