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Opeens bevind ik mij in een andere werkelijkheid, in andere werkelijkheden.
Overvallen door een mengeling van bewondering en bevreemding.
Bewondering voor de creativiteit van deze (aankomende) collegae. Be-
wondering voor de inkijk in mogelijkheden, wensen en behoeften. Maar
tegelijkertijd ook bevreemding door de confrontatie met andere realiteiten met
daarin een mix van bekende en onbekende elementen, in een variatie van
contexten. Een geheel van indrukken, welke gedachten en emoties oproepen.
De 8 verhalen en het inleidend schrijven van “Physiopunk initiatief”, laten een
rijkheid zien aan mogelijkheden.

Joost van Wijchen, fysiotherapeut en Hoofddocent gezondheid en
fysiotherapie, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen, Nederland

Mogelijkheden niet zo zeer ten aanzien
van wat ze nu zijn, maar juist naar wat
kan gaan zijn, wat kan worden. Door het
lezen van de verhalen merk ik dat ik
mijzelf beweeg tussen verschillende
plateaus. Deze plateaus hebben voor
mij wel een relatie, maar geen directe
hiërarchie. Ik zal hieronder de verschil-
lende plateaus toelichten

Toekomst
Waar we in het heden zijn, kennis
hebben van en vanuit het verleden,
kunnen we een toekomst alleen maar
bedenken. Kenmerkend aan de toe-
komst is dat deze er nog niet is.
Tegelijkertijd zijn we bezig met de
toekomst. Kijk naar het maken van
plannen, doelgericht werken, stellen
van targets. Hiervoor maken we gebruik
van impliciete en expliciete prognoses.
Alleen weten we ook dat de relatie

tussen prognoses en werkelijkheid
weerbarstig is. De toekomst overkomt
ons misschien meer dan dat we (willen)
beseffen. Het initiatief om nu juist de
toekomst te gebruiken als leerom-
geving opent direct mogelijkheden.
Leren van en met de toekomst is een
zinvolle toevoeging in het palet van
onderwijs. Iets wat breed in de wereld
uitgevoerd wordt, maar nog zelden
zichtbaar is binnen fysiotherapie onder-
wijs. Van de toekomst kan gezegd
worden dat deze nog niet is, en alleen
maar verbeeld kan worden. Als mensen
hebben wij de mogelijkheid om te
kunnen verbeelden. Daarmee kunnen
alle mensen leren om zich ook de
toekomsten te verbeelden. Dit in een
variatie van intenties en redenen en
daarmee toekomst geletterd (Futures
Literate) te worden(Miller et al., 2018).
Toekomst geletterd worden door de
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toekomst te gebruiken om bewust te
worden over onze aannames naar
de toekomst en daarmee ook anders
kunnen kijken naar het heden.
“Physiopunk initiatief” is een mooie
start om toekomst geletterd te
worden. De verhalen geven een rijkheid
aan mogelijkheden om op zoek te
gaan naar een ieders anticipatieve
mogelijkheden.

Variatie
De rijkheid van de verhalen worden
voor een groot deel gekenmerkt door
de variatie. Variatie in de verschillende
toekomsten. Dat maakt dan ook direct
duidelijk dat toekomst niet een
enkelvoudig iets is. Maar juist dat
toekomst meervoudig is, toekomsten.
Deze meervoudigheid creëert een
openheid. Een openheid naar mo-
gelijkheden, naar kansen voor de
toekomst. Maar variatie creëert ook
kansen voor leren in het nu. Variatie
wordt gezien als de moeder van het
leren(Marton and Trigwell, 2000;
Åkerlind, 2015). Door variatie in onze
ervaringen kunnen wij de verschillen
zien, juist deze verschillen geven
nuance aan ervaringen die op elkaar
lijken. Voor een professie als fysio-
therapie is het belangrijk om de
kernconcepten van en voor de pro-
fessie, te ontdekken. Het ervaren van
variatie binnen een groep helpt om
deze concepten naar voren te laten
komen. Nu creëert het “Physiopunk
initiatief” de mogelijkheid, om naast de
concepten van het heden, ook een
aanzet naar toekomstige concepten te
ontdekken. Mogelijke transities in het
denken en handelen van fysiotherapie
komen naar voren. Daarmee ruimte
gevend voor keuzes aan allen.

Inclusie
Toekomstvoorspellingen, prognoses,
worden vaak ervaren als abstracte
processen welke voorbehouden zijn aan
experts. Maar zoals al eerder be-
schreven, de toekomst is nog niet en
kan alleen verbeeld worden. Ver-
beelden dat kan iedereen. Met de uit-
dagingen waar we momenteel inzitten,
in fysieke, mentale en sociale zin, lijkt
het zinvol om anders te kijken (Venk-
atapuram, 2013, 2021; Myers, 2017).
Immers wanneer we doen wat we
deden, krijgen we wat we kregen. Door
het verbeelden van de toekomst open
te laten aan eenieder komt er ruimte
voor nieuwe inzichten en praktijken.
Hierbij elkaar ruimte geven om niet
alleen binnen de waarschijnlijke paden
te blijven, maar juist ook naar de
grenzen te zoeken, tot aan het absurde
toe. Hierbij op zoek te gaan naar
gewenste toekomsten en het toelaten
van een ieders behoeften. Dit niet
alleen om grote uitdagingen en crises
te kunnen hanteren, maar juist om
voorbij te gaan aan de illusie van
zekerheid. De mogelijkheid, de vaar-
digheid om de toekomst te gebruiken
op verschillende manieren voor ver-
schillende doelen is en moet ook, toe-
gankelijk zijn voor iedereen (Damhof et
al., 2020). Het is een vergaande vorm
van democratisering, van inclusiviteit.
Een start is gemaakt in “Physiopunk
initiatief”, door aan-komend fysiothera-
peuten gelijkwaardige ruimte te geven
om te verbeelden en te ont-dekken.
Hiermee een weg geopend om futures
literacy in te bedden in het denken en
handelen van fysiotherapeuten.

Conflict
Alle variatie in verhalen, maar ook in
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tijd, laten ambiguïteit zien. Ambiguïteit
tussen het heden en de toekomst,
tussen manieren van handelen en
denken, tussen en in mensen, maar
zeker ook tussen de huidige norm en
radicale toekomsten. De scheidslijn tus-
sen goed en fout wordt een spectrum
met een verscheidenheid aan perspec-
tieven. De zekerheden waarop onze
werelden gebaseerd zijn ver-anderen in
aannames over onze wereld. Een
situatie die conflicten op kan roepen.
Conflicten worden vaak ervaren als
ongemakkelijk, iets om te vermijden.
Zeker wanneer het conflicten behelzen
over manieren van handelen en denken,
over concepten, over de waarheid
tegenover waarheden. Vaak speelt
hierin een machtsverschil een rol, in de
vorm van ervaren hiërarchische ver-
schillen (Pouwels, 2019). Een fenomeen
welke naar mijn mening ook niet on-
bekend is in fysiotherapie en onderwijs.
Machtsverschil tussen docent en stu-
dent, machtsverschil tussen fysiothera-
peut en cliënt, machtsverschil tussen
mens en natuur. Door het conflict, de
contradictie, de ambiguïteit bewust te
maken kunnen we recht doen aan de
verschillen, aan onzekerheid en ook aan
inclusief zijn met elkaar. Door radicale
beelden niet te voorkomen, maar juist
als compost te zien, worden transities
en sociale innovatie verder mogelijk,
buiten de gebaande paden.

Hoop
Toekomsten zijn meervoudig, een on-
eindige hoeveelheid aan mogel-
ijkheden. De begrenzing ligt in de
mogelijkheid tot verbeelding. Ver-
beelding gesteund door de concepten
en woorden die we nu hebben. Hierin

beseffen dat we een toekomst
verbeelden met de woorden van nu.
Vergelijkbaar om het nu te beschrijven
in het vocabulaire van de 19e eeuw. We
gebruiken onze concepten, onze taal
als houvast naar de zekerheid. Van-
daaruit bewegen we mogelijk weer snel
naar optimisme of pessimisme. Beide
toestanden geven een excuus om actie
buiten onszelf te leggen en afwachtend
te blijven. De “Physiopunk initiatief”
verhalen geven de mogelijkheid om
vanuit de toekomst een ieders onder-
liggende behoeften, angsten, mogel-
ijkheden en waarden te ontdekken.
Door het navigeren, ontdekken en
creëren van en tussen verschillende pla-
teaus kunnen onzekerheden worden
omarmt waarin we ruimte vinden om te
handelen (Solnit, 2005).

“Hope locates itself in the premises that
we don’t know what will happen and
that in the spaciousness of uncertainty
is room to act. When you recognise
uncertainty, you recognise that you may
be able to influence the outcomes –
you alone or you in concert with a
few dozen or several million others.”
(Solnit, 2005)

Dank aan de schrijvers van het “Physio-
punk initiatief” voor de rijke verhalen en
het initiatief welke navolging verdient.
Daarnaast ook dank aan mijn aan-
komende collega Hanneke van de Haar
voor het meelezen en de feedback.
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