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Helmer van Weelderen 



     Wie ben ik?  

Levensloop 

Trauma’s, thema 

Roeping 

Communities 

Missie, visie, droom 

Rollen 

 



Een monomane focus heeft ons “zelf”  
en allerlei systemen uit het lood geslagen.    

  

Voornamelijk gericht  
op onze cognitie 

Gedacht vanuit het geld 



Wat maakt dat onze levensenergie stroomt of stokt? 

Weten we eigenlijk wel voldoende 
van onze interne software af?  



Hoe hebben we tot nu toe  
naar onze levenskracht gekeken?  

Vooral dus vanuit de insteek van intelligentie en productiviteit…. 
 

1944: David Wechsler keek rationeel 

Hij beschreef het als het vermogen om  

– doelgericht te handelen,  

– rationeel te denken  

– en effectief met de omgeving om te gaan  

1983: Howard Gardner komt met het model van meervoudige intelligenties   

Want er moet toch ergens een biologische basis voor gespecialiseerde  

intelligenties zijn…..   

‘Intelligence is the ability to solve a problem  

or create a product that is valued in a culture’.  

 



2009: Ken Robinson trekt deze lijn verder 
door. Hij beschrijft de hero’s journeys van 
wereldberoemde en uitzonderlijk 
presterende mensen die niet konden aarden 
in de reguliere onderwijs systemen . 
 
Hij is op zoek gegaan naar wat er voor hen 
nodig was om ze in hun element te krijgen; 
bij hun onuitputtelijke bron van 
kernenergie. Bij het punt waar hun talent en 
passie samenkwam. 
 
Vanuit de lessen die hij daaruit trok pleit hij 
nu voor radicaal andere systemen om de 
menselijke creativiteit te laten bloeien. 

Onze eenzijdige kijk heeft kaalslag  
gepleegd op onze menselijke natuur…. 







Heel veel mensen hebben nog niet de kans gekregen 
hun eigen gebruiksaanwijzing te ontdekken  

en hun bijsluiter op te stellen. 
  

Omdat allerlei systemen waar ze onderdeel 
van uitmaakten niet op hun “buitengewone” 
frequentie was afgestemd.   
 
Al  deze mensen dragen de pijn van het 
afgescheiden zijn in stilte met zich mee.  
 
Ze verkeren daarmee als het ware in een 
bewusteloze staat van bewustzijn.  
 
Een chronische staat van “zijn” waar niets aan 
leek te doen omdat ze hun pijn niet konden 
adresseren en delen met anderen.  
 
 
 
 



Heel veel mensen met een buitengewone kern  
zitten nu klem door/binnen de huidige systemen. 



Bezie de mens als een batterij die op de juiste 
spanning moet staan om te kunnen functioneren 

  

Welk palet aan  
polariteiten  geeft  

elk mens zijn unieke 
wezenskenmerken? 

Binnen welke context 
kan dat bewust worden 

ingezet?  

Nb Project stress op werk.  
Lodewijk Asscher…… 



Ken Uzelve….  
Het is van alle tijden.  

•We zijn altijd zo gefocust geweest op onze cognitie. Maar er achter komen 
op welke manier we eigenlijk intelligent zijn (Wat is je krachtenveld? Tussen 
welke polariteiten beweeg je je heen en weer?) is misschien wel veel 
wezenlijker om tot excellente expressie te komen. Veel wezenlijker dan om 
er sec via metingen achter te komen hoe intelligent je bent langs de 
cognitieve meetlat.    
• Want juist de manier waarop je je eigen intelligentie ziet bepaalt in hoge 
mate hoe deze zich verder zal ontwikkelen. Die geeft je een fixed of een 
growth mindset. 
•Én bepaalt of je ook gretig bent om er écht werk van te maken en actief 
omgevingen op te zoeken die daarbij passen.    
 

Zelfovertuiging Omgevingen 



              Neurotribes gaan onstaan.  
Bij welke tribes voel je je op je gemak?  

 

Hoogsensitivteit 

Beeld denken 

Hoogbegaafdheid 

Systemische Intelligentie 

Bijna Dood Ervaring 

Autistisch 
spectrum  

Sexuele intelligentie 

En zo voort… 

Dyslexie 

Down syndroom 









Bouw aan nieuwe vormen van ontwikkelingshulp.  
Start met kijken via de lens van onze neurodiversiteit 

 

 Zelf realisatie en talent maximalisatie  

 

Talent 
ontwikkeling 

Zijns 

oriëntatie 

Speciale integrale 
aandacht voor 
“ongewone” 
intelligenties  Het opdoen van 

cognitieve kennis 

Hoe kunnen we met 
deze inzichten élk mens 
de reis van de held 
laten afleggen? 

Weg van het instrumentele 
richting het holistische en 
interactieve 

Dé hefboom die al het 
andere in beweging 
kan brengen 



Doelstelling Stichting Autiminds   
Het bijdragen aan de participatie en inclusie van mensen met autisme  
in de samenleving. 
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere 
 
1) Het stimuleren, initiëren en organiseren van activiteiten gericht op 

a) kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing op het gebied van 
autisme vanuit een overwegend niet-medische invalshoek; 
b) de verbinding tussen verschillende vormen van kennis, waaronder 
wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis; 
c) het bieden van mogelijkheden voor ontmoeting, uitwisseling en 
discussie, met name voor volwassenen met autisme of een vermoeden 
daarvan. 
 

2) De organisatie en uitvoering van de activiteiten waar mogelijk uit te laten 
voeren door volwassenen met autisme of een vermoeden daarvan. 
  



Een participatiesamenleving is ónhaalbaar 
zolang er geen cultuur is die het bijzonder wezenlijke  

in ons allemaal weet te gaan includeren. 
 

 
NEURODIVERSITEIT –> INCLUSIE – > SOCIALE INNOVATIE 

 



 
Het omarmen van het concept van onze neurodiversiteit zou wel eens net zo 
belangrijk voor het overleven van de mens en de door hem geschapen systemen 
kunnen zijn als biodiversiteit reeds is gebleken voor de instandhouding – en 
revitalisering - van ecosystemen.  Uitsluiting van dit concept is m.i. een 
doodlopende weg.  

En als we denken dat zelfkennis duur is  
beseffen we niet wat onbewuste domheid  

ons allen blijft kosten…. 
 



Ik droom van een begaafdheidsvriendelijke samenleving 
en vind het de hoogste tijd voor een nationale actie  

voor ontwikkelingshulp. 
 

 
NEURODIVERSITEIT –> INCLUSIE – > SOCIALE INNOVATIE 

 




