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Visie 

De vorming en ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid is een 

studieobject vanuit vele disciplines. De Stichting richt zich op de 

persoonlijkheid als geheel van gedragsvarianten: de keuzes die mensen 

hebben in het omgaan met zichzelf, met anderen en met hun omgeving. 

Wij betrekken in onze studie naast moderne inzichten ook oudere visies 

op de mens. De oudst bekende vorm van persoonlijkheidsonderzoek stamt 

uit Mesopotamië (ca. 3500 v.Chr. - http://nl.wikipedia.org/wiki/Mesopotamië ).  

In die tijd was het zoeken naar verbanden tussen menselijke lotgevallen 

en de stand van planeten de eerste vorm van psychologie. Heden ten 

dage is de psychologie een vooral door statistiek en empirie bepaalde 

wetenschap.  

De Stichting Techniek en Mens wil komen tot een samenhangende en 

toetsbare theorie over de persoonlijkheid. Een theorie die verder gaat dan 

het verleden en de statistische psychologie; een theorie die ook de 

evolutieleer incorporeert in het denken over de persoonlijkheid. Deze drie 

perspectieven: het intuïtieve, mythische denken van de astrologie; het 

statistische denken van de empirische wetenschap en het speculatieve 

denken voortvloeiend uit de inzichten van de evolutieleer willen wij 

verenigen in onze studie van de persoonlijkheid.  

 

Doelstellingen 

De Stichting wil de resultaten van haar onderzoek en advisering 

beschikbaar stellen aan geïnteresseerden binnen en buiten de 

wetenschap. De Stichting wil eveneens de inzichten die zijn verkregen 

gebruiken in lezingen en een (bescheiden) adviespraktijk gericht op 

persoonlijkheidsontwikkeling. Op deze wijze wil de Stichting bijdragen aan 

de beschikbaarstelling van verzamelde inzichten en aan de verspreiding 

daarvan.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mesopotami%C3%AB


 

Inkomstenverwerving 

De Stichting beschikt niet over een eigen vermogen waaruit activiteiten 

kunnen worden gefinancierd. Alle bestedingen vinden plaats uit de 

jaarlijkse inkomsten. Onze inkomsten bestaan uit giften van enkele 

personen die de Stichting een warm hart toedragen. Daarnaast zullen wij 

wellicht inkomsten verwerven in de sfeer van betaalde dienstverlening. Dit 

is echter geheel afhankelijk van wat er ‘binnenwaait’ want er is van enige 

commerciële werving of activiteit geen sprake en het is ook niet de 

bedoeling die te gaan ontplooien. In principe is deelname aan lezingen of 

advisering gratis. 

 

 

Bestedingen 

De bestedingen van de Stichting hebben een vast patroon en zijn erop 

gericht de Stichting te voorzien van middelen waarmee ze haar 

activiteiten kan verrichten. Hierbij kan worden gedacht aan ICT-uitgaven, 

bibliotheek, inventaris, energie, huisvesting, representatie, reis- en 

verblijfskosten, etc.   

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen of vacatiegeld en ook de 

activiteiten die door derden worden verricht zijn meestal gratis. Vanaf 

2013 zijn jaarrekeningen beschikbaar.  

 

 

 

 



Activiteiten 

Op langere termijn wil de Stichting een op het internet beschikbare 

vragenlijst ontwikkelen waarmee personen zichzelf en anderen kunnen 

beoordelen. De rapporten die hieruit voortvloeien kunnen dan door de 

deelnemers gebruikt worden voor persoonlijke ontwikkeling maar ook in 

adviespraktijken van individuele counselors. Deze counselors krijgen 

daarmee gratis toegang tot een gevalideerd diagnostisch instrument 

waarmee hun werk zowel in termen van gebruiksgemak als in termen van 

effectiviteit kan verbeteren.  

Het grote onderzoek dat we enige jaren geleden verrichtten naar de 

validiteit van het HEPTAGON model  – in samenwerking met de 

Universiteit van Amsterdam (dr Arne Evers) en drs Michiel Groen – (zie 

publicaties) heeft ons het vertrouwen gegeven met het HEPTAGON 

persoonlijkheidsmodel een geheel nieuw inzicht te hebben verkregen in de 

congruentie tussen de intuïtieve benaderingswijze van de speculatieve 

psychologie en de moderne inzichten van de statistische en empirische 

psychologie. Immers het HEPTAGON model toont aan dat de 7 domeinen 

die in de oudheid werden geïdentificeerd ook door de moderne statistische 

methoden worden geïdentificeerd als de hoofddomeinen waarbinnen wij 

als mens ons gedrag kunnen vormgeven.  

Het model wordt inmiddels met succes gebruikt in onze 

advieswerkzaamheden en wij zullen er dan ook de komende jaren aan 

verder bouwen. Het streven is rond 2022 met een publicatie in boekvorm 

te komen. Voordien dient het echter via internet en studie verder 

gevalideerd en ontwikkeld te worden.  

 

 

 



De afgelopen jaren hebben wij ons gericht op het verzorgen van lezingen,  

onze adviezen aan particulieren (gratis) en enkele betalende relaties in de 

zakelijke sfeer.  De komende jaren zullen wij daarnaast ook 

bijeenkomsten met een meer interactief karakter verzorgen waarbij 

geïnteresseerden worden uitgenodigd actief deel te nemen aan een 

discours. Wij hebben daartoe het plan opgevat een eigen onderkomen te 

verwerven waar gasten voor langere perioden kunnen verblijven. Denk 

hierbij aan studieretraites, sabbaticals maar ook aan groepsstudies en 

symposia. 

Ook willen wij de inzichten die we hebben verwoord in het boek “de 

praktijk van het familiebedrijf’  verder toetsen gedurende de komende 

jaren.  Een plan dat wij op langere termijn willen realiseren is de 

overdracht van het voorzitterschap en daarmee de leiding van de Stichting 

wanneer de huidige voorzitter terugtreedt. Echter, voordat dit tijdstip 

aanbreekt, hopen wij een ander onderkomen voor de Stichting te hebben 

gevonden.  

Het Bestuur 
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