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adaptieve cyclus

De adaptieve cyclus is een model dat gezien wordt 
als kernproces van veerkracht in ecosystemen. De 
adaptieve cyclus heeft een holistisch karakter. Het 
model is niet bedoeld om mathematische processen 
met precisie te duiden maar geeft inzicht in de 
verschillende stadia waarin een complex adaptief 
systeem zich beweegt. Het model is ontwikkeld 
door ecoloog C.S. Holling en wordt inmiddels in veel 
domeinen toegepast om veranderingen beter te 
begrijpen. 

De adaptieve cyclus beschrijft hoe ecosystemen 
zich door verschillende stadia bewegen. De 
eerste fase in de adaptieve cyclus is groei. Dit is 
de fase waarin in hoog tempo nieuwe relaties en 
interactiepatronen ontstaan. Na een fase van groei 
ontstaat er een bepaald evenwicht, een dynamisch 
equilibrium. Dit is een situatie waarbij een 
systeem geen verandering vertoont in essentiële 
eigenschappen omdat de erop inwerkende krachten 
elkaar compenseren. Omdat er continu beweging is, 
moeten systemen in evenwicht wel veranderingen 
kunnen opvangen. Het systeem herstelt en verstelt 
zich continu. Het is dus nog steeds een fase 
van ontwikkeling, maar veel gecontroleerder en 
gradueler dan de snelle transformaties in de fase 
van groei. In de transitie van groei naar equilibrium 
zijn er bovendien buffers en reserves opgebouwd 
die bescherming kunnen bieden bij tegenslag. 
Wanneer een systeem voldoende wendbaar 
blijft zullen tegenslagen het systeem niet direct 
ontregelen.

Een equilibrium kan verstoord worden onder 
invloed van vele heftige gebeurtenissen in korte tijd 
(positief en negatief). Maar ook wanneer er steeds 
weer nieuwe energie wordt geïnvesteerd in een 
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rigide en moeilijk veranderbare situatie. Deze stressvolle 
condities brengen het systeem in een kwetsbare positie 
waardoor het steeds minder snel herstelt bij tegenslag. De 
veerkracht neemt af. Als gevolg hiervan kan een systeem 
in een negatieve spiraal terecht komen. Bij voldoende 
coping en buffers kan het systeem een dreigende instorting 
voorkomen en weer terug komen in een equilibrium. 
Wanneer een systeem zich niet genoeg kan aanpassen kan 
het systeem in een val raken.

Soms is het loslaten van een equilibrium echter niet alleen 
onvermijdelijk maar ook nodig. Bestaande structuren en 
patronen moeten losgelaten worden en dat is moeilijk 
wanneer problematische interactiepatronen diep ingesleten 

zijn geraakt. Om uit deze crisis te bewegen moet het 
systeem haar interacties aanpassen en transformeren. 
Ze kan nooit geheel terug kan naar haar oude structuur, 
functies en rollen. 

In een wenselijk equilibrium moeten transities worden 
voorkomen. Maar in een onwenselijke situatie moet het 
equilibrium doorbroken en losgelaten worden om tot een 
nieuw equilibrium te komen. Zo kan bij een verslaving een 
val nodig zijn om uit een regime te breken. Het kwijtraken 
van stabiliteit is dus soms nodig en hoort bij het leven. Een 
val kan bovendien onderdeel zijn van de ontwikkeling naar 
een beter evenwicht. 
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groei

Dit is de fase waarin in hoog tempo nieuwe 
relaties en interactiepatronen ontstaan.
Tijdens groei draait om het ontwikkelen 
van nieuwe vermogens. Het is het stadium 
van  (opnieuw) beginnen, ontwikkeling en 
het leren kennen van je mogelijkheden in 
je omgeving. De groei is ook de fase waarin 
relaties ontstaan en onderling vertrouwen 
(opnieuw) wordt opgebouwd. Voor groei 
is het van belang dat mensen vertrouwen 
in hun eigen kunnen en dat van anderen 
kunnen ontwikkelen. Door oefening leer je 
steeds beter om relaties met jezelf, met 
anderen en met de omgeving op te bouwen. 
Dit gaat met vallen en opvstaan. 

 

equilibrium

Na een fase van groei ontstaat er een 
bepaald evenwicht, een dynamisch 
equilibrium. Omdat er continu beweging 
is, moeten systemen in evenwicht wel 
veranderingen kunnen
opvangen. Het systeem herstelt en verstelt 
zich continu. Het is dus nog steeds een fase 
van ontwikkeling, maar veel gecontroleerder 
en gradueler dan de snelle transformaties in 
de fase van groei. In de transitie van groei
naar equilibrium zijn er bovendien buffers 
en reserves opgebouwd die bescherming 
kunnen bieden bij tegenslag. Wanneer 
een systeem voldoende wendbaar blijft 
zullen tegenslagen het systeem niet direct 
ontregelen.

 

ontregeling

Een evenwicht kan verstoord worden onder 
invloed van vele heftige gebeurtenissen 
in korte tijd (positief en negatief). Deze 
stressvolle condities brengen het systeem 
in een kwetsbare positie waardoor het 
steeds minder snel herstelt bij tegenslag. 
De veerkracht neemt af. Als gevolg hiervan 
kan het systeem in een negatieve spiraal 
terecht komen. Soms is het loslaten van een 
evenwicht echter niet alleen onvermijdelijk 
maar ook nodig. Bestaande structuren en 
patronen moeten losgelaten worden en 
dat is moeilijk wanneer problematische 
interactiepatronen diep ingesleten zijn 
geraakt. 

 

heroriëntatie

Na een ontrgeling volgt een periode van 
heroriëntatie. Om uit een crisis te bewegen 
moet het systeem haar interacties 
aanpassen en transformeren. Ze kan nooit 
geheel terug kan naar haar oude structuur, 
functies en rollen. Voor veel mensen 
betekent een crisis ook een keerpunt in 
hun leven. Je losmaken van belemmerede 
patronen en het herdefiniëren van je eigen 
verhaal is ingewikkeld, maar essentieel om 
met zelfvertrouwen weer vorm te geven aan 
een betekenisvol leven.
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