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1    Gezocht

Begin 2017 verscheen in het NTZ een artikel 
van Antoinette Reerink, Anne-Mei The en Eline 
Roelofsen waarin de auteurs tegen de vraag 

opliepen, of het zogeheten burgerschapsparadigma 
in de gehandicaptenzorg actualisering behoeft. 
Deze vraag kwam voort uit talrijke observaties van 
de zorgpraktijk en gesprekken met cliënten, hun 
naasten en begeleiders. Hun wensen en ideeën 
voor het bijsturen van de zorgpraktijk hebben de 
auteurs ondergebracht in een aangepast denkka-
der dat in het artikel het ‘waardigheidsparadigma’ 
is gaan heten. Het artikel was één van de resultaten 
van het onderzoeksproject de Handicap Experience 
dat binnen vijf zorgorganisaties door de Academy of 
Long Term Care is uitgevoerd.

Het NTZ-artikel Van burger-cliënt naar perspectief 
van waardigheid is binnen de VG-sector met enthou-
siasme ontvangen. De vijf zorgorganisaties wilden 
daarom nagaan of het mogelijk is de suggesties die 
het waardigheidsparadigma biedt van waarde te la-
ten zijn voor de zorgpraktijk, te beginnen bij enkele 
organisaties uit het Handicap Experience-netwerk.

Op 18 april 2018 hebben de bestuurders van 
de vijf organisaties bekrachtigd dat de Handicap 
Experience een vervolg krijgt met een zogeheten 
actieonderzoek. Actieonderzoek is een vorm van 
onderzoek die het mogelijk maakt om niet alleen 
de vragen en dilemma’s te onderzoeken die zich 
aandienen bij het werken met het bijgestelde kader, 
maar om ook in actie bevorderende en belemme-
rende factoren zichtbaar te maken voor een beoogd 
veranderingsproces. Dit document is het verslag 
van het actieonderzoek bij twee van de drie deelne-
mende organisaties, te weten De Twentse Zorgcen-
tra en Cordaan. 

Het actieonderzoek kan beschouwd worden als een 
uitvloeisel van de eerder naar boven gekomen wen-
sen van cliënten, hun naasten en begeleiders. De 
betrokkenen van de aangesloten zorgorganisaties 
werken niet volgens een centraal bepaald en vast 
stramien maar behouden optimale vrijheid om hun 
eigen pad te volgen in hun poging het waardigheids-
paradigma te concretiseren. Binnen het HE-verband 

zijn er gaandeweg drie benaderingen ontstaan t.a.v. 
de toepassing van het waardigheidsparadigma:

•	 Siza, als eerste van start gegaan met ver-
volgonderzoek naar concretisering van het 
waardigheidsparadigma. 

•	 Cordaan en De Twentse Zorgcentra die geza-
menlijk actieonderzoek doen met maximale 
lokale variatie maar binnen een gezamenlijk 
kader. 

•	 Amerpoort en ORO, die aan hebben gegeven 
dat zij het waardigheidsparadigma op hun ma-
nier reeds in de praktijk proberen te brengen, 
kozen ervoor in deze fase niet actief mee te 
doen met het (actie)onderzoek.

Actieonderzoek

De essentie van actieonderzoek is de gerichtheid 
op het (mogelijke) nut voor het werkveld. Het heeft 
twee belangrijke kenmerken. Allereerst heeft actie-
onderzoek als motief kennis te verkrijgen en de 
praktijk te begrijpen om beter of daadwerkelijk an-
ders te handelen. Ten tweede is actieonderzoek mét 
mensen en niet over of voor mensen. Betrokkenen 
zijn actoren ofwel medeonderzoekers en geen on-
derzochte objecten. 

Actieonderzoek schrijft geen standaardwerkwijze 
voor, het is meer een set van principes. Dat biedt 
ruimte voor een goede aansluiting bij complexe en 
dynamische doelgroepen en contexten. Cruciaal 
voor succes is de relationele verbondenheid tus-
sen de participanten (medeonderzoekers), belang-
hebbenden en de onderzoeksbegeleider. Het doen 
van onderzoek, gelijktijdig leren, samenwerkings-
processen faciliteren en een veranderbeweging be-
geleiden, is geen rechtlijnig en van te voren uit te 
stippelen proces. Idealiter dompelt de actieonder-
zoeksbegeleider zich onder in de praktijk om hiaten 
tussen werkelijke en wenselijke praktijk te identifi-
ceren en morele waarden en opvattingen hierover 
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te kunnen begrijpen en benoemen. De onderzoeks-
begeleider moet kritisch kijken naar perspectieven, 
structuren en processen die al geruime tijd vanzelf-
sprekend zijn en helpt mee deze waar nodig en mo-
gelijk in beweging te brengen. 

Actieonderzoek gaat uiteindelijk om het proberen bij 
te sturen van menselijk gedrag. Daartoe wordt via 
onderzoek en reflectie gezocht naar aanwijzingen 
voor nieuw/ander/beter handelen. Dat nieuwe han-
delen wordt uitgeprobeerd, geëvalueerd en idealiter 
zo nodig bijgesteld. Anders dan bij klassieke ver-
andertrajecten staat de beoogde 
uitkomst van het actieonderzoek 
vooraf niet vast. Betrokkenen 
stellen met elkaar hun eigen ver-
beteropgave vast, één die zij zelf 
wensen. Het zoeken naar een 
gezamenlijke opgave met elkaar 
vergt reflectie en tijd. Er is geduld 
nodig en vertrouwen om die peri-
ode van onbestemdheid en vaagheid met elkaar uit 
te houden. De opgave wordt dus nadrukkelijk niet 
van boven opgelegd. Reflectie is bij actieonderzoek 
essentieel. Dat wil zeggen een bewust proces van 
denken over en interpreteren van ervaringen met 
als doel het eigen handelen beter te doorgronden 
en hiervan te leren. Er wordt gezocht naar een conti-
nue wisselwerking tussen reflectie en handelen. 

De opdrachtgevers van het actieonderzoek heb-
ben voor deze vorm gekozen omdat zij menen dat 
precies deze wisselwerking ook zo fundamenteel 
is voor het ondersteunen van mensen met een ver-
standelijke beperking. 

Drie startvragen

Om te onderzoeken en te ondervinden of en hoe het 
waardigheidsparadigma van nut kan zijn voor de 
zorgpraktijk van Cordaan en De Twentse Zorgcentra 
zijn we in onderlinge afstemming met de volgende 
vragen op pad gegaan:

•	 Leveren de concepten die ten grondslag liggen 
aan het waardigheidsparadigma herkenning 
en inspiratie op onder persoonlijk begeleiders, 
cliënten, verwanten en andere personen die 
van betekenis (kunnen) zijn voor mensen met 
een verstandelijke beperking? 

•	 Zijn deze concepten de moeite van een verdere 
verkenning waard? Zo ja, is er een beweging op 
gang te krijgen ten einde de dagelijkse praktijk 
meer aan te laten sluiten op het waardigheids-
paradigma? 

•	 Welke dilemma’s doen zich voor bij het toepas-

sen van het waardigheidsparadigma en welke 
condities of handvatten zijn daarin behulp-
zaam?

Deze vragen dienden als leidraad en hebben zich 
werkende weg uitgekristalliseerd. Betrokkenen 
hebben zelf een doelgerichte en op hun situatie/
context afgestemde opgave geformuleerd om het 
waardigheidsparadigma dichter bij hun praktijk te 
brengen. Het idee daarachter is dat als betrokke-
nen de vrijheid hebben om een opgave te zoeken 
die zij zelf wensen, zij optimaal gemotiveerd zijn om 

de schouders te zetten onder het 
realiseren van die opgave. M.a.w. 
verandering wordt pas mogelijk 
bij voldoende intrinsieke motiva-
tie; als betrokkenen deze zelf wil-
len en het echt urgent vinden. 

Bij De Twentse Zorgcentra kwam 
de opgave uit op een bij cliënten 

passende waardevolle daginvulling. Cordaan wilde 
toewerken naar een ondersteuning die beter afge-
stemd is op wat belangrijk is voor de cliënten op de 
langere termijn. Op twee locaties zijn betrokkenen 
aan deze opgave gaan werken en gedurende dat pro-
ces stond het gedachtegoed van het waardigheids-
paradigma centraal. Een ieder is met de concepten 
van het waardigheidsparadigma aan de slag gegaan 
en werkende weg dienden de antwoorden op de drie 
bovenstaande vragen zich aan.

In beide gevallen kregen de teams vrije uren en wer-
den verletkosten vergoed om deel te kunnen nemen 
aan het actieonderzoek, zodat de continuïteit van 
het dagelijks werk niet in het geding hoefde te ko-
men. Verder is het belangrijk aan te geven dat het 
actieonderzoek, hoe ambitieus ook, ten doel had 
te testen of verandering mogelijk was, niet om die 
verandering tot stand te brengen. Het onderzoeks-
proces heeft laten zien, waar de kansen liggen en 
waar de schoen wringt om werken vanuit waardig-
heid toe te passen. Niettemin is er wel degelijk veel 
veranderding tot stand gebracht. Maar er valt ook 
nog heel veel werk te verzetten.

Paradigma als probleem en kans

Het actieonderzoek had dus ten doel om te onderzoe-
ken en te ondervinden of en hoe het waardigheids-
paradigma van nut kan zijn voor de zorgpraktijk. Dat 
klinkt even concreet als de vraag of een rolstoel, een 
nieuw medicijn of een bingo-avond van nut kan zijn 
voor de zorgpraktijk, maar zo tastbaar als een rol-
stoel of bingo-avond is een paradigma helaas niet. 
Een paradigma is een concept waarmee een be-
paald perspectief op een complexe materie geduid 
kan worden. Het is een manier om soms subtiele wij-

zigingen en/of verschuivingen te omschrijven in ons 
perspectief op ingewikkelde vraagstukken, zoals 
in de zorg. Paradigmata focussen het denken over 
complexe onderwerpen. Paradigmata, zoals des-
tijds het defectparadigma of het 
ontwikkelingsparadigma, zijn sub-
tiel en ontastbaar, maar niet on-
schuldig. Zij hebben ook buiten de 
hoofden van ethici en professoren 
hun uitwerking: zij beïnvloeden 
zorgvisies, beleidsstrategieën, op-
leidingscentra en zo dus ook de 
praktijk van alledag. Paradigmata 
zijn niet statisch; naarmate de tijd 
voortschrijdt en de samenleving 
verandert, verliest een interpretatiekader als van-
zelf de aansluiting bij de veranderde realiteit.

Wij zijn doordrongen geraakt van het feit dat het ge-
bruik van het begrip ‘paradigma’ heel behulpzaam 
kan zijn, maar ook vertroebelend kan werken. Het 
bediscussiëren van de waarde van een paradigma 
en het uitpluizen van alle onderliggende interpreta-
ties draagt risico’s met zich mee. Het risico bijvoor-
beeld dat het als iets aanmatigends, iets te moeilijks 
en te pretentieus wordt opgevat, of het risico dat 
de discussie over de relatieve waarde van het ene 
paradigma ten opzichte van het andere, de verbin-
ding met de praktijk verliest en een doel op zichzelf 
wordt. Terwijl de bedoeling altijd is en zou moeten 
zijn, dat de cliënt er uiteindelijk iets mee opschiet. 

Een paradigmastrijd kan de gemeenschappelijke 
opdracht die de samenleving heeft om goede zorg 
aan mensen met een verstandelijke beperking te 
verlenen, in de weg staan als het leidt tot het ont-
staan van scholen of kampen. Op geen moment is 
het de bedoeling geweest om ons op deze wijze te 
onderscheiden of af te zetten. Niettemin denken 
we dat er een aantal fijngevoelige maar belang-
rijke bijstellingen te maken zijn en accenten ver-
legd kunnen worden die wellicht 
beter passen bij de behoeften 
van deze tijd; beter passen bij 
of juist beter tegenwicht bieden 
aan de overtuigingen, normen 
en waarden waarmee zorgverle-
ners, verwanten en cliënten van 
nu zijn opgegroeid en die zij zich 
hebben aangeleerd in huis, op 
school, tijdens de beroepsleiding 
en in de praktijk. Anders gezegd, 
paradigmata geven woorden aan de noodzaak om 
tegenkracht te organiseren: het defectparadigma 
organiseerde tegenkracht tegen de onmenselijke 
verwaarlozing van de 19de eeuw en daarvoor; het 
ontwikkelingsparadigma mobiliseerde de troepen 
tegen de uitzichtloosheid van de ‘imbecielenge-
stichten’; het burgerschapsparadigma keerde zich 
tegen de discriminatie en het paternalisme dat 

daaruit voortsproot; het waardigheidsparadigma 
valt te bezien als een reactie op de handelingsver-
legenheid, inertie en gebrekkige belangenafweging 
waar de sector nu mee kampt. Het zijn noden die 

breed worden gevoeld en die ve-
len ook met prachtige eigen en 
vergelijkbare initiatieven oppak-
ken. Wij claimen geen uniciteit, 
ons initiatief is er een van vele en 
kent vele tekortkomingen. Wij zijn 
te allen tijde bereid om beschei-
den het gesprek aan te gaan, met 
respect voor de reuzen op wiens 
schouders wij staan, zoals de he-
laas onlangs overleden Ad van 

Gennep. Mits het op enigerlei wijze kan bijdragen 
aan een waardiger bestaan voor onze medemensen 
die langdurige zorg nodig hebben.

Werken aan waardig leven

Wat verstaan we onder waardigheid en een waardig 
bestaan? Het zijn begrippen waarvan de universele 
betekenis makkelijker gevoeld dan gedefinieerd kan 
worden. Het is hier niet de plek om de (boeiende) 
ontwikkeling van het begrip ‘waardigheid’ binnen 
de filosofie, het recht, de sociale wetenschappen of 
medische ethiek uit te spinnen, van de 15e-eeuwse 
Oratio de hominis dignitate van Pico della Mirandola 
via Kant en de Verenigde Naties tot Martha Nuss-
baum – om maar eens een paar belangrijke namen 
te noemen. Dat laten wij graag aan anderen over, in 
de wetenschap dat een sluitende definitie van het 
begrip niet voorhanden is. En hoewel de grenzen 
van waardigheid en een waardig bestaan moeilijk 
zijn af te bakenen met een heldere definitie, lijken 
de begrippen altijd te draaien om het erkennen van 
en het rekening houden met het bestaan, de eigen-
heid en het streven naar zelfverwezenlijking van de 

ander, en als zodanig te fungeren 
als rem op ons eigen zelfzuchtig 
gedrag. 

Die ‘ander’ hoeft overigens geen 
mens te zijn. Een hond die ge-
ketend leeft in een te klein hok, 
heeft een hond-onwaardig be-
staan. Volgens steeds meer 
mensen is ‘een waardig bestaan’ 
niet alleen van toepassing op 

mensen en dieren, maar zelfs op het leven in het al-
gemeen. Deze gedachtesprong maakt ook goed dui-
delijk waarin het denken in termen van waardigheid 
en een waardig bestaan verschilt van het denken 
in (burger)rechten: de meeste mensen zullen het 
zinloos vandaliseren van bomen op ethische gron-
den afkeuren, maar geen moeite hebben dezelfde 
boom om te hakken als hij hun tuinserre in de weg 

,,Er zit zó’n kern van waarheid in het 
artikel over waardigheid. Ik denk dat 
de concepten zeker inspiratie ople-
veren. Voor cliënten, begeleiders en 
verwanten.’’ (Een projectleider)

,,Er gaat iets koels uit van het 
burgerschapsparadigma. Waardig-
heid gaat meer over de zin van het 
leven. Dat jij het waard bent om te 
leven. Het burgerschapsparadigma 
komt voort uit een soort nutstheorie.’’ 
(Manager)

,,Dat balanceren [tot de grens van 
het onveilige] is het mooist. Het 
Sinterklaasfeest is paniek bij ons. Dat 
hebben wij jarenlag zelf gecreëerd. 
Wij hebben het zelf 30 jaar spannend 
gemaakt. Dan zijn de cliënten maar 
even uit hun doen.” (Begeleider)
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Paradigma’s
Defect-

paradigma
Ontwikkelings-

paradigma
Burgerschaps-

paradigma
Waardigheids-

paradigma

Mensvisie Mens met 
beperkingen

Mens met 
mogelijkheden

Mens met rechten en 
plichten

Ervarend mens

Status persoon Patiënt Leerling Burger Medemens

Begeleiding Verzorgen / 
behandelen

Trainen / ontwikkelen Ondersteunen Verplaatsen in / 
prikkelen

Plaats van 
ondersteuning

Instituut Speciale 
voorzieningen in de 

samenleving

Gewone voorzieningen 
in de samenleving

In vitaal netwerk

Maatschappelijke 
houding

Segregatie Normalisatie Integratie / inclusie Verwachtingsvolle 
acceptatie

De ontwikkeling van paradigma’s door de tijd heen (Reerink, 2017)

gebaseerde communicatie bij deze groep minder 
voor de hand dan non-verbale informatie-uitwisse-
ling. Luisteren is in die zin vooral figuurlijk bedoeld 
en gaat over de subtiele wisselwerking tussen sig-
nalen geven en signalen ontvangen. Het vereist aan-
dacht, alertheid, empathie en oefening. 

In een ideale situatie vormen de verbale en non-ver-
bale verhalen van de cliënten de basis voor alle zorg 
en ondersteuning. Maar hoe belangrijk verhalen 
ook zijn, in de realiteit van alledag drijven ze snel 
naar de achtergrond. Een reden hiervoor is dat de 
zorg complex is geworden en er veel mensen bij 
betrokken zijn. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen refe-
rentiekader naar zijn omgeving, vanuit zijn eigen ge-
zichtspunt. Cliënten worden daardoor al snel afhan-
kelijk van het referentiekader van anderen. Daarom 
is het voor zorgverleners en andere naastbetrokke-
nen zo belangrijk om hun eigen referentiekader te 
kennen, en te beseffen hoe dat 
uitgangspunt alle waarnemingen 
beïnvloedt. Alleen dan is een be-
ter begrip van de ander mogelijk 
en daarmee een betere relatie en 
een betere ondersteuning.

De concepten 

Aan het waardigheidsparadigma zijn een aantal 
concepten verbonden, waar het NTZ-artikel op in-
gaat. In dat artikel fungeerden de concepten vooral 
als – onvolmaakt – gereedschap om de verschillen 
te benaderen tussen wat wij voorstellen en het zoge-
heten burgerschapsparadigma. 

De reden om de tabel hier te herhalen, is dat de 
concepten ook behulpzaam zijn gebleken om in de 
zorgpraktijk van alledag de wisselwerking tussen 
denken en doen te versterken. Vooral in dat opzicht 
hebben ze soms expliciet en vaker impliciet telkens 
een rol gespeeld in het actieonderzoek. Daarom 
volgt hieronder nog een toelichting.

Medemens

Een goed leven ontstaat (vrijwel) altijd in context met 
anderen. Er mogen zijn in de ogen van anderen, be-
tekenisvolle relaties aangaan, gewaardeerd worden 
om wie je bent, ervaringen opdoen, jezelf ontplooi-
en, zelf iets inbrengen, mogelijkheden uitprobe-
ren, kunnen leren van fouten en er toe doen. Maar 
ook: pijn ervaren, ingekaderd worden, je verzetten, 
struikelen, verdrietig zijn, en leren accepteren. Zo-
als je de zomer leert waarderen door de winter en 

vice-versa, zo lijkt de combina-
tie van positieve en negatieve 
ervaringen in de relaties tussen 
mensen essentieel voor een goed 
leven. Weinig is geestdodender 
dan leegte, eenzaamheid en stil-
stand. In het leven van de meeste 
mensen zónder beperking doen 

deze positieve en negatieve relationele ervaringen 
zich ‘als vanzelf’ voor. Bij mensen in de langdurige 
zorg is dat veel minder evident. Bij het werken van-
uit waardigheid is dit dan ook de meest eenvoudige 
manier om na te denken over de zorg aan mensen 
met een beperking: hoe zou ík het vinden om zo 
benaderd te worden? Behandel ik de persoon met 
beperking zoals ik zou willen zorgen voor mijn kind, 
mijn broer / moeder / vriend? Zie ik hem kortom 
als mijn medemens, die net als ik soms, vaak of 

,,Als ik ergens een allergie voor heb, 
is dat stagnatie. Juist daar breekt 
het waardigheidsparadigma mee.’’ 
(Begeleider)

staat; de meeste mensen bezien het met een rietje 
opblazen van kikkers als dierenmishandeling, maar 
slapen geen nacht minder als een sloot met duizend 
kikkers wordt gedempt omwille van een nieuw be-
drijventerrein; de meeste mensen gunnen kippen 
een waardig bestaan en een ‘humane’ slacht, maar 
barbecueën vrolijk door; niemand vindt het opslui-
ten van kinderen acceptabel en nochtans beperken 
wij hun vrijheid routinematig en 
op een wijze die we bij volwasse-
nen verwerpelijk zouden vinden. 
Je zou waardigheid en de roep om 
een waardig bestaan als de ethi-
sche bron kunnen zien waaruit 
rechten (kapvergunningen, die-
renwelzijnsregels, kinderrechten, 
mensenrechten) voortvloeien. Maar anders dan bij 
rechten, die als het ware het afdwingbare ‘eigen-
dom’ zijn van hun onderwerp (mijn rechten als kind, 
mijn rechten als mens, als gehandicapte, als bur-
ger) wordt waardigheid en een waardig bestaan mij 
toegekend of onthouden door mijn medemens. Die 
toekenning vindt plaats in de onderlinge relatie. Het 
werken aan waardigheid brengt altijd een verant-
woordelijkheid en een afweging van belangen met 
zich mee.

In de zorg

De term waardigheid heeft de laatste jaren een op-
mars gemaakt in de zorg, ondanks het gebrek aan 
een heldere definitie. Zo kreeg in 2015 het begrip 
een prominente plek in beleidsstukken (het idee van 
het waardigheidsparadigma had toen al het licht ge-
zien). Toenmalig staatssecretaris Van Rijn lanceerde 
zijn plan voor verbetering van de verpleeghuiszorg 
met een verwijzing naar de term waardigheid. Sinds 
de Kamerbrief Waardigheid en trots. Liefdevolle 
zorg voor onze ouderen1, wordt het begrip in Neder-
landse beleidskringen vooral in verband gebracht 
met kwetsbare ouderen.

De Australische filosofe Linda Barclay gaat in haar 
artikel uit 2016 In sickness and in dignity; a phi-
losophical account of the mea-
ning of dignity in health care 
uitvoerig in op het gebrek aan 
consensus over de betekenis van 
de term waardigheid in de zorg. Zij 
waarschuwt met name voor het 
risico dat het begrip verward kan 
worden met ‘quality of care’ en daarom verwordt 
tot een onbruikbaar concept of een modewoord dat 

1  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/02/10/waardigheid-en-trots-liefdevolle-zorg-voor-onze-ouderen.

2  We gebruiken hier het woord afstemming in navolging van velen, waaronder S. van der Weele, F. Bredewold, E. Grootegoed, M. Trappenburg en E. Tonkens 
in hun boek De kunst van ambachtelijke afstemming. Een onderzoek naar ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun verwanten 
(Utrecht 2018). 

3  Andries Baart maakt in De Ontdekking van kwaliteit, theorie en praktijk van relationeel zorg geven (Amsterdam 2018) een interessant onderscheid 
tussen zorgrelatie en relationeel zorg geven. Het ‘samen werken aan waardigheid’ sluit aan bij zijn relationele benadering. Zonder elementen van ‘wederkerig-
heid’, hoe klein en subtiel ook, zijn betekenisvolle relaties vrijwel onmogelijk, schreven wij eerder. Om betekenisvolle relaties te ontwikkelen is ‘medewerking’ 
van de hulpbehoevende nodig om als ondersteuner een morele ervaring van betrokkenheid op te kunnen doen (Hertogh, 2010).

staat voor bestaande waarden als compassie, res-
pect en veiligheid. 

Henk Nies, bestuurder van het kennisinstituut 
Vilans, haalt Barclay aan in zijn recente essay over 
De waarde(n) van waardigheid in de zorg. Nies legt 
daarin de nadruk op het gegeven dat ‘waardigheid 
bij kwetsbaarheid veel te maken heeft met hoe 

mensen om kunnen gaan met de 
bedreiging of aantasting van zich-
zelf als iemand met een verleden 
en een toekomst.’ Het gaat er vol-
gens Nies om ‘dat zij om kunnen 
gaan met hun eigen kwetsbaar-
heid en afhankelijkheid, en tóch 
betekenis kunnen geven aan hun 

bestaan … [en] om het vinden en hervinden van je 
waarden in het leven’. ‘Eigenlijk gaat het erom dat je 
iemand kunt zijn, die er mág zijn en die van waarde 
is’, aldus Nies.

Tijdens het actieonderzoek draaide waardigheid er 
om als mens (dat je bent en wilt worden) gehoord, 
gezien en erkend te worden, ook (of vooral) in de 
ondersteuningsvraag. Op dat laatste aspect zullen 
wij inzoomen, omdat juist in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking de omgang met 
die ondersteuningsvraag zo belangrijk is. In essen-
tie gaat het om de permanente zoektocht naar fun-
damentele medemenselijkheid in de erkenning van 
ongelijkheid in praktische situaties. Of anders ge-
zegd: de essentie ligt in het erkennen van zowel de 
permanent onevenwichtige relatie als van het prin-
cipiële bestaansrecht van de ander als medemens. 

Relaties en luisteren 

De hierboven beschreven zoektocht vraagt om een 
voortdurende ‘afstemming op de ander’2. Om aan te 
kunnen voelen wat er voor de ander toe doet, is een 
(wederkerige) relatie een vereiste. Alleen wie bereid 
is een relatie3 aan te gaan met mensen met een 
verstandelijke beperking kan de werkelijk belang-
rijke signalen opvangen die aangeven wat iemand 

prettig vindt en wat niet en meer 
op de langere termijn bezien, wat 
iemand ervaart, hoopt, droomt en 
vreest. 

Alleen in een kwalitatief hoog-
waardige relatie is het mogelijk te 

luisteren naar wat mensen met een verstandelijke 
beperking te zeggen hebben, ook al ligt de op taal 

,,Ik werk altijd vanuit de relatie. Dat 
doe ik gevoelsmatig. Ik vind het 
prachtig. Dit past helemaal bij mij.” 
(Begeleider)

,,Hij kan meerdere dingen. Waar zou 
hij zich meer kunnen ontplooien? 
Had hij maar een leuk clubje.” (Zus)
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altijd ondersteuning nodig heeft om verder te kun-
nen? Het is de meest eenvoudige en gelijkwaardige 
manier om de mens-met-beperking te beschouwen. 
Noem hem burger, leerling of patiënt, dat alles is hij 
(soms) ook, maar primair toch medemens. 

Verwachtingsvolle acceptatie

Het is in de wereld van de langdurige zorg tegen-
woordig gebruikelijk om mensen met een beperking 
‘cliënt’ te noemen. Voor de begrijpelijkheid is dat 
ook het woord dat wij tijdens het actieonderzoek 
en in dit rapport hebben gebruikt en gebruiken. 
In het NTZ- artikel zijn wij evenwel ingegaan op de 
nadelen ervan. Het woord ‘cliënt’ benadrukt de 
transactionele aard van het zorgverlenen (‘klant 
is koning’, ‘u vraagt wij draaien’) 
en stimuleert de beschaafde 
afstandelijkheid die de relatie 
klant-dienstverlener kenmerkt in 
plaats van de empathische ver-
binding die een betekenisvolle 
zorgrelatie vereist. Het zou mooi 
zijn, als de sector een nieuw woord verzint om de 
‘cliënten’ mee aan te duiden. Bewoner en hulpvra-
ger hebben al een andere klank, maar hebben even-
eens hun keerzijden.

Aan welke criteria zou zo’n nieuw woord moeten 
voldoen? Hiërarchisch geladen begrippen als ‘pa-
tiënt’ of ‘leerling’ voldoen al lang niet meer. En een 
veelgehoorde kritiek op het benadrukken van het 
‘burger-zijn’ van mensen met een 
beperking, is dat dit geen recht 
doet aan het eigene en het bij-
zondere van de doelgroep. Er zijn 
immers genoeg gehandicapten 
die zelfs met de best denkbare 
ondersteuning nooit ofte nimmer 
hun rechten en plichten als bur-
ger zelfstandig kunnen waarma-
ken. Ook door uitsluitend de me-
demenselijkheid of de hulpvraag 
van de cliënten te benadrukken, 
loop je het risico het bijzondere te 
normaliseren. Het hypothetische 
nieuwe woord om cliënten mee 
aan te duiden, zou dus zowel de fundamentele me-
demenselijkheid als het bijzondere en eigene van 
de doelgroep moeten benadrukken. 

Suggesties zouden welkom zijn. Behulpzaam is dan 
wellicht uit te gaan van het concept ‘verwachtings-
volle acceptie’ als maatschappelijk basishouding 
ten aanzien van de zorg voor mensen met een be-
perking. Het concept draagt een dubbele boodschap 
mee: blijf bij mensen met een beperking altijd open 
voor deelname, voor groei, voor verandering, voor 
het ontwikkelen van een eigen pad, maar accepteer 
wat onmogelijk is, idealiseer niet wat onhaalbaar is 

en stel jezelf voortdurend de vraag, hoe de balans 
tussen ‘accepteren’ en ‘verwachtingsvol vooruit-
kijken’ uitvalt. Acceptatie en een verwachtingsvol-
le houding kunnen elkaar dan versterken in plaats 
van in de weg zitten. Om dat te bereiken moeten we 
blijven luisteren naar het verhaal van de cliënt en 
permanent zoeken naar kennis en praktijk-inzichten 
om zijn ervaringsruimte te vergroten. 

Ervarend mens

Een mensenleven valt te beschouwen als een aan-
eenrijging van positieve en negatieve ervaringen. 
De som daarvan maakt ons tot wie wij zijn, waarbij 
je mag hopen uiteindelijk een gevarieerde, leven-
dige collectie met meer positieve dan negatieve 

ervaringen op te bouwen. Voor 
mensen met een beperking is het 
opdoen van nieuwe, gevarieerde 
ervaringen problematisch. Zeker 
intramuraal, op instellingsterrei-
nen, zijn ze vaak afhankelijk van 
anderen om dagelijks de stroom 

van het leven werkelijk te ervaren. Monotonie, ver-
veling en inertie liggen op de loer. Je dag uitzitten, 
wachten totdat je wordt opgehaald voor een vol-
gende, door anderen georganiseerde activiteit, dat 
is voor veel cliënten die beperkt tot eigen initiatief 
in staat zijn de realiteit. Je basisbehoeften worden 
vervuld, je leeft in een veilige omgeving en het on-
dersteuningsplan wordt keurig bijgehouden in het 
elektronisch dossier, maar toch mist er iets: leven 

in de brouwerij. Het gaat zoals het 
gaat, de boel is onder controle. 
Uiteindelijk spint dat een cocon 
van inertie rond de cliënt, die hij 
(of zijn verwanten/zorgverleners) 
soms heel eng vinden om te door-
breken. Want met het onverwach-
te en ongeplande kan onrust, 
verwarring en onzekerheid zijn 
intrede doen. Maar ook energie, 
verwondering of een vorm van 
zelfbewustzijn. Zoals al eerder 
aangegeven, is het bij het werken 
vanuit waardigheid van belang 
juist ook de negatieve, onprettige, 

uitdagende en prikkelende ervaringen te waarde-
ren als elementen die onlosmakelijke aan het leven 
verbonden zijn. Voor de goede orde: natuurlijk pleit 
niemand voor het opzettelijk veroorzaken van pijn 
of leed of negatieve ervaringen. Maar wél om deze 
binnen de grenzen van redelijkheid en medemen-
selijkheid te durven accepteren als de mogelijke 
gevolgen van (liefst nieuwe) ervaringen, zoals bij 
ieder ander mens: koude handen krijgen als je een 
sneeuwpop maakt, op je snufferd gaan bij het voet-
ballen, een tijdje onrustig zijn door de spanning van 
een nieuwe baan, een blauwtje lopen bij een onbe-
reikbare liefde. Liever ervaringen aanbieden tot de 

grens van het onveilige, hoe klein en onbetekenend 
ook, dan een geestdodend en monotoon bestaan. 

Verplaatsen in / prikkelen

Luisteren naar iemand met een beperking op het ge-
bied van taal, intelligentie en levenservaring, vergt 
aandachtig observeren en zo goed mogelijk aanvoe-
len en uitproberen. Een begeleider die er in slaagt 
zich te verplaatsen in het perspectief van de cliënt 
en actief diens wensen en voorkeuren weet op te 
vangen, zet een belangrijke eerste stap. Maar daar 
begint het pas mee. Het hebben van voorkeuren of 
wensen, suggereert immers een vorm van kennis 
over die keuzes en mogelijk-
heden. Mensen die een (groot) 
deel, of misschien wel hun hele 
leven in een instelling wonen, af-
gezonderd van de buitenwereld, 
kennen die opties vaak niet of 
nauwelijks. Het leren kennen van en handelen naar 
de ‘cliëntvoorkeuren’ is dan niet noodzakelijkerwijs 
de beste zorgbeslissing. Want wat te doen, bijvoor-
beeld, als de cliënt niets anders lijkt te willen dan 
de hele dag op bed blijven, overmatig drank & drugs 
gebruiken, telkens dezelfde activiteit uitvoeren, of 
zich afzonderen? Deze vragen spelen misschien 
nog wel meer in de zorg voor cliënten ‘in de wijk’, of 
voor bewoners van LVB-locaties die vergeleken bij 
intramurale cliënten veel zelf bepalen. Zeker sinds 
termen als autonomie, eigen regie en zelfbeschik-
king zo in zwang zijn geraakt.

Als een cliënt er zelf voor kiest zijn verslaving voort 
te zetten of het criminele pad op te gaan, welke 
ondersteuning is dan van zorgverleners gewenst? 
Welke waarde ken je dan toe aan die wil (en aan 
autonomie)? Juist op dit punt kan het vakmanschap 
van de zorgverlener schitteren. Alles zou er op ge-
richt moeten zijn diens vermogen te versterken om 
– systematisch, in overleg met collega’s en vooral 
ook gesteund en gevoed door de kennis die er bin-
nen de organisatie beschikbaar is – telkens weer de 
grens op te zoeken in de begeleiding van de cliënt 
en creatieve stappen te nemen om de zo gewenste 
prikkelende ervaringen aan te bieden en de stagna-
tie te doorbreken. Het is een inherent intuïtieve en 
subjectieve zoektocht die mede daarom het best in 
teamverband met collega’s én de buitenwereld kan 
worden aangegaan. De grens tussen prikkeling en 
overprikkeling wordt daarbij bepaald door de cliënt, 
maar telkens verlegd door de begeleiders. Dat daar-
mee soms de grens van wat de cliënt of cliëntverte-
genwoordiger als ‘veilig’ ervaart wordt betreden, is 
onvermijdelijk en niet problematisch. 

Vitaal netwerk

Nog steeds lopen heel veel cliënten de beschikba-
re kansen, goodwill en hulpvaardigheid mis die de 

samenleving te bieden heeft. De belangrijkste be-
perkende factor daarbij lijkt de interne organisatie-
dynamiek en de prestatieverplichtingen van zorg-
instellingen te zijn. Deze stimuleren een inwaartse 
blik bij zorgverleners en faciliteren verwanten om 
zich te onttrekken aan de morele zorgverantwoorde-
lijkheid voor hun naasten. Verwanten en betrokken 
buitenstaanders voelen zich al snel ‘op bezoek’ in 
de zorginstelling, in plaats van partners in de zoek-
tocht naar een waardig bestaan voor cliënten. 

Door het netwerk van de cliënt en het netwerk in 
de omgeving van de zorginstelling centraal te stel-
len in het denken over de plaats waar de zorg en 

ondersteuning wordt aangeboden, 
verandert de rol van de zorgverle-
ner in die van een vakman die meer 
ondersteunt en minder zelf zorg 
verleent – dus die minder bezig is 
dagelijkse klussen en meer met 

het luisteren naar de verhalen die cliënten op welke 
manier dan ook communiceren. Om vervolgens met 
zijn vakmanschap waarde toe te voegen aan het le-
ven van de cliënt door voortdurend op zoek te gaan 
naar kansen om de cliënt(-vertegenwoordigers) in 
hun netwerk bij te staan. Het is een begeleider die 
de ruimte neemt (en daarin gestimuleerd wordt door 
zijn werkgever) om contact te leggen met de buiten-
wereld, om voorbeelden van goede ondersteuning 
tot zich te nemen. Die samen met zijn werkgever en 
collega’s voortdurend naar mogelijkheden zoekt om 
het afwassen, koken en het ‘dingen doen’ om te zet-
ten in een betekenisvolle dagbesteding of ervaring 
voor de cliënt. Dat wil zeggen: afhankelijk van cliënt-
type en context een grotere of minder grote stap te-
rug doen en waar ook maar mogelijk de dagelijkse 
beslommeringen beschouwen als een gezamenlijke 
opdracht voor de cliënt, diens verwanten en diens 
netwerk, externe vrijwilligers, ongeschoold perso-
neel en, als ‘meewerkend voorman’, de begeleider 
zelf.

Relaties in de langdurige zorg richten zich idealiter 
op het voortdurend gezamenlijk exploreren van de 
mogelijkheden om de voorkeuren van de cliënt te 
leren kennen en uit te breiden. Met als doel een 
menswaardiger, ervaringsrijker bestaan in een be-
tekenisvolle sociale context. Of kort gezegd: van 
aandacht naar relatie naar ervaring. Aan de bege-
leider de taak om als creatieve coach een tintelen-
de omgeving te kiezen of te maken waar cliënten 
en naastbetrokkenen – binnen de grenzen van hun 
mogelijkheden en tot aan de grens van het voor hen 
onveilige – zélf kunnen ervaren welke sensaties zij 
waarderen en welke niet. Het gaat in dit proces dus 
niet primair om het ‘ontwikkelen’ van de cliënt (al 
kan dat soms een gerechtvaardigd nevendoel zijn) 
en al evenmin om emancipatie, autonomie of inclu-
sie (al kan dat de uitkomst van de zoektocht zijn). 
Het gaat om een waardiger bestaan.

,,We moeten hun wereld vergroten.’’ 
(Begeleider)

,,Wat is nou de wens en behoefte van 
de cliënt? Het allerleukste is toch dát 
onderzoeken? Er is niets mis met vei-
ligheid en rust creëren, maar daarin 
moet je wel een balans zien te vinden. 
Laten we niet te veel bakkeleien over 
belemmeringen. Kinderen kunnen 
ook niet alles aan, maar je wil ook 
dat ze groeien. Door de ogen van de 
cliënt kijken, dat is de essentie van je 
vak.’’ (Oud-medewerkster)

,,We hebben allemaal regeltjes inge-
steld. Die hebben we zelf bedacht.’’ 
(Begeleider)
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2    Gedaan

Tijdens het actieonderzoek van juli 2018 tot okto-
ber 2019 hebben we bij twee organisaties in totaal 
meer dan twintig formele bijeenkomsten met de 

deelnemers georganiseerd. Daarnaast hebben de deel-
nemers aan het actieonderzoek onderling of apart hon-
derden gesprekken gevoerd. Met elkaar, met cliënten, 
begeleiders, teamleiders, coaches, gedragskundigen, 
andere medewerkers, managers, verwanten, ande-
re naasten, vrijwilligers en bestuurders. We liepen en 
draaiden dagen mee, mochten aanschuiven tijdens het 
eten, organiseerden talloze activiteiten en ondernamen 
uitstapjes met cliënten. Er is veel gebeurd. Er is veel los-
gewoeld, opengeritst, afgeschermd, doorgelucht en op-
gebouwd. Hieronder volgt een overzicht van de activitei-
ten die de actieonderzoekers (begeleiders, naasten en 
cliënten) in Twente en Amsterdam hebben ondernomen. 
De diverse gesprekken die alle deelnemers tussendoor 
met elkaar voerden, zijn hier niet apart vermeld. 

Van vrijwel alle contactmomenten zijn verbatim aante-
keningen gemaakt. De citaten, die hieronder het acti-
viteitenoverzicht verlevendigen, zijn afkomstig uit deze 
notities. De citaten zijn geanonimiseerd; zowel de na-
men van de professionals als die van de cliënten en 
naastbetrokkenen zijn aangepast.

Enschede: ’t Bouwhuis en Eikenlaan 

De Twentse Zorgcentra (DTZC) is de grootste aanbieder 
van zorg- en dienstverlening aan mensen met een ver-
standelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten 
maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en 
dienstverlening. In totaal bieden 2.500 medewerkers 
direct of indirect ondersteuning. Voor huisvesting in 
de wijk tot wonen op een beschermd terrein kunnen 
mensen met een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking bij De Twentse Zorgcentra terecht. De omzet 
bedroeg in 2018 circa 120 miljoen euro.

Op het beschermde terrein van ’t Bouwhuis in Ensche-
de (waar tevens het hoofdkantoor huist van De Twentse 
Zorgcentra) bevinden zich verschillende woningen van 
cliënten. Een daarvan is Eikenlaan 11, een uitzonder-

,,De IGJ kan er in. Alles is op orde. 
Toch raakt de inspectie niet waar 
jullie met actieonderzoek op stuiten.’’ 
(Manager)

,,Dat vertragen, dat is soms zo 
belangrijk. Samen met iemand gaan 
zitten. Iedereen is zo geneigd om 
in de doe-modus te schieten, dat is 
zorg-mensen eigen.’’ (Netwerkverster-
ker)

,,Zondagavond zijn ze moe van de 
hele dag in hun stoel zitten.’’ (Bege-
leider)
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lijk ruim, licht en eigentijds gebouw. Daar wonen 10 
mensen met een verstandelijke beperking, vier vrou-
wen en zes mannen. Het verschil tussen de bewoners is 
groot: in leeftijd, gedrag, stoornis en niveau. Sommige 
bewoners zijn in staat zich goed uit te drukken, anderen 
niet. De een kan zelfstandig naar dagbesteding, de an-
der is aangewezen op voortdurende aanwezigheid van 
een begeleider (meerzorg of 1 op 1 begeleiding). 

Op Eikenlaan 11 werken tien begeleiders. Bewoners 
hebben een van de twee persoonlijk begeleiders (pb-
er) als vaste gesprekspartner, die met hen een bege-
leidingsplan opstelt. Op de woning krijgen de bewoners 
daarnaast ondersteuning van woonbegeleiders en een 
huishoudelijke hulp. Deze hulp is zo veel op de woning 
aanwezig, dat bewoners haar zien als steun en toever-
laat. Op één jongeman na zijn de medewerkers allemaal 
vrouwen. 

Deze woning en deze begeleiders zijn volgens de net-
werkversterker en de regiomanager geselecteerd voor 
het actieonderzoek omdat Eikenlaan 11 als team 
cliënten met moeilijk gedrag een veilig thuis heeft we-
ten te bieden, het aantal incidenten laag weet te hou-
den en de eigen zaken financieel goed op orde heeft. 

Verloop acties

In de periode juli 2018 – oktober 2019 hebben we, af-
gezien van de eerste ontmoetingen en meeloopdagen, 
in totaal tien formele sessies georganiseerd op en rond 
’t Bouwhuis en Eikenlaan 11. Op 2 juli 2018 vond de 
eerste kennismaking plaats tussen afgevaardigden van 
het team en de begeleiding van het actieonderzoek. We 
bespraken wat de uitkomsten van de Handicap Exper-
ience waren, wat de essentie is van het samenwerken 
aan waardigheid (het paradigma en de concepten) en 
wat actieonderzoek behelst. 

Daarna volgden ontmoetingen om te inventariseren 
welke mensen zouden kunnen en willen deelnemen 
aan het actieonderzoek. Daar waar we aanvankelijk wil-
den beginnen met een brede bijeenkomst om potentië-
le deelnemers te informeren en enthousiasmeren voor 
het actieonderzoek, gaven teamvertegenwoordigers 
aan eerst een nadere uitwisseling met de teamleden te 
willen in een ongedwongen sfeer.

Dit vond plaats op 5 november 2019 in Villa Amelink op 
’t Bouwhuis. Daar spraken we over wat betrokkenen te 
doen zou staan het komende jaar, wat een ieder gemo-
tiveerd had om de zorg in te gaan en waar de teamle-
den graag verandering in zouden brengen. En ook hoe 
we bewoners en naasten zouden kunnen betrekken bij 
het actieonderzoek. Twee dingen werden toen duidelijk. 
Allereerst dat het team de relatieve onbestemdheid van 
actieonderzoek en de vaagheid van ‘samenwerken aan 
waardigheid’ niet prettig vond. Het verlangen naar con-

creetheid en taken bleef gedurende het actieonderzoek 
een terugkerend thema. 

Ten tweede kwam naar voren dat team geen brede bij-
eenkomst wilde organiseren met naasten, deels van-
wege de complexe relaties met verwanten van een be-
woner en deel vanwege bovengenoemde vaagheid. Bij 
De Twentse Zorgcentra hebben we met zoveel mogelijk 
naasten individuele gesprekken gevoerd, bij hen thuis 
of op hun werk. Op die manier hebben we hun perspec-
tief proberen mee te nemen. 

Om met het actieonderzoek aan te sluiten bij een ge-
meenschappelijke wens van zowel bewoners, naasten 
als zorgmedewerkers betrokken bij Eikenlaan 11, zijn 
we van start gegaan met de vraag, op welk gebied alle 
partijen het liefst een verbetering zouden willen bewerk-
stelligen. Uit die inventarisatie bleek een onvrede met 
de dagbesteding (daginvulling) van cliënten die onvol-
doende past bij de wensen en (groei-)mogelijkheden 
van bewoners van Eikenlaan 11.

Betrokkenen hebben aangegeven zich hierop te willen 
richten in het actieonderzoek, ten einde de huidige on-
bevredigende situatie in het belang van de cliënt te kan-
telen naar een gewenste situatie. 

Op basis van die gemeenschappelijke motivatie zijn we 
tot het onderstaande doel van het lokale actieonder-
zoek in Enschede gekomen. Aan het doel hebben we 
een hoofdvraag verbonden, die beantwoord kan worden 
aan de hand van de daaraan gekoppelde subvragen. De 
subvragen komen voort uit het waardigheidsparadigma 
waarvan we de bruikbaarheid wilden toetsen tijdens dit 
actieonderzoek. In de kern komt het proces dat we volg-
den neer op de volgende stappen: 

A) Kennen: het uitzoeken van en omgaan met de wen-
sen van bewoners en 

B) Doen: aansluiten op de begrepen cliëntwens in het 
gezamenlijke handelen. 

Al vlot kwamen we tot de conclusie dat de gewenste 
eindsituatie met betrekking tot daginvulling op deze 
wijze omschreven kon worden: Wat de mensen om de 
cliënt heen doen en waartoe zij in staat worden gesteld 
om tot een passende daginvulling te komen, is in lijn 
met wat echt belangrijk is voor de cliënt op de langere 
termijn.4 

Om die gewenste situatie te bereiken, formuleerden we 
de volgende hoofdvraag: 

Welke maatregelen en middelen zijn er nodig om de  
daginvulling van de cliënt aantoonbaar meer te richten 
op zijn belang op de lange termijn? 

4  D.w.z. dat de cliënt de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en te worden; ofwel 
tot bloei te komen (zie hierboven bij de betekenis van waardigheid).

,,Ik hou van winkelen. Dan beleef je 
weer iets nieuws. Ik ga ook wel eens 
wandelen maar dan ben ik wel bang 
om de weg kwijt te raken.’’ (Nicole)

,,Hoe mooi zou het zijn als ze elke 
ochtend binnen stappen en niet de 
handicap zien maar mensen met 
verlangens. Wat zou Bert nou van-
daag willen in plaats van het vaste 
programma.’’ (Coach)

,,Er zijn allerlei dingen de laatste 
tijd, sinds het onderzoek. Daisy heeft 
autisme en trekt zich terug. Wij 
begrijpen nu dat zij schreeuwt om 
bij de hand genomen te worden. Om 
ergens bij betrokken te worden. Dat is 
een hele andere kijk op haar dan zeg-
gen: ‘ze zit lekker boven’.’’ (Begeleider)

,,Wij vullen wel 80 procent voor de 
bewoners in.’’ (Begeleider)
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Meer in klare taal: wat is nodig om bewoners voor wie 
dat het meest urgent is tot een bij hun wensen passen-
de daginvulling te komen. 

En om die hoofdvraag te beantwoorden, zijn we tot het 
voorjaar van 2019 aan de slag gegaan met de volgende 
subvragen5 (zij het niet per se in deze volgorde):

A. KENNEN: UITZOEKEN VAN EN OMGAAN MET 
CLIËNTWENSEN

1. Eerdere inventarisatie 

Wat is er al gedaan om te achterhalen wat de kwali-
teiten, wensen, mogelijkheden en beperkingen van de 
verschillende bewoners zijn, als het gaat om hun bete-
kenisvolle daginvulling?

a. Inventarisatie van wat al eerder is achterhaald over 
cliëntwensen

We hebben vastgesteld wat de meest nabije relaties 
van bewoners (begeleiders, verwanten en betekenisvol-
le anderen) al hebben gedaan om de wensen van de 
verschillende bewoners m.b.t. hun daginvulling te inven-
tariseren.

b. Check Mijn Leven

We hebben de bovenstaande inventarisatie van A1.a 
gelegd naast Mijn Leven. We hebben vastgesteld of 
wensen van de verschillende bewoners m.b.t. hun dag-
invulling al in Mijn Leven staan en opvolging krijgen. 

c. In beeld gebrachte dromen over ideale daginvulling 
bewoners

We hebben posters gemaakt van ‘grenzenloos denken’ 
over een ideale daginvulling van bewoners. Met deze 
methode hebben we reeds bestaande impliciete kennis 
over cliëntwensen uit de hoofden en harten van mede-
werkers getapt.

d. Verslag van toelichting bij posters ideale daginvulling 
bewoners 

We hebben een verslag gemaakt van de toelichting die 
begeleiders gaven bij de posters (A1.c) die de ideale 
dagbesteding verbeelden van bewoners van Eikenlaan 
11 van wie de situatie op dit moment het meest onge-
wenst is.

e. Verzamelen en lessen trekken uit Ervaringen 

We hebben voor de cliënt betekenisvolle ‘ervaringen’ 

5  Op verzoek van betrokkenen zijn de subvragen in zo concreet mogelijk 
opdrachten gegoten.

gedeeld en besproken (reflectie op wat nou eigenlijk 
echt kwaliteit van zorg is volgens betrokkenen). Hierbij 
zijn we opnieuw en specifiek ingegaan op de concepten 
van het waardigheidsparadigma.

f. Cijfer voor huidige en haalbare daginvulling

We hebben een cijfer gegeven aan huidige en haalbare 
daginvulling.

2. Wensen van de cliënt 

Wat toont of communiceert de cliënt over zijn wensen?

Hierbij gaat het om het ophalen of ontdekken van 
nieuwe, nog niet bekende of bekend veronderstelde 
informatie ten aanzien van cliëntwensen. Op Eikenlaan 
11 bleek geen methode in gebruik om te achterhalen 
wat de expliciete en impliciete wensen van cliënten zijn 
of zouden kunnen zijn. Om deze informatie nu en in de 
toekomst op te kunnen halen, hebben we het volgende 
gedaan: 

,,We zijn meer gaan onderzoeken, 
we hebben ons meer naar buiten 
gericht.’’ (Pb-er)

,,We hebben de afgelopen jaren geen 
familiebijeenkomsten meer gehad. 
Nu gaan we familie weer uitnodigen. 
En daarna een bijeenkomst met 
cliënten en verwanten houden. Net 
zoals onlangs met collega’s van dag-
besteding en wonen.’’ (Begeleider)

,,Wat zou het een mooie opbrengst 
zijn als we met elkaar een manier of 
methode vinden om cliëntwensen be-
ter te achterhalen.’’ (Gedragskundige)
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a. Inventarisatie bestaande methoden om beter beeld 
te krijgen van cliëntwensen

We hebben een inventarisatie gemaakt van ‘alle’ be-
staande (en niet al te moeilijk vindbare) methoden om 
de wensen van de cliënt t.a.v. hun daginvulling beter in 
beeld te krijgen. 

b. Geselecteerde methode om beter beeld te krijgen 
van cliëntwensen

We hebben in optimale afstemming met deskundigen in 
de organisatie een selectie gemaakt van een passende 
methode om beter in beeld te krijgen wat de wensen 
van bewoners zijn m.b.t. hun daginvulling.

c. In beeld gebrachte cliëntwensen t.a.v. daginvulling 
van alle bewoners

We hebben de methode toegepast om cliëntwensen 
m.b.t. daginvulling beter in beeld te krijgen.

d. Kennis van buren ophalen

We hebben gekeken bij teams binnen de eigen orga-
nisatie en ook bij teams van andere organisaties hoe 
daar de wensen van cliënten worden geïnventariseerd 
en gewogen.

e. Observaties bewoners diverse plekken dagbesteding

We hebben bewoners geobserveerd op verschillende 
plekken van dagbesteding.

3. Wens achter de wens

De meeste cliënten beschikken niet over de taal en/
of praktische wereldwijsheid om hun wensen handen 
en voeten te geven. Een zekere mate van interpretatie 
van de wens ‘achter’ de wens is dan ook vaak aan de 
orde, waarbij die interpretatie liefst in teamverband en 
in samenspraak met de naasten plaatsvindt. Om daar 
gevoel voor te ontwikkelen hebben we het volgende ge-
daan of in gang gezet: 

a. Van tien bewoners ingevulde Relatiekaarten en Kwa-
liteiten-inventarisaties

We hebben voor de bewoners van Eikenlaan 11 een 
Relatiekaart ingevuld en een Kwaliteiten-inventarisatie 
gemaakt. 

b. Dialoogsessie Meervoudig Kijken 

We hebben als team met begeleiders wonen en dagbe-
steding, andere collega’s van De Twentse Zorgcentra en 
naasten een werkvorm toegepast waarbij we ons ver-

plaatsten in het perspectief van de bewoner van Eiken-
laan 11, de begeleider en de verwant. 

Na deze fase (ongeveer vanaf juli 2018 t/m mei 2019 
waarin we 1 t/m 3 volbrachten) was het voornemen om 
stapsgewijs te beginnen met: 4. (Prioriteiten stellen), 5. 
(Terugkoppeling) en 6. (Besluit nemen). Uit de moeite 
die het alle betrokkenen bij het actieonderzoek op Ei-
kenlaan 11 kostte om de eigen voornemens ook daad-
werkelijk te ondersteunen met gestructureerde acties 
en daarbij zo veel mogelijk naasten te betrekken, bleek 
dat de stapsgewijze aanpak een bijstelling behoefde. 
Het team ontwikkelde daarop een to-do lijst inzake de 
daginvulling met een aantal concrete acties, die in ok-
tober 2019 (deels) zijn uitgevoerd. Dat betekent dat 
onderstaande punten 4. t/m 6. slechts ten dele zijn vol-
bracht. Het intensief en serieus betrekken van naasten, 
is binnen de mogelijkheden die ons ter beschikking 
stonden, een brug te ver gebleken.

4. Prioriteiten

Welke inschatting maken de meest nabije relaties over 
het ontwikkelen van de wensen en het stellen van prio-
riteiten daarbij: 

a. Gesprekken met naasten 

We hebben (nog) geen gesprekken gevoerd met naasten 
over het ontwikkelen van de wensen en het stellen van 
prioriteiten daarbij. In plaats daarvan hebben we indi-
viduele gesprekken gevoerd en interviews afgenomen 
van zo veel mogelijk verwanten en anderen naasten en 
daar een verslag van gemaakt. 

b. Gezamenlijk bepalen van prioriteiten 

We hebben wel een prioriteitenlijst opgesteld, maar 
(nog) niet met naasten (in relatie tot 4.a.).

5. Terugkoppeling

Welke inschatting maken de meest nabije relaties over 
of en hoe terugkoppeling te geven over de cliënt zijn 
wensen? 

a. Met minimaal drie ‘cliënt-systemen’ dialoog over te-
rugkoppeling aan de cliënt

We hebben (nog) geen dialoog gevoerd in het ‘systeem’ 
van de cliënt over terugkoppeling aan de cliënt wat we 
in het vitale netwerk gaan doen om de cliëntwens te 
ontwikkelen.

,,We hadden er meer uit kunnen 
halen. We hebben lang gewacht tot 
er iets zou komen.’’ (Begeleider)

,,We kunnen niet onderschatten hoe 
belangrijk familierelaties zijn voor 
cliënten. Ook als ze erg moeizaam 
zijn.’’ (Gedragskundige)

,,Om te kiezen voor het juiste voor 
een bepaalde cliënt in een specifieke 
context, is lef nodig. […] De groei van 
de cliënt stagneert, want er is angst.’’ 
(Projectleider)

,,Het invullen van Mijn Leven draai 
je nu om. Dat is wel een hele grote 
stap.’’ (Pb-er)

,,Door er meer over te praten, zijn we 
anders gaan kijken naar de bewoners 
en wat we doen.’’ (Begeleider)

,,Het waardigheidsparadigma spreekt 
mij aan. Beschouw je iemand als een 
mens met verlangens en ervaringen 
dan ga je uit van het positieve.’’ (Wet-
telijk vertegenwoordiger)
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b. In het ‘cliënt-systeem’ vaststellen wat de beste terug-
koppeling is en iemand aanwijzen die de terugkoppe-
ling geeft aan de cliënt. 

We hebben de cliënt teruggekoppeld wat zal worden on-
dernomen om aan de cliëntwensen tegemoet te komen. 

6. Besluit

Welke inschatting maken de meest nabije relaties hoe 
samen met alle betrokken partijen te besluiten wat het 
juiste is om te doen?

1. Wat kan ik (als begeleider of naaste of cliënt) van-
daag doen om het juiste een stapje dichter 

We hebben actielijsten opgesteld met te nemen acties 
voor alle betrokkenen.

2. Wat kan ik (als begeleider of naaste of cliënt) deze 
week doen om het juiste stapje dichter bij te brengen? 

We hebben geactualiseerde actielijsten opgesteld met 
te nemen acties voor alle betrokkenen.

3. Wat kan ik (als begeleider of naaste of cliënt) deze 
maand doen om het juiste stapje dichter bij te brengen? 

a. Onderzoeken en uitzoeken mogelijkheden dagbeste-
ding 

We hebben geïnventariseerd wat er onder betrokkenen 
al bekend is over de mogelijkheden die er zijn voor een 
waardevolle daginvulling voor bewoners van Eikenlaan 
11, passend bij de onderzochte cliëntwensen. Wat heb-
ben betrokkenen eerder gedaan om dat te inventarise-
ren?

b. Inventarisatie mogelijkheden dagbesteding via Hart 
voor Dagbesteding

We hebben achterhaald wat het huidige en toekomstige 
aanbod van dagbesteding van De Twentse Zorgcentra 
is (passend bij de onderzochte cliëntwensen) door ge-
sprek met projectleiders/medewerkers Hart voor Dag-
besteding om te achterhalen wat de eigen organisatie 
kan bieden. 

c. Adviezen coördinator vrijwilligerswerk

We hebben de coördinator vrijwilligerswerk De Twentse 
Zorgcentra uitgenodigd om aan te geven wat de moge-
lijkheden zijn en wat behulpzaam is om vrijwilligers te 
betrekken bij het leven van bewoners.

4. Wat kan ik (als begeleider of naaste of cliënt) op 
langere termijn (6 maanden) doen om het juiste een 
stapje dichter bij te brengen? 

We proberen dit (evenals bovenstaande) zoveel moge-
lijk in het ECD Mijn Leven te integreren (zodat het on-
derdeel wordt van het primair proces en niet een apart 
spoor wordt). 

In de laatste fase maakten betrokkenen zich eigenaar 
van het actieonderzoek en ondernamen zelf initiatieven 

a. Actielijst

Het team van begeleiders heeft voor de bewoners van 
Eikenlaan 11 besloten welke actie ze ondernemen om 
de cliëntwens te ontwikkelen. Hierbij zijn de naasten 
niet direct betrokken. 

B. DOEN: WAT KAN IK DOEN? 

Pas als er actuele en gedeelde inzichten zijn over wat 
belangrijk is voor de cliënt (cliëntwensen), kunnen be-
trokkenen overgaan tot handelen (van kennen naar 
doen). Hier begint de meest concrete fase, die draait 
om aanpakken. 

Wat kan ik als begeleider, naaste of cliënt vandaag, 
deze week, op de langere termijn doen om te zorgen 
voor een waardevolle daginvulling?

,,Onderling kunnen cliënten ook 
mooie vriendschappen ontwikkelen. 
Soms is dat lastig maar daar kunnen 
begeleiders ze wel bij helpen. Daar 
wordt niet snel aan gedacht.’’ (Coör-
dinator vrijwilligerswerk)

,,We lieten voorheen veel meer afhan-
gen van het aanbod van de orga-
nisatie. We zijn verder gaan kijken.’’ 
(Begeleider)

,,Je pakt nu sneller kleine dingen op, 
bijvoorbeeld in het weekend. Dan ben 
je creatiever.’’ (Begeleider)
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die goed bij hun situatie aansluiten. Zij ontwikkelden te-
vens oog voor de vraag hoe zij hun werkwijze kunnen la-
ten beklijven. De bedoeling is al het bovenstaande een 
structureel vervolg te geven, geïntegreerd en geborgd in 
het Elektronisch Cliëntendossier, zodat iedereen zicht 
houdt op de voortgang en resultaten.

Amsterdam: locatie Overleg

Bij Cordaan in Amsterdam hebben we in de periode sep-
tember 2018 – oktober 2019 in totaal negen sessies 
geïnitieerd op en om de locatie Overleg in Osdorp. De 
naam van de locatie Overleg, kan verwarring veroorza-
ken, maar hij is afkomstig van de straat waar het appar-
tementencomplex aan ligt (andere straten in de buurt 
heten bijvoorbeeld ‘Samenwerking’ , ‘Inzet’ of ‘Volhar-
ding’). Bij de negen sessies zijn niet inbegrepen alle 
voorbereidingen met het team voor de brede informa-
tiebijeenkomst en de diverse contacten met en bezoe-
ken aan cliënten, verwanten, wettelijk vertegenwoordi-
gers, teamleiding, communicatie, andere deskundigen 
binnen de organisatie, managers en bestuurders van 
Cordaan in deze periode. De zeer verschillende cliënt-
groepen in Enschede (LVB, MVG, EMB) en Amsterdam 
(LVB) zorgden er voor dat de vragen die de groep be-
antwoord wilde zien in het actieonderzoek aanzienlijk 
verschilden. In Amsterdam ging het om de vraag hoe de 
mensen om de cliënten heen, met hun ondersteuning 
kunnen bijdragen aan datgene dat echt belangrijk is 
voor de cliënt op de langere termijn. 

Cordaan biedt met 5.400 medewerkers jaarlijks 20.000 
mensen voor een langere of kortere periode zorg van-
uit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in alle wijken in 
Amsterdam en omstreken. De jaaromzet bedraagt zo’n 
350 miljoen euro. Dat betreft alle vormen van zorg. De 
omzet van de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking is circa een derde hiervan, dus min of meer 
vergelijkbaar met die van De Twentse Zorgcentra. 

Eén van Cordaans locaties bevindt zich in het westen 
van Amsterdam, in de wijk Osdorp. Overleg is een kleine, 
rustige locatie. In het moederhuis wonen 10 cliënten, 
momenteel voornamelijk jonge mannen. De sfeer in het 
moederhuis is overwegend rustig en gemoedelijk. Er 
wordt door een groepje samen gegeten, maar cliënten 
zijn meestal in hun eigen appartement. Om het moe-
derhuis heen wonen nog eens acht cliënten in de wijk 
(‘buitencliënten’) die ook ondersteuning ontvangen van 
het team Overleg. 

Het formele locatieprofiel is VGZ/GGZ/LVB+. In het lo-
catieprofiel staat dat het hoofddoel van de locatie ‘ont-
wikkeling’ is. 

Op Overleg komt geen zware gedrags-/psychiatrische 
problematiek voor aangezien het geen behandelloca-

tie is. Cliënten zijn in bepaalde opzichten zelfstandig in 
het voeren van hun huishouding en hebben in princi-
pe geen hulp nodig bij persoonlijke hygiëne. Bekende 
grootstedelijke problematiek is ook op Overleg aanwe-
zig. Alcohol- en drugsgebruik van cliënten is een terug-
kerend thema. Cliënten wonen individueel, maar kun-
nen in het moederhuis snel terecht bij de begeleiding. 
Er is altijd iemand aanwezig. 

Het team bestaat uit acht begeleiders. Vijf zijn vrouw, 
drie man. Onder de twee vrouwen bevinden zich twee 
persoonlijk begeleiders. Een teamleider biedt zowel 
bij cliënten in de wijk, als op de locatie ondersteuning. 
Zij leidt daarnaast ook twee andere teams. Cordaan 
zet niet (langer) in op zelforganisatie of zelfsturing. De 
aansturing is evenwel niet traditioneel hiërarchisch top 
down, maar faciliterend. De locatie is voor het actie-
onderzoek geselecteerd vanwege de stabiliteit in het 
team en het enthousiasme van de teamleider. Tijdens 
het actieonderzoek werd het team echter geconfron-
teerd met onvoorziene uitval en personeelswisselingen 
die een wissel trokken op de inzet. 

Verloop acties

De basisstructuur van het actieonderzoek in Amster-
dam was in grote lijnen identiek aan dat in Enschede. 
Ook hier hebben we, om met het actieonderzoek aan 
te sluiten bij een gemeenschappelijke wens van zowel 
bewoners, naasten als zorgmedewerkers, de vraag ge-
steld op welk gebied alle partijen het liefst een verbete-
ring zouden willen bewerkstelligen. Uit die inventarisatie 
bleek dat er onvrede was over het zicht dat er bestaat 
op de ontwikkeling die de cliënten willen maken en hoe 
betrokkenen daar met elkaar aan kunnen bijdragen. 

Op basis van die gemeenschappelijke motivatie zijn we 
tot het volgende doel van het lokale actieonderzoek in 
Amsterdam gekomen: We willen permanent zicht op, en 
beweging naar het volgende realistische stapje in een 
ontwikkeling die past bij de wensen en overtuigingen 
van de cliënt en diens meest nabije relaties. Hierbij heb-
ben betrokkenen zich in eerste instantie gericht op met 
name negen bewoners met de hoogste urgentie. 

Aan het doel hebben we een hoofdvraag verbonden, die 
beantwoord kon worden aan de hand van de daaraan 
gekoppelde subvragen. De subvragen komen voort uit 
het waardigheidsparadigma waarvan we de bruikbaar-
heid wilden toetsen tijdens dit actieonderzoek. In de 
kern komt het proces dat we volgden neer op de volgen-
de stappen: 

A) Kennen: het uitzoeken van en omgaan met de wen-
sen van bewoners en 

B) Doen: aansluiten op de begrepen cliëntwens in het 
gezamenlijke handelen. 

,,Ik zeg graag wat ik belangrijk vind. 
Ik hoop dat de begeleiding naar me 
luistert en dan ook dingen voor me 
gaat doen.’’ (Bryan)

,,Dit verwoordt precies wat ik volgens 
mij intuïtief probeer te doen. Het 
heeft iets ethisch. Daar hou ik van.’’ 
(Begeleider)

,,Lasser-faire is niet altijd goed. Soms 
moet je er wel wat van zeggen.’’ 
(Manager)

,,Eerst dachten jullie ‘Dit is niets voor 
onze bewoners. Nu staan jullie er 
voor open om het uit te proberen.’’ 
(Coach)

,,Ik denk dat we onbewust veel dingen 
hebben bereikt waar we niet bij stil-
staan.’’ (Begeleider)
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Waarbij de volgende hoofdvraag werd geformuleerd:

Wat kunnen betrokkenen met elkaar bedenken om 
duidelijker in beeld te krijgen

- wat de langere termijn ontwikkeling is van de cliënt 

- wat ze kunnen doen om daar op middellange termijn 
een bijdrage aan te leveren

- wat zij kunnen doen om daar vandaag een bijdrage 
aan te leveren

- hoe ze met regelmaat monitoren of ze daarmee de 
gewenste vorderingen maken. 

Net als in Enschede zijn we om die hoofdvraag te beant-
woorden, tot het voorjaar van 2019 aan de slag gegaan 
met de volgende subvragen6 (zij het niet per se in deze 
volgorde):

A. KENNEN: UITZOEKEN VAN EN OMGAAN MET 
CLIËNTWENSEN

1. Eerdere inventarisatie 

Wat is er al gedaan om te achterhalen wat de kwalitei-
ten, wensen, mogelijkheden en beperkingen van de ver-
schillende bewoners zijn als het gaat om hun wensen 
voor de langere termijn?

a. Open gesprekken met bewoners en naasten over 
wensen

We hebben tijdens een brede informatiebijeenkomst 
met cliënten en naasten gesprekken gevoerd over wat 
belangrijk is voor hen. We legden kaartjes met open 
vragen onder pizzapunten om het gesprek op gang te 
brengen. 

b. Inventarisatie van activiteiten uit het verleden om  
cliëntwensen te achterhalen

We hebben vastgesteld wat meest nabije relaties (be-
geleiders, verwanten en betekenisvolle anderen) al 
hebben gedaan om de langere termijn wensen van de 
verschillende bewoners te inventariseren.

c. Inventarisatie opbrengst DVIE

We hebben op een rij gezet wat ‘Dit Vind Ik Ervan’ tot nu 
toe heeft opgeleverd.

d. Inventarisatie opbrengst Chief Listeners

6  Op verzoek van betrokkenen zijn de subvragen in zo concreet mogelijke 
opdrachten gegoten.

We hebben de opbrengsten van de Chief Listener(s) 
naast elkaar gelegd, besproken en per bewoner de 
lange termijn wensen van cliënten uitgedacht. De bege-
leider met de rol van Chief Listener voerde onbevangen 
gesprekken met cliënten (actief luisteren, open vragen 
stellen, niet invullen, doorvragen). 

e. Fotograaf en Verhalen verzamelaar

We hebben de opbrengsten van de begeleider met de 
rol van Fotograaf en de Verhalen verzamelaar, naast el-
kaar gelegd, besproken en per bewoner/cliënt bespro-
ken wat er toe doet voor de verschillende cliënten. 

f. Ervaringen teamleden

We hebben de opbrengsten van betekenisvolle 
ervaringen die teamleden met elkaar deelden naast el-
kaar gelegd en besproken. 

,,Luisteren naar de belemmeringen 
die bewoners ervaren om een stapje 
verder te komen, kostte eigenlijk 
helemaal niet veel extra tijd. Je zoekt 
vanzelf de gelegenheid in het gebrui-
kelijke contact dat je met iemand 
hebt om het daar over te hebben.’’ 
(Begeleider)

,,Het dwong me om bewust te luiste-
ren en taken te laten. Terwijl we an-
ders dingen afkappen.’’ (Begeleider)

,,Ik dacht dat ik de bewoners kende, 
maar ik heb heel wat gehoord dat ik 
nog niet wist.’’ (Begeleider)
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g. Dilemmajager

Van alle cliënten hebben we geïnventariseerd welke di-
lemma’s verhinderen dat ze een stapje verder kunnen 
zetten in hun leven, op welk terrein dan ook. De begelei-
der met de rol van Dilemmajager kreeg zo zicht op wat 
de lange termijn wensen van cliënten in de weg staat 
om vervolgens daarbij de meest passende ondersteu-
ning te kunnen bieden. 

h. Interviews actieonderzoek begeleider

We hebben op een rij gezet wat de interviews opbrach-
ten die de actieonderzoekbegeleider had met cliënten 
en naasten.

i. Overzicht cliëntwensen in ECD 

We hebben de inventarisaties die voortgekomen zijn uit 
de opzet Actieonderzoek (Onder 1. Eerdere Inventarisa-
ties) gelegd naast het ECD ONS. We hebben vastgesteld 
of wensen van de cliënt, gekoppeld aan te nemen ac-
ties, al dan niet in ONS staan en reeds opvolging krijgen. 

2. Wensen van de cliënt 

Wat toont of communiceert de cliënt over zijn eigen 
wensen?

a. Inventarisatie hoe collega’s cliëntwensen achter-
halen

We hebben gekeken bij andere organisaties hoe daar 
de wensen van cliënten worden geïnventariseerd en 
gewogen. Doel: vaststellen of DVIE dat bij Overleg is ge-
introduceerd goed genoeg is of dat er betere of aanvul-
lende alternatieven zijn? 

b. Afweging DVIE

We hebben besproken en afgewogen of Dit Vind Ik Er-
van (DVIE) de moeite waard is, impuls nodig heeft of 
vervangen moet worden.

c. Toepassing methode om cliëntwensen te achter-
halen

We hebben gezorgd voor een bevredigende toepassing 
van de gekozen methode om (de lange termijn) cliënt-
wensen beter in beeld te krijgen.

Pas als het team een goed beeld heeft van de (langere 
termijn) cliëntwensen, zal het mogelijk zijn de onder-
steuning aan deze persoon (op maat) af te stemmen op 
deze wensen.

3. Wens achter de wens

Wat is volgens de begeleiding en de meest nabije rela-
ties de wens achter de wens van de cliënt?

a. Reflectie op concepten waardigheid aan de hand 
van praktijkvoorbeelden

We hebben gereflecteerd op de betekenis van cliënten-
wensen, met dilemma’s over eigen regie, autonomie 
enerzijds en professionele verantwoordelijkheid ander-
zijds. We hebben deze dilemma’s benaderd vanuit het 
waardigheidsparadigma. 

4. Prioriteiten stellen en uitproberen

Welke inschatting maken de meest nabije relaties over 
het ontwikkelen van de wensen en het stellen prioritei-
ten daarbij?

a. Eén op één gesprekken met naasten

We hebben cliëntwensen met verschillende naasten be-
sproken en gekeken wat voorrang verdient. 

b. Opstelling prioriteitenlijst 

We hebben de uitkomsten van bovenstaande gesprek-
ken bij elkaar gebracht en in het ECD verwerkt.

c. Opbrengsten Werkverdeler

We hebben een inventarisatie gemaakt van de prak-
tische klussen die cliënten zelf zouden kunnen uitvoe-
ren. We hebben hierbij ook de risico’s, voor- en nadelen 
benoemd. 

d. Opbrengsten Ontdekkingsreiziger en Zendeling / 
handelsreiziger

We hebben samen met cliënten een groot wandkleed 
gemaakt met zo veel mogelijk contactpersonen en 
buurtplekken op loopafstand die voor hen van toege-
voegde waarde kunnen zijn. We hebben daarnaast 
meerdere buurtcontacten geïnitieerd om deze buurt-
plekken van waarde te laten zijn voor de cliënten. 

e. Moreel Beraad cliënten

We hebben een Moreel Beraad met cliënten georgani-
seerd over het thema Gezonde Levensstijl. De inzichten 
daarvan hebben we omgezet in besluiten over welke 
volgende stappen het team kan zetten voor verschillen-
de cliënten m.b.t. Gezonde Levensstijl. 

,,Het komt niet omdat er te weinig 
tijd is, maar omdat begeleiders er te 
weinig tijd voor maken. We geven er 
geen voorrang aan. Wij denken vaak 
te weten wat nodig is. We moeten een 
inhaalslag maken: wat willen bewo-
ners, kan het op een andere manier?’’ 
(Begeleider)

,,Nu heb ik tijd gemaakt om te luis-
teren naar haar. […] Ze maakt nooit 
echt contact, maar ze keek me nu 
aan. Het was een echt gesprek. Over 
haar traumatische verleden. Er is 
zoveel meer nodig. […] Ze zei: ‘ik heb 
dit nog nooit verteld’. Ze was scherp. 
Ze dacht diepgaand na. Schatten we 
haar niet te laag in? Ik denk dat zij 
uiteindelijk veel meer kan.’’ (Begelei-
der)

,,Ik vond het leuk. Het ging een klein 
beetje ten koste van huishoudelijke 
taken, maar dat is niet erg.’’ (Bege-
leider)

,,Wat fijn dat jullie dit doen.’’ (Bewoner 
Piet na afloop van een bijeenkomst 
met cliënten, naasten en begeleiders)
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1. Wat kan ik (als begeleider of naaste of cliënt) van-
daag doen om het juiste stapje dichter bij te brengen? 

We hebben actielijsten opgesteld met te nemen acties 
voor alle betrokkenen.

2. Wat kan ik (als begeleider of naaste of cliënt) deze 
week doen om het juiste stapje dichter bij te brengen? 

We hebben actielijsten opgesteld met te nemen acties 
voor alle betrokkenen.

3. Wat kan ik (als begeleider of naaste of cliënt) deze 
maand doen om het juiste stapje dichter bij te brengen? 

a. Opbrengst Werkontlaster

We hebben drie taken bedacht en naasten gevraagd 
deze uit te voeren. We hebben er ook voor gezorgd dat 
er ten minste drie ‘betrokken buitenstaanders’ aanwe-
zig zijn bij gezamenlijke activiteiten op Overleg.

b. Organisatie buurt BBQ 

We hebben een buurt BBQ georganiseerd en bewoners 
kennis laten maken met buurtbewoners. 

4. Wat kan ik (als begeleider of naaste of cliënt) op 
langere termijn (6 maanden) doen om het juiste stapje 
dichter bij te brengen? 

We proberen dit (evenals bovenstaande) zoveel moge-
lijk in het ECD ONS te integreren (zodat het onderdeel 
van het primair proces en niet een apart spoor wordt).

Met name in de laatste fase maakten betrokkenen zich 
eigenaar van het actieonderzoek en ondernamen zelf 
initiatieven die goed bij hun situatie aansluiten. Zij heb-
ben stappen ondernomen om bovenstaande een struc-
tureel vervolg te geven, geïntegreerd en geborgd in het 
ECD. 

f. Onderzoek naar hoe andere teams tot een gezamen-
lijke teamlijn komen

We hebben gekeken hoe andere (vergelijkbare) teams 
er in slagen tot een gezamenlijke teamlijn te komen. 
Team Overleg heeft aangegeven graag één gezamen-
lijke teamlijn te ontwikkelen. Het komt vaak voor dat 
iedereen een ‘mening’ heeft en dat verhindert dat het 
team besluiten neemt. 

5. Terugkoppeling

Welke inschatting maken de meest nabije relaties over 
de vraag hoe de cliënt terugkoppeling te geven over zijn 
wensen?

a. Met naasten dialoog over terugkoppeling

Er is met verschillende naasten het gesprek gevoerd 
over hoe de cliënt terug te koppelen wat er gedaan kan 
of zal worden met de beluisterde cliëntwensen. 

b. Aanwijzen terugkoppelaar 

We hebben met een aantal naasten vastgesteld wat de 
beste terugkoppeling is en vastgesteld wie die terugkop-
peling geeft. 

6. Besluit

Welke inschatting maken de meest nabije relaties hoe 
samen met alle betrokken partijen te besluiten wat het 
juist is om te doen?

B. DOEN: WAT KAN IK DOEN?

Pas als er actuele en gedeelde inzichten zijn over wat 
belangrijk is voor de cliënt (cliëntwensen), kunnen be-
trokkenen overgaan tot handelen (van kennen naar 
doen). Hier begint de meest concrete fase, die draait 
om aanpakken. Wat kan ik als begeleider, naaste of 
cliënt vandaag, deze week, op de langere termijn doen 
om permanent zich te krijgen op een beweging naar 
het volgende realistische stapje in een ontwikkeling die 
past bij de wensen en overtuigingen van de cliënt en 
diens meest nabije relaties?

,,Ik heb jullie veel meer actie zien 
ondernemen de laatste tijd.’’ (Team-
leider)

,,We zijn heel erg gewend vanuit 
het dagschema taken af te werken. 
Het actieonderzoek eist om op een 
andere manier te kijken. Wat doen we 
eigenlijk? Het heeft de ogen geopend. 
We zien nu ook beter wat niet goed 
gaat. Gelukkig maar, dat moet niet 
dooretteren. Dit is de goede weg.’’ 
(Begeleider)

,,We zijn best wel bezig met Bryan. 
Hem dingen zelf laten doen. Waarom 
poetsen we zijn tanden? Waarom 
drukken we het knopje van de mag-
netron voor hem in? Waarom halen 
wij de boodschappen voor hem uit de 
schappen?’’ (Begeleider)

,,We doen wel veel, maar dat zijn 
de makkelijke dingen, de moeilijke 
dingen ontlopen we.’’ Zijn collega: 
,,We gaan de moeilijke vragen uit de 
weg, door ze niet aan te kaarten.’’ 
(Begeleiders)

,,Bewoners kunnen best veel zelf. 
Maar hier hoeven ze niet eens hun 
bestek zelf te pakken.’’ (Begeleider)
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3    Bevonden

Dit actieonderzoek is met drie vragen gestart. 
De eerste gaat over de concepten die ten 
grondslag liggen aan het waardigheidspa-

radimga. Leveren die herkenning en inspiratie op 
onder begeleiders, cliënten, verwanten en ande-
re personen die van betekenis (kunnen) zijn voor 
mensen met een verstandelijke beperking? Het kor-
te antwoord op die vraag is ja, maar het vergt een 
zorgvuldige omgang met pijn, angst en onzekerheid. 

De tweede vraag, of er een beweging op gang te 
krijgen is om de dagelijkse praktijk meer aan te la-
ten sluiten op het de uitgangspunten van het waar-
digheidsdenken, kunnen we ook kort met ja beant-
woorden. Dat vergt wel integrale actie van cliënt tot 
bestuurder en toezichthouder. 

De derde vraag betreft de dilemma’s die zich 
voordoen bij het toepassen van het waardigheids-
paradigma en welke condities of handvatten daarin 
behulpzaam zijn. Het antwoord op die vraag hebben 
we proberen onder te brengen in een overzicht waar 
iedereen zijn voordeel mee kan doen. Het zijn een 
soort praatplaten waarover betrokkenen met el-
kaar in dialoog kunnen gaan. Deze bevatten geen 
eeuwige waarheden of definitieve oplossingen, 
maar wel praktische suggesties en aanbevelingen 
die we op basis van dit actieonderzoek hebben sa-
mengebracht.

Hieronder gaan we dieper in op 
de antwoorden, inzichten en op-
lossingsrichtingen die het actie-
onderzoek hebben opgeleverd, 
na meer dan een jaar lang hard 
werken door twee prachtige maar 
heel verschillende onderzoeks-
teams in twee heel verschillende 
organisaties. 

De antwoorden op alle drie de vragen zijn nauw ver-
weven gebleken met een onderwerp dat in de ge-
handicaptensector over het algemeen angstvallig 
wordt vermeden. Het is een onderwerp dat Van Dale 
omschrijft in termen als sterkte, kracht, betekenis, 

invloed en vermogen. Het woord waar we het over 
hebben is macht. 

Tijdens het actieonderzoek zijn de onderzoeks-
teams zich een stuk bewuster geworden van de be-
tekenis die zij hebben in het leven van de cliënten, 
de invloed die cliënten hebben op hun eigen hande-
len, de kracht van samenwerken en het vermogen 
dat los komt zodra het netwerk binnen de organisa-
tie en in de omgeving van de instelling wordt aange-
sproken. Verantwoordelijkheid nemen in de omgang 
met macht en meer bewustzijn over de onbespro-
ken realiteit van dit begrip, zijn zowel voor de vraag 
naar de herkenning en de beweging, als voor de 
vraag naar de dilemma’s en handvatten van belang. 

Macht

Het woord macht roept meestal negatieve asso-
ciaties op en al helemaal in een omgeving met 
kwetsbare mensen. De term lijkt verbonden aan be-
voogding, aan bovenschikkend gedrag, prestige en 
nare verhoudingen. Macht hoeft echter niet nood-
zakelijkerwijs een negatieve connotatie te hebben. 
Integendeel. Het is een van de scherpste instrumen-
ten in de gereedschapskist van de zorgverlener en 
van willekeurig welke organisatie dan ook. 

Het begrip speelt in bijna alle 
menselijke verhoudingen een rol. 
In meest basale vorm is macht 
het vermogen om anderen te be-
invloeden. Dat vermogen berust 
bij iedereen. Zelfs of juist in de 
meest liefdevolle relaties is er 
sprake van het vermogen om de 
ander vast te houden, de ander te 
helpen, de macht ook om er voor 

te zorgen dat de ander naar jou omkijkt. Het tekent 
de relatie tussen mensen of groepen waarin de één 
richting kan geven aan het gedrag van de ander. Dat 
vermogen wordt iemand of een groep toegekend 
door anderen. Denk aan een cliënt die een bege-

,,Als iemand een wandelingetje met 
haar maakt, geniet ze. Ze geniet van 
mensen met wie ze kan praten. Als ze 
dan een praatje wil maken, heeft die 
ander aandacht voor haar. En niet 
van: nou stil zijn. Die zorg is echt op 
maat.’’ (Zus)
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leider erkent in zijn sturende rol of een team dat 
zijn teamleider, coach of manager erkent in zijn rol 
gedrag te spiegelen en waar nodig confronterende 
vragen te stellen over de teamprestaties. 

Het tegenovergestelde van macht is niet vrijheid, 
onafhankelijkheid, eigen regie of autonomie maar 
onmacht. Het streven naar een waardiger bestaan 
voor cliënten draait in belangrijke mate om het 
verminderen van onmacht en het versterken van 
de verantwoordelijkheid om macht op een juiste 
manier in te zetten. Het niet erkennen van de posi-
tieve aspecten van macht, draagt het risico in zich 
dat mensen hun vermogen om 
anderen op een goede wijze te 
beïnvloeden niet benutten. Om 
samen verder te komen zijn meer 
en betere gesprekken over macht 
en onmacht nodig. De kwaliteit 
van dienstverlening en het toevoegen van waarde 
aan het leven van de verschillende cliënten zouden 
in die voortdurende dialoog centraal moeten staan. 

Beknot

Macht is een tweesnijdend zwaard waarvan de ne-
gatieve kant scherper lijkt te worden naarmate de 
positieve kant minder ruimte krijgt om te bewegen. 
In de gehandicaptensector is dit een eeuwig sluime-
rend probleem. De machtsverhoudingen zijn struc-
tureel ongelijk en tegelijkertijd worden ze zelden 
besproken. Ook, of misschien juist vandaag de dag 
niet. We werken immers collectief aan het verster-
ken van de eigen regie, de zelfbeschikking en de 
autonomie van cliënten. Dan is het lastig om te er-
kennen dat wij dagelijks en vaak levenslang macht 
over hen uitoefenen. 

De angst om te spreken over de verantwoordelijk-
heid die die macht met zich meebrengt, doordesemt 
niet alleen het dagelijks werk met cliënten, maar de 
hele organisatie. In die stilte ontstaan ongemakke-
lijkheden. Door het gesprek over 
macht te vermijden, laten we uit-
wassen van die macht ontstaan. 
Daarvan hebben we meerdere 
voorbeelden gezien en gehoord, 
van cliënt tot en met personeel in 
hoge functies. Zeker niet allemaal 
of alleen bij de woningen waar het actieonderzoek 
heeft plaatsgehad, maar ook bij de groepen en de 
vele betrokkenen daaromheen. 

We hoorden over cliënten die fysieke of psycholo-
gische macht gebruiken om zorgverleners angst in 
te boezemen. En over cliënten die begeleiders ‘in-
pakken’ en er zo voor zorgen dat ze moeilijke onder-

werpen uit de weg kunnen gaan. Ons werd verteld 
dat cliënten begeleiders ‘bespelen’ en ‘claimen’ 
als hen niet duidelijk een ‘halt wordt toegeroepen’. 
We hoorden over cliënten die weigeren hun levens-
problemen onder ogen te zien en zorgverleners die 
het daar – in hun onmacht – bij laten. We zagen 
cliënten die zich met steun van hun naasten afhan-
kelijker opstellen dan noodzakelijk en zich laten ver-
troetelen als gasten in een hotel.

Maar ook vernamen we, hoe naasten soms dreigen 
met klachtenprocedures. Hoe ze dwingend hun wil 
opleggen aan begeleiders, zó dat die uit angst voor 

gedonder, nalaten wat eigenlijk 
wel gebeuren moet. We maakten 
mee hoe verwanten cliënten af-
schermen en hen niet los kunnen 
laten. Hoe naasten zich soms met 
een jantje-van-leiden af kunnen 

maken van de zorg voor hun verwanten en daar niet 
op aangesproken wensen te worden.

We zagen dat begeleiders soms impliciet deskundi-
gen en andere vreemde ogen buiten de deur pro-
beren te houden. Hoe zij vrijwel alles voor de cliënt 
bepalen en zo hun vrijheden beperken. Of juist hoe 
ze onder het mom van ‘eigen regie’ cliënten aan hun 
lot overlaten. Hoe betrokkenen hun eigen inertie 
verantwoorden door te stellen dat cliënten behoef-
ten hebben die ze helemaal niet lijken te hebben. 
Hoe sommigen hun gebrek aan verantwoordelijk-
heid verhullen onder een zure deken van cynisme.

We hebben waargenomen hoe voormannen of 
-vrouwen teams niet durven aan te spreken, omdat 
ze de volgende dag weer met hen door één deur 
moeten. We hebben begrepen hoe hun rollen ondui-
delijk zijn, waardoor groei of ontplooiing van cliënten 
en medewerkers stagneert. We observeerden hoe 
‘leidinggevenden’ hun medewerkers nauwelijks be-
vragen omdat de sturingsfilosofie voorschrijft dat 
teams hun eigen zaakjes regelen, tenzij zij zélf aan-
geven iets van de leiding nodig te hebben. We heb-
ben gezien hoe voormannen- en vrouwen en mana-

gers er, althans in de beleving van 
de medewerkers, onvoldoende in 
slagen naar teams te luisteren 
en niet nabij genoeg weten te ko-
men, omdat zij daar onvoldoende 
tijd voor hebben. 

We hebben gehoord hoe toezichthouders vooral ge-
interesseerd zijn in de bedrijfsvoering, de financiën 
en het vermijden van incidenten en risico’s. Waar-
door bestuurders, directies en managementteams 
bijna gedwongen worden daar ook hún prioriteit van 
te maken. De vraag wat de organisatie toe wil voe-
gen aan het leven van de cliënt raakt daardoor wa-
zig. Natuurlijk staat dat in hoofdlijnen in de visies en 

missies van alle organisaties, maar op de werkvloer 
is de praktische betekenis van die visies – en vooral 
ook de consequenties daarvan voor hun eigen han-
delen – nauwelijks bekend. 

Waarin willen de medewerkers samen met naast-
betrokkenen de cliënten ondersteunen, welke am-
bities streven zij met elkaar na en hoe laten zij an-
deren zien welke mooie dingen (hoe klein ook) zij 
daarin bereiken? Niet omdat externe partijen daar 
nu eenmaal om vragen, maar omdat zij zelf zo graag 
willen laten zien wat zij met elkaar voor de cliënt tot 
stand weten te brengen. Nu lijken slechts weinigen 
daar oog voor te hebben. 

De focus is de afgelopen jaren van hoog tot laag 
meer komen te liggen op verantwoording dan op 
verantwoordelijkheid, ook al be-
grijpen we dat nieuwkomers dat 
proberen te doorbreken. De war-
me, op menselijke relaties ge-
baseerde zorg, heeft hier onder 
geleden. Mensen die van grote 
invloed (kunnen) zijn op het leven 
van cliënten voelen zich beknot 
in hun vermogen hun invloed of 
macht positief in te zetten. Zelfs 
zo dat er naastbetrokkenen zijn die zeggen dat ze 
hun eigen geliefden alleen als het echt moet aan de 
instelling zouden toevertrouwen. 

Realisme

Die constatering doet pijn, is reëel en tegelijkertijd 
ook onterecht. 

Elke dag weer ploeteren immers vele zorgverleners 
om er met liefde het beste van de maken onder 
moeilijke omstandigheden. Ongewenste situaties in 
de zorg komen vaak voort uit onmacht. Een gevoel 
dat ontstaat als mensen het idee hebben niet meer 
opgewassen te zijn tegen de situatie. Het lijkt niet 
meer binnen hun invloed te liggen om die te veran-
deren, hoe sterk de wens ook is. 
Ze hebben het idee al alles gepro-
beerd te hebben, maar ze krijgen 
de toestand niet ten goede ge-
keerd. Ze zijn teleurgesteld, ande-
ren zien hun inspanningen en hun 
behoeften niet. 

Wie leeft en werkt met gehandicapte mensen, heeft 
te maken met een voortdurende spanning tussen 
een hooggestemd ideaalbeeld dat in de samenle-

7  Zie ook Fair Care van A. van Heijst (TGE jrg 23 nr2 2013), waarin zij tegenover de zorgrechten die we in Nederland genieten ook zorgplichten plaatst, het 
onvertelde politieke verhaal van de afgelopen halve eeuw. Het gaat haar om het ‘meedragen van de zorglasten, niet alleen door direct getroffen naasten en 
professionals maar ook door de ‘onbetrokken meerderheid’ van de burgers.’ 

ving bestaat over goede zorgverlening – en vaak is 
vastgelegd in de visies van de zorgorganisatie – ter-
wijl de voor zorgverleners beschikbare middelen om 
hun macht als vakman op een positieve wijze in te 
zetten, altijd ontoereikend lijken. 

Zo beschouwd zit het onterechte ook in het feit dat 
we één aspect van de machtsuitoefening nog niet 
benoemd hebben. En dat is die tussen de sector en 
de samenleving als geheel. De samenleving vereist 
ideale zorg waarbij mensen tot hun recht kunnen 
komen door liefdevolle aandacht. Zij stelt daar wel 
middelen voor beschikbaar, maar nauwelijks be-
trokkenheid. 

We komen uit een tijd dat zorgorganisaties cliënten 
one size fits all diensten verleenden; een collectief 

aanbod, zonder enige variatie. Dat 
aanbod was voornamelijk gericht 
op lichamelijke verzorging, op de 
primaire levensbehoeften van de 
cliënt. Vandaag de dag verlangen 
we van zorgorganisaties en hun 
professionals dat ze cliënten zorg 
op maat bieden, en ‘vraaggericht’ 
of ‘persoonsgericht’ werken. Dit 
gaat over veel meer dan over de 

primaire levensbehoeften; we hebben het over het 
welbevinden, over het van betekenis kunnen zijn, het 
meetellen, gewaardeerd worden om wie je bent. De 
samenleving lijkt zorgorganisaties en hun professio-
nals daarmee verantwoordelijk te hebben gemaakt 
voor het ‘levensgeluk’ van cliënten. Dat is nogal wat. 
Zeker nu steeds meer partijen met hun eigen belan-
gen betrokken zijn bij het bepalen en toetsen van de 
zorg in een uitermate complex speelveld.

Dit ambitieniveau is in de praktijk niet of nauwelijks 
te bereiken zonder een wezenlijke heroriëntatie van 
de verhouding tussen instelling en samenleving. 
Het initiatief voor die heroriëntatie zal van de sector 
zelf moeten komen door gebruik te maken van het 
nog onbetrokken potentieel aan welwillende buiten-
staanders. In de eerste plaats zijn dat de naasten 
die echt de handen uit de mouwen willen en kun-

nen steken. Maar ook de buren, 
boeren, bewonersinitiatieven en 
bedrijven die bereid zijn een deel 
van hun sociale kapitaal te in-
vesteren in het werken aan een 
waardig bestaan voor mensen 
met een beperking. Het is aan de 
instellingen om een coalition of 

the willing7 te vormen die de gewenste heroriënta-
tie in gang kan brengen. Niet om met alle macht te 
proberen om cliënten ‘in de samenleving’ autonoom 

,,We hebben een mega geconditio-
neerde cultuur.’’ (Manager)

,,Ik vraag medewerkers al 3 jaar wat 
zij doen op oud en nieuw? De bewo-
ners liggen dan allemaal in bed, zegt 
men. Ik vraag dan: is dat omdat zij 
dat willen of omdat jullie dat willen?’’ 
(Manager)

,,We maken hem lui. Hij vindt het wel 
makkelijk. Hoe meer wij doen hoe 
beter het hem bevalt.’’ (Begeleider)

,,Het gaat er goed. Het kan alleen 
nog beter. Ik heb geen ruimte om 
een 7,5 naar een 8,5 te brengen.’’  
(Gedragskundige)
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en onafhankelijk te maken, maar om hen een erva-
ringsrijk leven te bieden, waarin zij zich veilig voe-
len en geprikkeld worden nieuwe ervaringen aan te 
gaan, in een warm netwerk van relaties met zorgver-
leners, familie, en andere welwillende partijen. 

Tot die tijd is het zaak om er voor te waken dat de il-
lusies en ideaalbeelden die het gesprek domineren, 
de pijnpunten wegmoffelen. Tot dan is mildheid (en 
zelfs dankbaarheid) op zijn plaats 
ten aanzien van alle mensen die 
wél hun betrokkenheid en verant-
woordelijkheid tonen en elke dag 
weer voor en met cliënten probe-
ren te roeien met de riemen die ze 
hebben. 

Zo bezien is de vraag veel meer: hoe hoog leggen we 
de lat met elkaar en kunnen we daar dan ook eerlijk 
over zijn? Zijn we bereid om toe te geven dat we leed 
en onwenselijke situaties moeten accepteren? Ne-
men we genoegen met vijfje of een zesje, terwijl we 
voor onze geliefden of onszelf een negen nog niet 
genoeg zouden vinden?

Zo niet, wat is dan ieders verantwoordelijkheid om 
daar wat aan te doen? Welke afwegingen maken 
we in de dagelijkse zorg om te kiezen tussen wat 
wenselijk is en wat mogelijk is? En hoe zorgen we 
ervoor dat meer realisme niet leidt tot berusting in 
gemakzucht, vrijblijvendheid, onmacht en onwil? In 
het actieonderzoek kwamen we zulke vragen veel 
tegen. Het waardigheidsparadigma biedt geen kant 
en klare antwoorden. Maar het kan wel gebruikt wor-
den bij het maken van afwegingen, bij het erkennen 
van en rekening houden met het bestaan, de eigen-
heid en het streven van zelfverwezenlijking van de 
ander. En als zodanig als tegenwicht tegen onmacht 
en negatieve vormen van machtsuitoefening.

Kennen en erkennen 

Tijdens het actieonderzoek zijn we op beide loca-
ties met alle deelnemers steeds weer opnieuw te-
rug gegaan naar de meest basale 
vragen: hoe goed kennen wij de 
cliënt, weten we wat er voor hem 
toe doet, wie belangrijk voor hem 
(kunnen) zijn, kijken we verder 
dan wat de cliënt of de naaste 
zegt, zoeken we naar de wens 
achter de wens, ook naar zijn per-
spectief op de langere termijn en 
naar zijn kwaliteiten of talenten, 
vullen we niet te veel voor hem in, 
kunnen we onze aannames beter toetsen, kunnen 
we nog beter luisteren naar zijn verhaal, ook al drukt 

hij zich niet in woorden uit, vangen wij zijn reacties 
voldoende op als we hem iets nieuws aanreiken om 
te zien of hij iets prettig vindt of niet?

Vanuit daar hebben we gezamenlijk antwoorden ge-
zocht op de vraag, hoe je je dagelijks handelen laat 
beïnvloeden als je weer wat beter weet, wat voor de 
cliënten belangrijk is. Wat heeft hier nu zin, heeft 
wat ik doe betekenis voor de cliënt en de mensen 

die belangrijk voor hem (kunnen) 
zijn? Met andere woorden: hoe 
ga je van kennen naar doen? Hoe 
stem je af wat je vandaag doet 
met datgene wat je gisteren over 
de cliënt hebt geleerd? Hoe help 

je hem bij het opdoen van nieuwe ervaringen, hoe 
prikkel je hem om een stapje verder te zetten, zich 
te ontplooien zodat hij wordt wie hij zijn kan? Dat 
vergt niet alleen inzicht in de ander, maar ook zelfin-
zicht bij de zorgverlener, het team en het netwerk. 
Waarom doe ik wat ik doe, waarom doen wij wat we 
doen? Waarom betrek ik bij deze afweging wel of 
niet een ander? Wat zegt dat over onze relaties? 
Houd ik me wel aan afspraken? Heeft actie het ef-
fect gehad dat ik beoogde? Zijn wij de doeners die 
we zeggen te zijn? 

Gedurende dat proces hebben we geconstateerd 
dat de concepten van het waardigheidsparadigma 
bij de betrokkenen in meerdere of mindere mate 
worden herkend en begrepen. Opvallend genoeg 
verliep die herkenning makkelijker naarmate de 
betrokkenen verder afstonden van het dagelijkse 
ondersteuningsproces. Wat voor veel vrijwilligers, 
oud-medewerkers en een deel van de naasten al 
vanzelfsprekend is, kon met weinig toelichting veel 
enthousiasme opwekken bij coaches, gedragskun-
digen, projectmedewerkers, coördinatoren, bewe-
gingsagogen en alle andere mensen in de kring rond 
de begeleider. Het riep aanvankelijk echter nogal 
wat weerstand op bij zorgteams zelf. Toch bleek op 
beide locaties dat de teamleden, als de omstandig-
heden dat toelaten en de betrokkenen daar regel-
matig op worden bevraagd, er een inspiratiebron in 
kunnen vinden voor hun dagelijks werk. Dit blijkt on-
der meer uit het feit, dat betrokkenen zich geduren-

de het proces steeds meer vragen 
zijn gaan stellen over waar het in 
hun ondersteuning van de cliënt 
nu werkelijk om gaat. Ze hebben 
hun routines, gebruiken en eigen 
regels heroverwogen. Ook lijken 
diverse deelnemers de concep-
ten te hebben geïnternaliseerd en 
nu – alsof het altijd al zo was – te 
reproduceren in hun eigen profes-
sionele narratief. Daarbij is onge-

twijfeld nog een fikse afstand tussen hetgeen wordt 
gezegd en dat wat wordt gedaan, maar toch. 

Ook is gebleken dat het voor individuele begeleiders 
heel goed mogelijk is om onbevangen gesprekken 
aan te gaan, te luisteren en daarop aansluitend de 
meest passende dingen te doen. 
Zeker in het kader van een leer-
traject en op incidentele basis. 
Dus de herkenning is er, net als 
het vermogen om activiteiten te 
ondernemen die passen bij een 
waardig leven voor de cliënt. 

Daarbij bemerkten we gaandeweg niet alleen hoe 
belangrijk het is om goed te luisteren naar cliënten, 
maar ook hoe zeer medewerkers er zelf naar snak-
ken om gezien en gehoord te worden. Het is voor 
hen een moeilijke opgave te luisteren naar de cliënt 
en aan te sluiten op hun verlangens, als zij zichzelf 
onvoldoende veilig of gewaardeerd voelen door hun 
collega’s, werkgever of leidinggevende. De behoefte 
aan geborgenheid, erkenning, begrip en een luiste-
rend oor moet eerst gestild voor er überhaupt ruim-
te lijkt te ontstaan voor de ander. Er is aandacht no-

dig voor pijn uit het verleden, geschonden relaties, 
voor vervlogen dromen en voor angsten, wil je stap-
pen kunnen zetten. Het gaat dan om stappen die 

betekenisvol zijn voor de cliënt. 
Die van de ondersteuner vragen 
van de gebaande paden af te wij-
ken, sommige dingen niet meer te 
doen die tot dan toe gebruikelijk 
waren. Het vergt moed en creativi-
teit om in vertrouwen en intrinsiek 

gemotiveerd verantwoordelijkheid te durven nemen 
in het nu en voor de toekomst. Niet bevreesd om 
met de eventuele negatieve gevolgen opgezadeld te 
worden. Hierin ligt nog een opgave voor de organisa-
ties en het management.

Eigen regie en zelforganisatie

De overeenkomst tussen de behoefte van de cliënt 
en die van de begeleiders om zich veilig te voelen 

,,Jasper is graag onder de mensen. 
Als er maar iets te doen is.’’ (Zwager)

,,Het gesprek met de ouders van 
Raymond vond ik heel bijzonder. 
Het is een ingewikkelde relatie, die 
met zijn vader. Nu vertelde vader 
heftige dingen. Ik dacht opeens: hee, 
nu begrijp ik je meer als persoon.’’ 
(Begeleider)

,,Vooral als je hem niet begrijpt is hij 
gefrustreerd. Hij wil ons vertellen wat 
er is gebeurd de week.’’ (Naaste)
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en gehoord, gezien en gewaardeerd te worden, is 
er één. Daarnaast zijn er ook opvallende overeen-
komsten tussen het probleem van ‘eigen regie’ voor 
mensen met een verstandelijke beperking en de 
problemen waar ‘zelforganiserende teams’ of teams 
met ‘faciliterend leiderschap’ tegenaan lopen. Om-
dat zowel het belang van autonomie en ‘zelfma-
nagement’ van de cliënt als van het team de afgelo-
pen jaren is onderstreept, is de indruk ontstaan dat 
hulp vragen iets is dat je beter niet kunt doen. 

Deze nieuwe normen van zelfred-
zaamheid hebben (in de interpre-
taties ervan op de werkvloer) een 
schaduw geworpen op het afhanke-
lijk zijn van elkaar, op elkaar helpen 
en op het tonen van je kwetsbaar-
heden. Dat hebben velen eerder 
al vastgesteld.8 Wie zichzelf redt, 
krijgt respect. Wie afhankelijk is, 
verliest het. Dat heeft een cultuur 
gecreëerd waarbij afhankelijkheid iets is om je voor 
te schamen. Het ideaalbeeld van autonomie doet 
afbreuk aan de gezamenlijkheid en het feit dat je 
door samen te werken sterker kunt zijn dan alleen. 

De nadruk op eigen regie en autonomie heeft zo be-
schouwd ook de betrokkenheid van bovengenoem-
de coalition of the willing niet bevorderd. Eigen regie 
en autonomie zijn geen neutrale begrippen als je 
een verstandelijke beperking hebt. Het zijn net zo 
min eenvoudige begrippen als je met je team in een 
grote organisatie werkt en het niet altijd helder is, 
hoe je wat aan wie kunt vragen wanneer jouw team 
ergens zelf niet uitkomt.

Voor succesvolle zelforganiserende teams of teams 
met ‘faciliterend leiderschap’ is nóg een aspect van 
essentieel belang, en dat is (zelf)reflectie. Hoe doen 
we het? Waar willen we naar toe, is het ons gelukt, 
wat betekent mijn waarneming van deze cliënt voor 
mijn handelen, zitten we nog op een lijn? Wie zelf 
aan het roer wil staan, moet zich 
regelmatig afvragen of hij wel koers 
houdt. Deze essentiële vaardigheid 
is nauw verbonden met het suc-
ces van teams. Het werd ons pas 
na vallen en opstaan duidelijk, hoe 
moeilijk dat kan zijn en dat daar 
eigenlijk specifieke expertise voor 
nodig is. Voor zover wij hebben kunnen waarnemen, 
krijgen de teams ook geen training of gerichte on-
dersteuning bij het voeren van reflectieve groeps- 
en/of individuele gesprekken. Meewerkend voor-
mannen of – vrouwen zouden daar een belangrijke 
rol in kunnen vervullen. Reflecteren moet je leren, 
zowel op persoonlijk als op teamniveau. Ook hier ligt 
een belangrijke opdracht voor management en be-
stuur van de zorgorganisaties.

8  https://www.socialevraagstukken.nl/de-mythe-van-zelfredzaamheid-ontmaskerd/

Kleine concrete stapjes

Om los te komen van het idee dat zelfredzaamheid 
en eigen regie van burgers dé antwoorden zijn op 
de dilemma’s in de zorg en samenleving en de be-
weging te maken naar een meer samenhangend en 
samenwerkend perspectief, is ongetwijfeld veel des-
kundigheid, daadkracht en een lange adem nodig. 
Het denken in termen van waardigheid kan daarbij 
helpen. Dus door de cliënt te zien als een mede-
mens, met behoefte aan een ervaringsrijk bestaan, 

dat je met hem kunt zoeken door 
je in hem te verplaatsen en waar 
nodig te prikkelen tot de grens 
van het onveilige, en door steun 
voor hem te zoeken in zijn fami-
lie- of buurtnetwerk. Want het 
samenwerken aan waardigheid 
gaat juist uit van sociale verban-
den die bepalen wie we zijn, en 
ook van ons aller begrenzingen 

of feilbaarheid en onze gemeenschappelijke be-
hoefte aan steun daarbij. 

De vraag of het mogelijk is een beweging op gang te 
krijgen ten einde de dagelijkse praktijk meer aan te 
laten sluiten op de concepten van het waardigheids-
paradigma, kan onderhand wel stellig met ‘ja’ wor-
den beantwoord. Maar alleen met de toevoeging dat 
het in grote organisaties met een lange geschiede-
nis veel aandacht en integrale inspanning vergt. De 
grote inspanning die het vraagt, is te zien aan het 
tastbare eindresultaat op het meest basale niveau. 
Kijkend naar wat er nou werkelijk in het leven van 
hoeveel cliënten is veranderd, zullen alle deelne-
mers moeten erkennen dat de gemaakte stappen 
reëel en hoopgevend maar bescheiden zijn, waarbij 
Cordaan duidelijk meer cliënten heeft weten te be-
reiken dan De Twentse Zorgcentra. 

In Amsterdam, op de locatie van Cordaan, hebben 
cliënten zelf een filmpje gemaakt over waardigheid 

waarmee ze hun naasten infor-
meerden over het actieonder-
zoek. Zo raakten zij meteen be-
trokken en begon het gesprek 
over waardigheid direct bij hen. 
Bryan heeft zijn lang gekoester-
de wens in vervulling zien gaan 
voor een vrijwilliger die hem 

helpt bij zijn passie, radio maken. Hij is zelfs een dag 
naar het Mediapark geweest voor opnames. Daisy 
leert sinds kort klokkijken, waar ze al drie jaar om 
vraagt. Ze heeft na interventies van de begeleiding 
weer contact met haar moeder en logeert daar zelfs 
af en toe. Er is geluisterd naar Rens’ eigen stappen-
plan richting zelfstandig wonen, hij is gezond gaan 
eten en sporten. Alle sportattributen die de begelei-
ders na een bewonersraadpleging op de kop tikten 

en een plek gaven op de binnenplaats, stimuleren 
hem. Met Piet is serieus onderzocht of hij niet naar 
de Veluwe kan verhuizen, een oude droom die hij 
met de inmiddels door opgedane inzichten met een 
gerust hart naast zich neer heeft gelegd. Hij is ook 
een assertiviteitstraining gaan volgen om beter nee 
te leren zeggen. Damians verslaving wordt niet meer 
genegeerd en voor de o zo beladen kinderwens van 
twee verliefde cliënten, duikt de begeleiding niet 
langer weg. 

Daisy die haar dagen volgens een van de begelei-
ders uit zat te zitten, is naar yogacursus en kookles 
gegaan. Raymond ziet nu in, dat hij hulp nodig heeft 
bij de keuze tussen werk of drank. Zijn beperking en 
de hulp die hij nodig heeft om de 
baan waar hij zo trots op is te be-
houden, heeft het team uit de ta-
boesfeer weten te halen. Hij staat 
er nu zelfs voor open naar een 
vriendin uit te zien in een gehandi-
captendiscotheek, wat voorheen 
onbespreekbaar was vanwege de 
schaamte voor zijn handicap. Oli-
viers samenwoonwens is opgelost 
doordat hij hulp heeft gekregen bij het opknappen 
van zijn eigen woning. Nu kan zijn partner bij hèm in-
trekken. Bram gaat twee keer per week helpen met 
koken en de eenzame Eddy gaat trainen met een 
medebewoner.

In Enschede, op de locatie van De Twentse Zorgcen-
tra, hebben de begeleiders inmiddels bijna passend 
werk voor Nicole geregeld. Dat is in een speciaal 
theehuis waarvan het bestaan voorheen onbekend 
was en dat mensen zoekt met de kwaliteiten waar-
over deze nog jonge vrouw nu juist beschikt. Er komt 
een moreel beraad voor Erwin om met de collega’s 
van dagbesteding toe te werken naar een meer bij 
de cliënt passende daginvulling. Voor Jasper is een 
jeu de boules baan op het terrein gemaakt en hij 
krijgt waarschijnlijk een karretje achter zijn rolstoel 
waarmee ook hij zich verdienstelijk kan maken. 
Een belangrijk wapenfeit, in elk 
geval in de ogen van de gedrags-
kundige, is de zoektocht van be-
geleiders naar een manier om 
beter achter de cliëntwensen te 
komen. Die zoektocht resulteerde 
in de selectie en toepassing van 
een (volgens het team passende) methodiek die de 
cliënt in de gelegenheid stelt zijn ‘stem’ te laten ho-
ren. 

De snoezelkamer, het bellenblazen en kralenspel 
worden nu ook wat vaker gebruikt. En de eigen col-
lega’s die die belevingsgerichte activiteiten voor 
cliënten aan huis verzorgen, mogen langs komen 
en kijken of cliënten daar van opleven. Zo kunnen 

we nog wel even doorgaan. Het zijn kleine, maar in 
enkele gevallen toch levens-veranderende zaken. In 
de ogen van onwetende buitenstaanders hadden ze 
ongetwijfeld al veel eerder geregeld kunnen worden, 
maar nu is het daadwerkelijk gedaan. 

Open houding

Afgezien van de kleine tastbare, duidelijk zichtbare 
opbrengsten bij Cordaan en De Twentse Zorgcentra, 
is er veel meer bereikt dat niet in concrete, prak-
tische uitkomsten te meten valt. In beide organi-
saties hebben de teams hun vakmanschap haast 

ongemerkt vergroot. In beide 
gevallen draait dat om de vraag, 
hoe je eerst goed luistert en ob-
serveert, informatie inwint en on-
derling afstemt om vervolgens je 
sterkte, kracht, betekenis, invloed 
en vermogen – ofwel je macht – 
beter, slimmer en menselijker toe 
te passen in de dagelijkse prak-
tijk. Van kennen naar doen. Om 

vervolgens onderling de resultaten te bespreken en 
er samen lessen uit te trekken voor de toekomst. Als 
in een soort leercyclus.

Rond deze thema’s hebben zowel de betrokkenen 
bij Cordaan als bij De Twentse Zorgcentra meer 
verantwoordelijkheid over de invulling van de zorg 
genomen. Opvallend genoeg in twee schijnbaar te-
gengestelde richtingen. Waar De Twentse Zorgcen-
tra bescheidener is geworden en de neiging naar 
controle, stabiliteit, beheersing en oplossen is gaan 
herbezien, heeft Cordaan juist meer assertiviteit 
ontwikkeld en de voorheen onmachtige bejegening 
van cliënten ter discussie gesteld.

De begeleiders van Cordaan zijn gaan inzien dat 
ze in het belang van de cliënt soms meer mogen 
sturen. Dat wil zeggen dat zij hun macht veel meer 

in positieve zin kunnen benutten. 
Begrippen als ‘eigen regie’ en 
‘zelfbeschikking’ hadden op deze 
locatie geleid tot een handelings-
verlegenheid die verwanten bijna 
tot wanhoop dreef.

Zo vreesden de ouders van Raymond dat het niet 
lang meer zou duren voordat hun zoon ofwel zich-
zelf ofwel een wegebruiker van het leven zou bero-
ven. Als hij uitgaat, kan hij nachtenlang doordrinken 
zonder daarvan de consequenties te overzien. Wan-
neer niemand hem weerhoudt, stapt hij vervolgens 
dronken op zijn scooter. Ook zijn begeleiders hiel-
den daarvoor hun hart vast, maar voelden zich aan-
vankelijk onmachtig daar iets mee te doen. 

,,We pakken eigenlijk niet de kern. 
We schreeuwen heel hard en laten 
het dan los. Ook met Eloy. Hij heeft 
geleerd dat als hij maar lang genoeg 
zijn kont tegen de krib gooit, hij er 
mee wegkomt.’’ (Begeleider)

,,Piet heeft zelf een nieuwjaarsrecep-
tie georganiseerd. Dat komt door 
het actieonderzoek. Anders zou ik de 
organisatie van hem hebben over-
genomen. Maar hij wil dat graag.’’ 
(Begeleider)

,,Dat laat ik niet meer gebeuren. […] 
Dan kan hij er niet zo makkelijk meer 
mee wegkomen.’’ (Begeleider)

,,Hun kinderwens is een onderwerp 
dat heel belangrijk is voor de bewo-
ner waar we het als team liever niet 
over hebben.’’
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Het team kampte met een slepende onenigheid. De 
uiteenlopende meningen binnen het team over wel-
ke benadering het beste bij verschillende cliënten 
past, belemmerden het werkplezier. Dat is tijdens 
het actieonderzoek zichtbaar gewor-
den en daarom ook aangepakt. Het 
team is buiten de locatie gaan kij-
ken, naar aanknopingspunten voor 
oplossingen. Nu is het bezig om een 
andere vormen van besluitvorming 
uit te proberen. De onderlinge verhoudingen en het 
nemen van, in plaats van je onttrekken aan verant-
woordelijkheid, heeft het team onder het vergroot-
glas durven leggen. Een van de effecten daarvan is, 
dat de begeleiding anders is gaan denken over de 
al lang bestaande zorgen en problemen rond versla-
ving en middelengebruik op de locatie. Ook worden 
er nu pogingen gedaan cliënten van wie veel werd 
overgenomen, meer dingen zelf te laten doen. Deels 
omdat ze daartoe prima in staat zijn of dat anders 
(mogelijk) kunnen leren. Maar vooral omdat ze daar 
volgens betrokkenen uiteindelijk zelf baat bij zullen 
hebben. 

Het team heeft diverse ontmoetingen georganiseerd 
om de cliënt goed te horen en relaties te versterken. 
Onderling, met naasten en met de wijk. Een van de 
gedenkwaardige momenten was een moreel beraad 
met cliënten. Zij spraken daar met elkaar onder ver-
trouwde en deskundige begeleiding over het thema 
Gezonde Levensstijl. Het bleek een passende ma-
nier om met hen van gedachten te 
wisselen over de betekenis van ‘wil-
len’ en de mentale vermogens die 
nodig zijn om goede voornemens 
vol te houden.9

Door het actieonderzoek zijn er 
contacten gelegd of versterkt met 
buurtbewoners en ook met perso-
nen die actief zijn bij buurtvoorzie-
ningen. De barbecue voor de buurt 
georganiseerd door Overleg, heeft 
bewoners uit de straat in verbin-
ding gebracht met de cliënten van 
de locatie. Contacten met buurthuizen en andere 
plekken in de wijk, hebben blootgelegd hoe cliënten 
hun afhankelijkheid van de zorgorganisatie kunnen 
verminderen en inzichtelijk gemaakt waar ze andere 
mensen kunnen ontmoeten buiten de begeleiding 
om. 

Betrokkenen bij het actieonderzoek zijn zich bewust 
geworden van de vele ‘moetjes’ die het dagelijkse 
werk domineren. Zo werken de begeleiders van 
deze locatie elke dag opnieuw een aftekenlijst van 
wel 6 uitgeprinte pagina’s af, waarop van kwartier 
tot kwartier staat aangegeven wat de begeleider 

9  We lieten ons mede inspireren door Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid. WRR (Den Haag 2017).

geacht wordt te doen. Zelfs het door de eigen or-
ganisatie ontwikkelde instrument Dit Vind Ik Ervan, 
een manier om een open gesprek met de cliënt te 
voeren, is in de loop der tijd – zo bleek tijdens het 

actieonderzoek – net als vele 
andere bezigheden weer een 
moetje geworden. Een extra 
verplichting op het bord van 
de begeleider, die er alleen toe 
komt om het af te kunnen vin-

ken. Terwijl iedereen er een twee daagse training in 
heeft gevolgd en zegt achter de bedoeling van het 
instrument te staan. 

Het team is zich bewuster geworden van het feit dat 
deze moetjes in de weg staan bij het onbevangen 
luisteren naar het verhaal van de cliënt en de af-
stemming daarop in het dagelijks handelen. Het is 
natuurlijk (voor iedereen) lastig al dan niet vermeen-
de verplichtingen los te laten. Ze bieden houvast en 
soms de schijnzekerheid je werk gedaan te hebben. 
In de loop van het onderzoek hebben begeleiders 
echter vaker de dagelijkse routine los durven laten 
en prioriteit willen gegeven aan wat zij op dat mo-
ment belangrijk vonden voor de cliënt of voor de sa-
menwerking in het team. Daar zijn betere contacten 
uit voortgekomen, diepere gesprekken, meer we-
derkerigheid en waardevolle vertrouwensrelaties. 

Om tegenwicht te bieden aan uitingen van onmacht 
of vrijblijvendheid, stelde het team diverse nieuwe 

gebruiken in, zoals elkaar bij 
de overdracht vragen: ,,Wat 
heb jij vandaag proberen bij te 
dragen aan een waardig leven 
van de bewoners?’’ Bij de cli-
entbesprekingen staan nu de 
lange termijn perspectieven 
van de cliënt centraal en wordt 
hem zelf vooraf gevraagd wat 
hij belangrijk vindt voor de be-
spreking. Telkens teruggrijpen 
naar dat wat er toe doet voor 
de cliënt, oftewel het zoeken 
naar de vraag achter de vraag, 

en daar stapjes in zetten (vandaag, deze week, ko-
mend half jaar); dat is bij de locatie van Cordaan 
gewoner geworden en in het dagelijkse werk terug te 
zien. Het team heeft ook uitgezocht of en hoe deze 
essentiële zaken in het elektronische cliëntdossier 
terugkomen en zorgt er nu voor dat de ondersteu-
ningsplannen daarmee in overeenstemming zijn. 

Al met al kan gesteld worden dat het onderzoeks-
team van Cordaan de eigen opgave heeft volbracht. 

Er is nu zicht op en beweging naar het volgende 
realistische stapje in een ontwikkeling die past bij 

,,Er is zo veel mythevorming over 
cliënten.’’ (Begeleider)

,,Start bij de vraag : Wat wil jij? Zoek 
daar dan mensen bij, die daarbij kun-
nen helpen. Je kunt het onderzoeken 
met elkaar. Bijvoorbeeld, kan deze 
cliënt zelf planten water geven? Pro-
beer het te onderzoeken. Soms wordt 
al heel veel ingevuld. En gezegd : dat 
kan hier niet. Of dat is te onrustig 
voor de cliënt. Nou dan is het maar 
eens onrustig.’’ (Oud-medewerker)
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de wensen van de verschillende cliënten en diens 
nabije relaties. De teamleider sloot de afsluitende 
bijeenkomst tevreden af. ,,Ik zie zoveel meer acties 
dan afgelopen jaar.’’

Bij De Twentse Zorgcentra was de weerstand tegen 
het nadenken over het eigen functioneren en het 
mogelijk verbeteren daarvan bij aanvang groter. De 
waargenomen verschuiving in attitude is daarom 
des te opmerkelijker. De trots van het team voor in 
het verleden behaalde resultaten 
met een aantal complexe bewo-
ners, zorgde voor een zekere ge-
slotenheid, weinig introspectie en 
veranderbereidheid. Meerdere 
verwanten prijzen het team (ze-
ker sinds de komst van de sterke 
informele teamleiding die voor 
duidelijkheid zorgt), collega’s willen graag op deze 
locatie werken, alleen heeft de leiding daar volgens 
de begeleiders nog onvoldoende oog voor. 

Het voornaamste doel om mee te doen met het 
actieonderzoek was, zo leek het gaandeweg, om te 
bewijzen hoe goed de locatie het al deed. De urgen-
tie om te zoeken naar wat nog beter zou kunnen, 
ontbrak. Een enkeling gaf de eerste dag al eerlijk 
aan de bijeenkomsten niet bij te willen wonen, om-
dat het toch nergens toe zou leiden. 

Het verraste dan ook dat de sceptici gedurende 
het actieonderzoek een zekere souplesse lieten 
zien. Zij zijn tegen de verwachting in wel bij de bij-
eenkomsten aangeschoven en hebben waardevolle 
bijdragen aan de reflecties, dialogen en activiteiten 
geleverd. We denken bijvoorbeeld aan de dialoog-
sessie Meervoudig Kijken in een bruin café waar 
banden zijn aangehaald met col-
lega’s en verwanten. Maar we 
kunnen ook het filmen en vloggen 
noemen, waartoe we pogingen 
ondernamen om mee te leren en 
inspireren. Dat vond aanvankelijk 
niemand een prettig idee. Uitein-
delijk is de minst enthousiaste 
deelnemer er als eerst mee aan de slag gegaan. 
Haar voorbeeld is daarna gevolgd, ook aangespoord 
door een vloggende begeleider van Cordaan die 
gastvrij is ontvangen in Enschede.

Daar waar het team zich bij aanvang van het actie-
onderzoek niet echt geroepen leek te voelen extra 
initiatieven te nemen voor de oplossing van ‘exter-
ne’ problemen (niet op de groep zelf), werd er tijdens 
het actieonderzoek een actieve houding zichtbaar. 
Wat kunnen wij zelf doen in plaatst van te wachten 
op anderen (de collega’s of leiding)? Wat kunnen wij 
wel, nu we weten dat bepaalde dingen niet mogelijk 
zijn? Dit soort vragen die betrokkenen nu vaker stel-

len, lijken te wijzen op een andere attitude. Eén die 
proactiever, verantwoordelijker, nieuwsgieriger en 
meer betrokken is. 

Bij De Twentse Zorgcentra heeft het team dus voor-
zichtig de deuren open gezet. Niet langer (of alleen) 
vanuit de overtuiging dat de eigen werkwijze de best 
mogelijke is en anderen die zouden moeten volgen, 
maar vanuit de wens een volgende stap te zetten 
met elkaar en voor bewoners. Het team is op zoek 

gegaan naar inzichten en capa-
citeiten buiten de eigen kleine 
kring in de hoop eindelijk langs-
lepende impasses te doorbreken 
die cliënten parten spelen. Het 
heeft de sterk ontwikkelde be-
hoefde om alles zelf en alleen op 
te lossen, zonder hulp van ande-

ren, losgelaten en gebruik gemaakt van afdelingen 
binnen de eigen organisatie waar de samenwerking 
voorheen stroef mee verliep. Begeleiders zijn op-
nieuw gaan proberen iets te doen aan de reeds ja-
renlange strijd (‘wij weten het best wat goed is voor 
deze cliënt’) tussen de secties dagbesteding en wo-
nen, die verhindert dat cliënten hun dagen invullen 
op een manier die iedereen hen toewenst. De woon-
groep heeft op verschillende manieren de toenade-
ring gezocht en brengt daar – wie weet – misschien 
wel een trendbreuk mee teweeg. 

Ook de collega’s die (ondanks de beperkte hiër-
archie door zelforganisatie) in een zekere gezags-
verhouding staan tot de begeleiders, zoals de coach 
en de gedragskundige, hebben een betere toegang 
gekregen tot het team. Zij beschouwden de woon-
groep als gesloten en niet transparant. Volgens 
weer anderen zat het team op ‘een eiland’ omdat 

het geen kennis had van de ont-
wikkelingen buitenshuis. Deze 
kwalificaties lijken nu niet meer 
op zijn plaats. We spreken steeds 
van lijken omdat harde bewijzen 
niet te leveren zijn helaas. De 
samenwerking met coach en ge-
dragskundige zijn verbeterd, maar 

de klacht bestaat nog steeds dat gedragskundigen 
zich veel met hun eigen vakgroep bezighouden en 
onvoldoende betrokkenheid tonen bij de woongroep 
en in het samenspel met de coach. 

In de afgelopen maanden zijn alle teamleden gaan 
‘gluren bij de buren’. Zij hebben leerbezoeken ge-
bracht aan verwante organisaties. Een enkeling 
dichtbij, meerderen ook ver weg. Drie begeleiders 
zijn naar Amsterdam gereisd en hebben een kijkje 
in de keuken van Cordaan genomen. Ze hebben lui-
ken geopend waar ze voorheen niet aan dachten. 
Die ervaringen zijn onverdeeld positief. De vraag 
‘wat dat nou oplevert voor de bewoners, concreet, 

liefst de volgende dag nog’, is na een paar bezoe-
ken niet meer gesteld. Het idee mag nu bestaan, 
dat zoeken, nog niet weten10, aftasten en gewoon 
kijken, essentieel kan zijn om problemen eerst goed 
te leren begrijpen, om ze daarna 
pas op te kunnen lossen. Een blik 
in de keuken van de ander, levert 
niet onmiddellijk resultaten op, 
maar werpt meestal érgens zijn 
vruchten af waardoor zo’n inves-
tering loont. Voor zorgverleners 
die zeggen doeners te zijn, is dit 
‘vertragen’ ook een resultaat. 

Zorgverleners en naastbetrokkenen zeggen opnieuw 
naar bewoners te zijn gaan kijken, met een schone 
lei, een andere blik. Zij zijn in hun huid gekropen en 
gaan verbeelden waarvan zij zouden dromen als zij 
cliënt zouden zijn. Zo hebben zij onderling informa-
tie uitgewisseld en elkaars ideeën verrijkt en elkaar 
bovenal geïnspireerd om in gezamenlijkheid een ex-
tra inspanning te leveren om de zorg weer iets beter 
te maken. 

Naastbetrokkenen van bewoners zijn zich voorzich-
tig af gaan vragen waarom zij bepaalde regels heb-

10 Zie hiervoor ook Wouter Hart, Anders Vasthouden. Negen sleutels voor werken vanuit de bedoeling (Alphen aan den Rijn 2017).

ben ingesteld. Er lijkt meer ruimte gekomen voor 
uiteenlopende visies op de groep, voor tegengeluid, 
voor out of the box denken en doen. En bovenal is 
het behoud van rust en stabiliteit niet langer het 

enige en grootste goed, maar be-
nutten de begeleiders meer en 
meer de kleine lege momenten 
om cliënten te stimuleren en iets 
te laten beleven. De betrokkenen 
herkennen de veiligheidsval nu 
goed. Die val is nergens zichtbaar 
maar overal impliciet aanwezig; de 
bijna alles overheersende nadruk 
op veiligheid en risicomijding. 

Dat de opgave van het onderzoeksteam – voor (mi-
nimaal drie) cliënten een meer passende daginvul-
ling regelen – nog in de voltooiingsfase zit, valt bij 
bovengenoemde resultaten misschien in het niet. 
Waarom het allemaal niet vlotter kon, blijft gissen. 
Dat is vast ook niet los te zien van de feilbaarheid 
van de actieonderzoeksbegeleiding en de context 
waarin het team werkt. Het team heeft in elk geval 
zelf een plan ontwikkeld met duidelijke acties om 
de eigen opgave alsnog te realiseren. Dat op zich is 
een resultaat. De vraag is of het nog mogelijk zal zijn 

,,De grootste uitdaging van dit team 
is dat ze niet alleen de leuke dingen 
bespreken, maar ook de moeilijke 
dingen. (Teamleider)

,,Onze visie is nu heel gratuit. Wij zijn 
het die het nalaten. We zeggen wel: 
Ken je cliënt, maar er is heel weinig 
strategie die aan die visie hangt. We 
maken het de mensen niet mogelijk 
om te handelen.’’ (Directeur)

,,Als ik het niet vertel, wie doet het 
dan wél? We moeten hem aanspre-
ken, we maken ons oprecht zorgen.’’ 
(Begeleider)
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daar naasten meer bij te betrekken. Die hebben een 
bescheiden rol gespeeld. Het meer betrekken van 
verwanten en andere belangstellenden bij het leven 
van cliënten, is een ambitie waar begeleiders in het 
algemeen nog veel steun bij kunnen gebruiken. En 
ook waardering als ze daar in investeren. 

Al met al is dus integrale actie nodig om een gewens-
te beweging op gang te brengen. Een gezamenlijke 
inspanning, van cliënt tot toezichthouder. 

Onmacht te lijf

Hierboven beschreven we hoe de actieonderzoekers 
er in zijn geslaagd, zij het met vallen en opstaan, de 
cliënten beter te leren kennen om daar vervolgens 
op aan te sluiten in hun dagelijks 
doen. Wat daarbij het aller moei-
lijkst bleek, is het vermogen om 
dingen vol te houden. Om van 
kennen en doen naar volhouden 
door te stomen. Om verantwoor-
delijkheid te nemen voor de uit-
voering en daar ook consequent 
op toe te zien. Om elkaar aan te 
spreken op de behaalde resultaten. Iets nieuws pro-
beren of het anders doen vergt tijd, gaat niet altijd 
vanzelf goed en brengt dus risico met zich mee. Als 
iets niet uitpakt zoals bedoeld, waarom dan niet en 
welke bijstelling is dan nodig? 

Ook hier weer geldt, dat de aandacht voor de uitvoe-
ring en het volhouden verdwijnt zodra betrokkenen 
zich niet gesteund voelen in de omgang met angst, 
risico en onzekerheid. Net zoals het voor een cliënt 
die zich beknopt, beperkt en in de 
steek gelaten voelt, verleidelijk is 
om zijn frustratie om te zetten in 
negatieve machtsuitoefening, zo 
is het voor de teams of individu-
ele teamleden maar al te verlei-
delijk om negatieve vormen van 
machtsuitoefening te laten ont-
staan, als zij zich alleen gelaten voelen, zich onvol-
doende gesteund weten, als ze het idee hebben dat 
de organisatie weer aan iets nieuws begint, dat toch 
weer niets zal opleveren. 

Dan worden in essentie waardevolle bezigheden 
‘moetjes’ die je met tegenzin doet omdat een ander 
dat nou eenmaal van je verlangt; niet omdat je er 
zelf van overtuigd bent dat het van waarde is voor 
de cliënt om wie je je bekommert en voor wie je des-
tijds het vak in bent gegaan. Je vinkt het af en draaft 
door naar het volgende ‘moetje’. Iets wordt uitgezet, 
maar vervolgens weer kort daarna losgelaten. Er is 
even aandacht voor, enthousiasme, maar bij het 

eerste het beste zuchtje tegenwind stapt iedereen 
net zo makkelijk weer over op iets anders of terug 
naar het oude. 

We hebben dus kunnen vaststellen dat zowel in En-
schede als in Amsterdam sprake was van herken-
ning van de concepten en uitgangspunten van het 
waardigheidsparadigma. We hebben gezien hoe het 
nog veel beter leren kennen van de cliënt en zijn 
naasten de basis is voor het doen van het voor hem 
betere. Maar ook dat ditzelfde eigenlijk net zo goed 
opgaat voor de relatie tussen de zorgverlener op de 
werkvloer en diens managers, leidinggevenden, on-
dersteuners en de organisatie als geheel. We heb-
ben gezien dat op beide locaties, zodra eenmaal 
de hobbel van de herkenning was genomen, kleine 
maar tastbare veranderingen van de dagelijkse 
praktijk vrijwel probleemloos tot stand werden ge-

bracht. Werken vanuit waardig-
heid is zo simpel als wat. 

De grote vraag is nu natuurlijk, 
of de stappen die zijn gezet een 
duurzaam karakter krijgen en ook 
buiten de twee teams toegepast 
kunnen worden. Wat is er nodig 
om de beweging vol te houden? 

Welke dilemma’s doen zich voor bij de toepassing 
van het waardigheidsparadigma en welke condities 
of handvatten zijn daarbij behulpzaam? 

Het overkoepelende antwoord is eenvoudig te geven 
maar lastig uit te voeren. Er is een integrale aan-
pak nodig om de mentaliteitsverandering die het 
waardigheidsparadigma met zich meedraagt, blij-
vend een plek te geven binnen de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Integraal, omdat 

het een illusie lijkt om te denken 
dat zorgverleners op de werkvloer 
dit alleen met hun team voor el-
kaar krijgen, met een extra trai-
ning hier of een online tool daar. 
De werkvloer lijkt niet bij machte 
om zelfstandig positieve interven-
ties (zoals bijvoorbeeld ‘Dit Vind Ik 

Evan’, Kleurenpalet, Friends, familiebetrokkenheid 
en reflecteren) zonder aansporing en aandacht van 
anderen vol te houden. 

Die onmacht is (meestal) geen kwade wil, maar het 
gevolg van ‘verwaarlozing’ die zij ervaren van hun 
organisaties. De werkvloer heeft steun én tegen-
spraak nodig, ruimte om te experimenteren, te falen 
en het opnieuw te proberen, baanveiligheid én de 
dure plicht om telkens weer te laten zien, wat hun 
handelen toevoegt aan het leven van de hulpvra-
gers. Daarvoor is een warme inbedding in een sti-
mulerende organisatieomgeving een vereiste. Een 
organisatie die zorgverleners vrij laat om aan hun 

,,We zitten gevangen in het idee dat 
het niet op een andere manier kan. Je 
probeert iets maar lukt het niet, dan 
ga je weer door met de dagelijkse 
dingen.’’ (Begeleider)

,,Als er niet een directe beloning is, 
laten we het los. Het moet de bewo-
ner of jezelf meteen iets opleveren.’’ 
(Begeleider)

vakmanschap te werken, maar ze wel telkens aan-
spreekt met vragen als: Wat is je ambitie voor deze 
cliënt? Sluit jouw visie aan bij die 
van de organisatie? Op welke 
informatie is jouw ambitie geba-
seerd? Hoe realistisch is die? Wat 
heb je van ons nodig? Waarom 
kies je voor x en niet voor y? Heb 
je rekening gehouden met de kosten en regels? Is je 
aanpak rechtvaardig voor álle hulpvragers die aan 
jou zijn toevertrouwd? En de allerbelangrijkste: is 
gelukt wat je op het oog had? 

Je zou willen, dat het bespreken van deze en der-
gelijke vragen binnen teams, tussen teams en lei-
ding en tussen leiding en organisatie de dagelijkse 
praktijk zou zijn. Om dat te bewerkstelligen dient op 
elk niveau (van zorgverlener tot politiek, maar voor-
al binnen de zorgorganisaties zelf) het nemen van 
verantwoordelijkheid prioriteit te krijgen boven het 
afleggen van verantwoording. 

Wie in de ECD’s van zorgorganisaties kijkt om te 
zien hoe daarin de kwaliteitsontwikkeling wordt ge-

borgd, komt tot de constatering dat wat er echt toe 
doet voor de cliënt in zijn dossier nog al te vaak ont-

breekt. Er wordt formele informa-
tie in bijgehouden, over regels en 
protocollen, zodat de controleurs 
op onverwacht bezoek kunnen 
komen. Het relationele aspect, 
namelijk voor wie de dienstverle-

ning betekenis heeft, de ervaringen van cliënten, 
naasten en professionals komt er nauwelijks in voor. 

De vraag ‘wat ligt er vandaag in mijn macht, om de 
mens die mij is toevertrouwd, op weg te helpen naar 
een waardiger bestaan?’ zou de toetssteen moeten 
zijn voor het vakmanschap van de zorgverlener en 
iedereen die in de sector werkzaam is. Het leren 
kennen van de cliënt is moeilijk, het daar naar han-
delen nog moeilijker en het volhouden van de uit-
gezette route is helemaal een opgave. Onze oproep 
zou dan ook zijn: laten we luisteren, leren kennen, 
doen en volhouden! 

,,We communiceren meer en we wer-
ken meer samen nu.’’ (Begeleider)
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4    Twee tabellen

Hierboven hebben we een aantal dilemma’s 
beschreven die betrokkenen werkendeweg 
zijn tegengekomen. Alleen de dilemma’s be-

schrijven, kan onbevredigend zijn omdat er altijd de 
roep is om kant en klare oplossingen of in elk geval 
duidelijke handvatten. Wie deze op een rij probeert 
te krijgen, loopt echter het risico in de valkuil van 
een nieuwe ‘aftekenlijst’ te vallen. ,,Als we dit of dat 
maar uitvoeren, dan zitten we gebakken.” Maar zo 
werkt het werken aan waardigheid juist niet. Een re-
ceptenboek voor waardigheid bestaat niet. Samen-
werken aan een waardig leven, betekent vooral met 
elkaar nadenken en afwegen wat je in verschillen-
de situaties voor verschillende mensen kunt doen. 
Dus juist geen boekjes volgen of taken uitvoeren, 
maar zoeken en samen passende antwoorden pro-
beren te vinden. Toch willen we niet weglopen voor 
de vraag naar concrete aanbevelingen. Uit het actie-
onderzoek zijn talloze aanwijzingen voortgekomen 
die waardigheid kunnen bevorderen. Noem ze tips 
of hints, die we hebben samengevat in twee praat-
platen in tabelvorm: één georganiseerd aan de 
hand van de concepten van het waardigheidpara-
digma, de ander aan de hand van de diverse spe-
lers, die gezamenlijk de integrale strategieën kun-
nen ontwikkelen, om het werken aan waardigheid te 
stimuleren. Aan de hand van de twee tabellen kan 
iedereen het gesprek aangaan over waardigheid en 
vooral ook wat je daar zelf in kan betekenen. 

Tabel Concepten
In tabel ‘concepten’ zijn suggesties opgenomen – 
en niet meer dan dat – om samen met hulpvragers, 
naasten en zorgverleners aan een waardiger be-
staan te werken. De suggesties zijn geordend aan 
de hand van de vijf concepten die wij gebruiken 

om het werken aan waardigheid te stimuleren. 
Ook staan er suggesties van te vermijden denk- of 
handelswijzen bij. In geen geval zijn de in de tabel 
opgenomen suggesties bedoeld om als voorschrift, 
handleiding of dwingend handelingsperpectief te 
dienen. De tabel heeft de intentie om het gesprek 
op gang te brengen en te houden en samen met de 
betrokkenen tot een breed gedragen uitkomst te ko-
men. Elke claim op volledigheid ontbreekt en dus 
hopen wij dat de tabel in de toekomst aangevuld 
kan worden met veel betere suggesties.

Tabel Strategieën
Ook de tabel ‘strategieën’ bevat suggesties om het 
werken aan waardigheid te bevorderen. De sugges-
ties zijn geordend naar de belangrijke spelers in het 
werkveld. De tabel geeft in een oogopslag weer, dat 
werken aan waardigheid een integrale opgave is, die 
van cliënt tot minister inspanning vergt. Belangrijk is 
daarbij is te beseffen dat het een niet noodzakelij-
kerwijs van het ander afhangt – niemand hoeft op 
beweging bij de minister te wachten om morgen al 
aan de slag te gaan met waardigheid! Maar het is 
wel zo dat een beweging bij de één doorwerkt bij 
andere spelers; het is in feite een keten van samen-
werkende partijen. Net als bij de tabel ‘concepten’ 
zijn de hier opgenomen suggesties niet bedoeld 
om als voorschrift, handleiding of dwingend han-
delingsperpectief te dienen. Ook deze tabel heeft 
de intentie om het gesprek op gang te brengen en 
te houden en samen met de betrokkenen tot een 
breed gedragen uitkomst te komen. Ook hier ont-
breekt elke claim op volledigheid en dus hopen wij 
dat de tabel in de toekomst aangevuld kan worden 
met veel betere suggesties.

Suggesties voor gesprek



PROFESSIONAL
Mens met verlangen en ervaringen
•	Luisteren	op	100	manieren
•	Verhalen	ophalen	en	delen
•	Verantwoordelijkheid	nemen
•	Relaties	versterken	met	anderen	(en	

met	jou)
•	Kennis	/	inzichten	van	anderen	

benutten
•	Afwegen	van	belangen

•	In	de	veiligheidsval	stappen
•	Pamperen
•	Afhankelijkheid	zorgverlener	–	

hulpvrager	alsmaar	vergroten				
				⸰ Sleur	in	stand	houden
•	Wachten	tot	organisatie	/	collega	

initiatief	neemt
•	‘Autonomie’	en	‘eigen	regie’	laten	

overheersen

Medemens

•	Vraag	stellen:	zou	ik	deze	zorg	ook	
gunnen	aan	mijn	kind,	ouders,	
mezelf

•	Oorzaak	probleemgedrag	zoeken:	
begrip

•	Stilstaan	bij	hoe	eigen	handelen	
reacties	van	anderen	kan	triggeren

•	Zorg	zien	als	iets	relationeels	
•	Zorg	relateren	aan	bekommernis	en	

emotie

•	Hulpvrager	als	‘klant’	met	rechten	
en	plichten	zien

•	Focussen	op	probleemgedrag
•	Over	‘ze’	praten
•	Niet	serieus	nemen
•	Negeren	/	afkappen
•	Probleemgedrag	als	een	

persoonlijke	aanval	zien

Verplaatsen in / Prikkelen

•	In	huid	van	hulpvrager	kruipen
•	Bewust	zijn	dat	veel	opties	

onbekend	zijn	maar	kunnen	bekoren
•	Verantwoord	risico	nemen
•	Nieuwe	ervaringen	stimuleren	/	

aanreiken
•	Nieuwe	cliëntvoorkeuren	ontdekken	

door	stimulans
•	Wens	achter	de	wens	zoeken

•	Maximale	risicomijding
•	Koste	wat	het	kost	stabiliteit	

behouden
•	Gesprek	over	beperkingen	

vermijden
•		Niet	alles	overnemen
•		Aannames	vormen	op	basis	van	

diagnose
•		Vooringenomen	de	hulpvrager	

benaderen	

In vitaal netwerk

•	Met	naasten	samenwerken	=	méér	
dan	informeren

•	Inzichten	actief	delen	met	netwerk
•	Makkelijk	bereikbaar	zijn	
•	Zo	veel	mogelijk	mooie	&	minder	

mooie	ervaringen	delen
•	Nog	onbetrokken	mensen	betrekken
•	Onderscheid	maken	tussen	

verwanten
•	Gluren	bij	de	buren

•	Alles	zelf	doen	/	overnemen
•	Dingen	zelf	doen	die	hulpvrager	of	

anderen	kunnen	doen
•	Dingen	doen	die	in	doorsnee	

familierelaties	door	niet-
professionals	gedaan	worden	

•	Met	team	naar	binnen	gericht	zijn	
(alleen	steun	bij	elkaar	zoeken)

•	Altijd	met	dezelfde	mensen	
samenwerken

Verwachtingsvolle acceptatie

•	Communiceren	over	de	grenzen	van	
mogelijkheden

•	Alternatieven	voor	onmogelijkheden	
aanreiken

•	Na	faalervaring	alternatief	proberen
•	Sensitiviteit	steeds	vergroten	voor	

signalen
•	Gaan	tot	de	grens	van	het	onveilige		

(hulpvrager	geeft	grens	aan)

•	Irreële	verwachtingen	van	
normalisering	/	inclusie	cultiveren

•	Verzwijgen	(onderwerp	ontwijken)	
dat	hulpvrager	beperking	heeft	die	
nooit	zal	verdwijnen

•	Berusten	dat	er	zelfs	geen	bloei,	
ontwikkeling,	nieuw	stapje	mogelijk	
is	om	verder	te	komen

•	Na	één	keer	proberen	opgeven
•	Alle	hulpvragers	gelijk	benaderen

NAASTE
Mens met verlangen en ervaringen
•	Meedoen	/	meehelpen	/	samen	

doen
•	Hetzelfde	doen	als	wat	je	voor	je	

kind	/	moeder	/	broer	zou	doen
•	Verantwoordelijkheid	voelen
•	Leuke	/	lichte	/	niet	alledaagse	

dingen	samen	doen,	hoe	klein	ook
•	Nieuwe	ervaringen	aanreiken,	hoe	

klein	ook

•	Zorg	afschuiven	op	zorgorganisatie	
•	Onbetrokken	blijven
•	Hotelservice	verwachten
•	Op	‘bezoek’	komen
•	Gewone	kosten	afwentelen	op	de	

zorgorganisatie	/	samenleving
•	Behoefte	aan	stabiliteit	overdrijven
•	Bang	zijn	voor	‘onrust’

Medemens

•	Zorg	zien	als	iets	relationeels	
•	De	vraag	stellen:	hoe	zou	ik	in	deze	

situatie	zorg	willen	ontvangen?
•	De	eigenheid	van	je	naaste	

erkennen	/	waarderen
•	Durven	loslaten

•	Zorg	als	een	economische	/	
juridische	overeenkomst	zien	

•	In	aanwezigheid	van	je	naasten	over	
‘ze’	of	‘hij/zij’	praten.

•	In	diagnoses	of	categoriën	denken	
(‘mensen	met	autisme	zijn	altijd....’)

Verplaatsen in / Prikkelen

•	Initiatieven	van	zorgverleners	
waarderen

•	Vraagstellen:	wat	zou	ik	wensen	als	
ik	perspectief	hulpvrager	inneem?

•	Gericht	blijven	op	kansen	voor	groei	
en	nieuwe	ervaringen

•	Over-beschermend	zijn
•	Alles	invullen	voor
•	Jezelf	als	uitgangspunt	nemen
•	Eisen	dat	zorgverleners	de	

beperking	compenseren	zodat	je	
naaste	‘normaal’	mee	kan	doen.

In vitaal netwerk

•	Zorgverleners	werk	uit	handen	
nemen

•	Inzichten	over	hulpvrager	delen	met	
professionals

•	Eigen	netwerk	koppelen	aan	
netwerk	van	professionals

•	Verantwoorde	risico’s	tolereren	/	
toejuichen

•	Openstaan	voor	inzichten	
professionals

•	Denken	dat	bewoner	in	hotel	zit
•	Klagen	/	zeuren
•	Team	als	gesloten	bolwerk	zien
•	Ervan	uitgaan	dat	professional	alles	

weet
•	Vrijwilligers	afweren

Verwachtingsvolle acceptatie

•	Ongelijkheid	accepteren
•	Actieve	hoop	houden	/	hebben	dat	

er	groei	(bloei)	mogelijk	is
•	Anderen	helpen	zich	aan	te	passen	

aan	het	unieke	van	je	naaste
•	Berusten	in	de	beperkingen	van	je	

naaste

•	Eisen	dat	hulpvrager	in	alle	
opzichten	gelijk	wordt	behandeld

•	Verwachten	dat	samenleving	zich	
aan	je	naaste	aanpast

•	Berusten	in	het	onvermogen	om	te	
veranderen

HULPVRAGER
Mens met verlangen en ervaringen
•	Durven
•	Uitproberen
•	Vallen	en	opstaan
•	Open	staan
•	Je	kwaliteiten	tonen	en	inzetten
•	Je	beperkingen	ervaren,	zien,	voelen																																					

(ev.	aanvaarden)

•	Neerleggen	bij	futloosheid
•	Ongezonde	afhankelijkheid	

koesteren	van:		
					⸰	hulp
					⸰	van	de	begeleiding
					⸰	van	middelen
					⸰	van	sleur	/	herhaling

Medemens

•	Zorg	als	een	relationele	
aangelegenheid	zien

•	Erkennen	dat	kwetsbaarheid	en	
afhankelijkheid	horen	bij	het	leven;	
dat	geldt	voor	iedereen

•	Verwachten	dat	klant	koning	is
•	Zorg	zien	als	een	transactie
•	Je	alsmaar	terugtrekken
•	Denken	dat	je	niet	vooruit	kan	

komen
•	Feilbaarheid	van	anderen	op	jezelf	

betrekken

Verplaatsen in / Prikkelen

•	Hulp	aanvaarden
•	Iets	nieuws	proberen
•	Rekening	houden	met	

onmogelijkheden	van	anderen

•	Het	nieuwe	vrezen
•	Achterover	leunen
•	Hetzelfde	blijven	herhalen
•	Je	laten	pamperen

In vitaal netwerk

•	Zien	hoe	belangrijk	je	bent	voor	
anderen	(hoe	beperkt	je	ook	bent)

•	Contacten	zoeken	/	aanhouden
•	Wederkerigheid	vieren
•	Zien	dat	anderen	jou	ook	nodig	

hebben	
•	Groeien	door	bij	te	dragen	(hoe	

klein	ook)

•	Denken	dat	je	louter	tot	last	bent
•	Afwachten
•	Je	laten	meeslepen	door	mensen	

die	je	negatief	beïnvloeden
•	Er	niet	voetstoots	vanuit	gaan	dat	

intimiteit	niet	voor	jou	is	weggelegd

Verwachtingsvolle acceptatie

•	Communiceren	over	je	verlangens	
en	angsten

•	De	grenzen	van	je	mogelijkheden	
laten	merken	

•	Laten	merken	dat	je	wilt	groeien

•	Beperking	als	excuus	gebruiken
•	Slachtofferschap	benadrukken
•	Je	terugtrekken
•	Negatief	zelfbeeld	bevestigen

Medemens

Mens met verlangens en ervaringen

Verplaatsen in / Prikkelen

In vitaal netwerk

Verwachtingsvolle acceptatie
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Actieonderzoek Samen werken aan waardig leven
Concepten (juni 2020 – atreerink@gmail.com) 



Hulpvrager Naaste Professional Team Leiding Organisatie Sector Toezicht / Politiek

•	Laten	zien	wat	belangrijk	voor	jou	is
•	Aangeven	wie	belangrijk	voor	jou	zijn
•	Kansen	benutten
•	Talenten	en	veerkracht	tonen	(daar	hebben	

anderen	ook	wat	aan)
•	Je	beperkingen	(leren)	kennen

•	Focussen	op	wat	belangrijk	is	voor	de	hulpvrager	
(niet	op	status	quo)

•	Talenten	en	mogelijkheden	hulpvrager	zien
•	Beperking(en)	accepteren
•	Verschillen	aanvaarden	(hulpvragers	zijn	ongelijk,	

contexten	verschillen)
•	Verhalen	(filmpjes	/	foto’s)	delen	over	wat	er	

‘thuis’	gebeurt
•	Meebewegen	als	hulpvrager	verandert
•	Goede	omgang	vinden	met	belang	professional	/	

organisatie
•	Eerlijk	zijn	(eigen	belang	niet	verwarren	met	

belang	hulpvrager)

•	Alle	aandacht	op	betekenisvolle	relaties	richten
					⸰	Perspectief	hulpvrager	innemen
					⸰	Letten	op	kleine,	non-verbale	signalen
					⸰	Steeds	zoeken	naar	wens	achter	de	wens
					⸰	‘U	vraagt,	wij	draaien’	vermijden
					⸰	Hulpvrager	&	omgeving	open	benaderen
					⸰	Onzekere	/	onaffe	(tijdelijk)	omarmen
					⸰	Analyseren	hoe	hulpvragers	op	verschillende			
									plekken	gedijen
					⸰	Inzichten	over	hulpvrager	delen
•	Actief	luisteren	naar	collega’s,	naasten	en	

buitenstaanders	om	hulpvrager	te	leren	kennen
•	Wens	achter	de	wens	samen	bespreken
•	Begrijpen	/	leren	omgaan	met	andere	belangen	

collega’s,	naasten	en	buitenstaanders
•	Aannames	over	hulpvrager	toetsen
•	Alert	zijn	op	de	invloed	van	verwachtingen	

(mensen	worden	beïnvloed	door	verwachtingen	
die	men	van	ze	heeft)

•	Betekenis	van	uitspraak:	‘wij	zijn	doeners’	nagaan

•	Samen	reflecteren	over	de	wens	achter	de	wens	
(met	collega’s	en	naasten)

•	Elkaars	waarden	en	overtuigingen	bespreken	t.a.v	
kwaliteit	van	zorg	/	kwaliteit	van	leven

•	Succesvolle	methoden	benutten	om	stem	cliënt	
op	te	vangen

•	Objectiveren	van	alles	wat	goed	en	niet	goed	gaat
•	Kwaliteit	van	eigen	dienstverlening	met	regelmaat	

bespreken

•	Werkplezier	bevorderen
•	Aandacht	schenken	aan	teams	/medewerkers	
				⸰	Complexiteit	erkennen
				⸰	Ook	aandacht	hebben	als	het	goed	gaat	
				⸰	Evenwichtig	omgaan	met	pijn	van	medewerkers	
							(uit	verleden)	
•	Sensitief	zijn	voor	behoefte	van	medewerkers	aan	

erkenning,	waardering	en	veiligheid
•	Onderscheid	maken	tussen	onkunde/onmacht	

en	onwil
•	Proberen	cynisme	en	externalisering	te	begrijpen	

en	te	pareren
•	Vragen	stellen	(i.p.v.	zenden	/	oordelen)
•	Alert	zijn	op	invloed	van	verwachtingen
•	Medewerkers	aansporen	zich	verantwoordelijk	

te	voelen	voor	het	vergroten	van	het	netwerk	
(verminderen	afhankelijkheid	begeleiding)	

•	Hulp	vragen	medewerker	stimuleren	en	waarderen

•	Scherp	zicht	houden	op	wat	belangrijk	is	voor	
hulpvragers	en	daar	op	focussen

•	Heldere	visie	op	vakmanschap	uitdragen	(niet:	
‘dit	moet	je	doen’	maar	‘van	een	vakman	
verwachten	wij	dat	…’)

•	Heldere	visie	op	interne	verantwoording
				⸰	Begeleiders	doen	werk	goed	als	…	
				⸰	Teamleider	doet	werk	goed	als	...
				⸰	Manager	doet	werk	goed	als	...
				⸰	Coach	doet	werk	goed	als	….
				⸰	Gedragskundige	doet	werk	goed	als	…
				⸰ De	RvB	én	RvT	doen	goed	werk	als	…
•	Heldere	visie	op	externe	verantwoording
				⸰	Openheid	en	betrokkenheid	netwerk
				⸰	Inzet	buitenstaanders
				⸰ Doorzetten	experimenten	(vernieuwing)
				⸰	Vrolijkheid,	levendigheid,	energie
				⸰	Inspectie	–	zorgkantoren	–	lokale	overheden	
								betrekken	bij	keuzes

•	Gesprek	over	wat	werkelijk	belangrijk	is	voor	de	
hulpvrager	voeren	met:	

				⸰	Inspectie
				⸰	Zorgkantoren
				⸰	Lokale	overheden
				⸰	Politiek
				⸰	Keurmerken	bureaus
				⸰	RvT’s
•	Alleen	informatie	verlangen	die	ten	goede	komt	

van	datgene	wat	belangrijk	is	voor	de	hulpvrager	
(daar	vooral	niet	van	afleidt)

•	Complexiteit	erkennen	van	speelveld	waartoe	
bestuurders	/	organisaties	zich	moeten	
verhouden

•	Belangstelling	tonen	voor	belangrijke	werk	van	
medewerkers	op	werkvloer

•	Sturen	op	(morele)	verantwoordelijkheid	
samenleving	(gezamenlijke	opgave,	niet	alleen	
van	zorgorganisatie)

•	Waarderen	van	waarde	en	complexiteit	
zorgorganisaties

•	Oog	en	oor	voor	narratieven	/	ervaren	kwaliteit	
van	dienstverlening	uit	de	organisatie

•	Het	volgende	stapje	in	het	vizier	houden
•	Niet	verschuilen	achter	je	beperkingen	
•	Omgeving	vragen	grenzen	te	verleggen

•	Kennis	over	hulpvrager	beschikbaar	stellen
•	Kennis	zorgverleners	constructief	kritisch	

waarderen
•	Zorgverleners	werk	uit	handen	nemen
•	Eigen	netwerk	stimuleren	bij	te	dragen	
•	Langs	komen	en	mee	doen	(niet	op	bezoek	

komen)
•	De	woning	van	hulpvrager	als	thuis	beschouwen	

(niet	als	hotel)
•	Zorgverleners	als	partners	benaderen

•	Terugkoppelen	wat	je	hebt	begrepen	over	wat	
belangrijk	is	voor	hulpvrager	en	wat	je	er	mee	
gaat	doen

•	Professionele	kennis	toevoegen	aan	het	(vitale)	
netwerk	van	de	hulpvrager

•	Kennis	naasten	constructief	kritisch	waarderen
•	Beschikbaar	zijn	(als	belangrijk	niet	alleen	tijdens	

dienst)
•	De	buurt	of	omgeving	leren	kennen	en	benutten
•	Vrijwilligers	inschakelen	(onbetrokkenen	met	

potentiële	interesse	de	waarde	van	ondersteuning	
laten	zien)

•	Vallen	en	opstaan
•	Tot	de	grens	van	het	onveilige	gaan
•	Slogan	‘wij	zijn	doeners’	waarmaken	voor	

makkelijke	klusjes	én	moeilijke	opgaven
•	Ervaringen	van	hulpvrager	actief	delen	met	

netwerk	(verhalen,	foto’s,	berichten,	filmpjes)

•	Inventariseren	van	mogelijkheden	in	de	omgeving
•	Betrokkenheid	naasten	verlangen
•	Vrijwilligers	betrekken	en	koesteren
•	Bereikbaar	zijn	
•	Onderling	informatie	uitwisselen	(foto/film/

whatsapp)
•	Regelmatig	de	essentie	bespreken:	is	X	een	

stapje	verder	gekomen	deze	week?
•	Afspreken	hoe	besluiten	in	team	worden	

genomen
•	Zorgen	voor	duidelijke	teamlijn	en	die	toetsen	

aan	visie.	Draagt	wat	wij	doen	bij	aan:
				⸰	een	waardig	bestaan
				⸰	actieve	levenshouding
				⸰	gezonde	levensstijl
				⸰	relaties	-	contact	met	buitenwereld
				⸰	plezier	-	momenten	van	geluk
				⸰	versterking	van	de	organisatie
•	Niets	doen	wat	hulpvrager,	naaste	of	vrijwilliger	

ook	kan	doen	(soms	gaat	dat	langzamer	of	mis)
•	Meer	belangrijke	dan	leuke	dingen	doen
•	Prioriteiten	stellen	en	delen	

•	Teams	ondersteuning	bieden	bij	reflecteren	(gaat	
niet	vanzelf)

•	Teams	ondersteuning	bieden	in	het	maken	van	
afwegingen	(omgang	met	dilemma’s)

•	Gemaakte	afwegingen	nalopen
•	Balans	stimuleren	/	bewaken	tussen	belangen	

hulpvrager,	naasten,	medewerkers	en	organisatie
•	Onzekere	fase	tussen	goed	idee	en	uitkomst	

waarderen
•	Stimuleren	van	inzet	buitenstaanders	en	open	

huis	attitude	(=	frisse	blik,	vreemde	ogen)
•	Neuzen	in	team	in	zelfde	richting	brengen	(in	lijn	

met	visie)
•	(Zelforganiserende)	teams	in	lijn	met	visie	sturen
•	Gluren	bij	de	buren	stimuleren
•	Zorgen	voor	evenwichtige	samenstelling	teams
				⸰	Divers	
				⸰	Externe	ogen
				⸰	Teamspelers	
				⸰	Bruggenbouwers
				⸰	Rouleren

•	Sturen	op	evenwichtige	balans	tussen	beheersing	
risico’s,	financiën	en	stimuleren	waardig	leven

•	Een	‘naasten-manifest’	opstellen	(zorg	als	
gezamenlijke	opdracht)

•	Dat	wat	voor	hulpvrager	belangrijk	is,	laten	
domineren	in	ECD-registraties	

•	Uitwisseling	kennis	en	gezamenlijke	inspanning	
in	eigen	organisatie	expliciet	waarderen	(tussen	
afdelingen)	

•	Eigen	initiatief,	creativiteit	en	lef	(verantwoord	
risico	nemen)	waarderen

•	Het	nemen	van	afgewogen	risico’s	waarderen	
(overmaat	risicomijding	tegengaan)

•	Nieuw	bloed	inbrengen	in	teams	(bastions	
voorkomen)

•	Steun	bieden	bij	omgang	met	dilemma’s
•	Helderheid	bieden	in	betekenis	‘eigen	regie’
•	Meewerkerkend	voormannnen/vrouwen	inzetten	

om	teams	reflecteren	te	leren	
•	Actief	vrijwilligers	verleiden,	ruimte	geven

•	Gesprek	organiseren	over	nuancering	van	
waarden	zoals	vrijheid,	autonomie,	eigen	regie	

•	Gesprek	organiseren	over	zorg	als	individuele	
dienst	versus	gemeenschappelijke	opdracht

•	Talent	tot	groei	stimuleren	(bv.	certificaten	voor	
bekwaamheden)

•	Vrijwilligers	d.m.v.	certificaten	voor	
bekwaamheden	valideren	en	waarderen	

•	Proces	van	reflecteren	en	maken	van	afwegingen	
bij	dilemma’s	ondersteunen	met	opleidingen	en	
training

•	Organisaties	beoordelen	op	toegevoegde	
waarde	aan	het	leven	van	de	hulpvrager,	niet	op	
incidenten

•	Bevoegdheid	gebruiken	voor	een	transparante	
afweging	tussen	letter	en	geest	van	de	wet

•	Werkplezier	faciliteren
•	Zachte	waarden	in	balans	met	harde	waarden	

brengen

•	Van	omgeving	focus	blijven	verlangen	op	wat	voor	
jou	belangrijk	is

•	Waar	mogelijk	bijdragen	/	meedoen
•	Je	niet	laten	pamperen
•	Maximaal	verantwoordelijkheid	nemen	(naar	

vermogen)

•	Betrokken	blijven	(zorg	is	levenslange	opdracht)
•	Kennis	en	ervaring	blijven	schenken	aan	

zorgverleners
•	Afgewogen	risico’s	tolereren
•	Hulpvrager	blijven	stimuleren	/	prikkelen
•	Beperking	accepteren	maar	beweging	/	

vernieuwing	blijven	verwachten

•	Als	X	niet	werkt,	X1	proberen,	dan	X2,	X3	…	Of	Y.
•	Het	onzekere	en	onaffe	tijdelijk	uithouden	(niet	

meteen	tastbaar	resultaat	eisen)
•	Oog	houden	voor	verandering	door	tijd	(belang	

van	de	hulpvrager	vandaag	is	niet	gelijk	aan	dat	
van	gisteren)

•	Je	afvragen:	werkt	het?	Is	het	gelukt?	Wat	moet	ik	
anders	doen?

•	Waar	mogelijk	of	nodig	een	stapje	terug	doen
•	Laten	zien	en	terugkoppelen	welke	stappen	je	

hebt	gezet	en	gaat	zetten

•	Vasthouden	aan	teambesluiten	(tot	gewenst	
resultaat	of	tot	afgestemde	bijstelling)

•	Alert	zijn	op	de	veiligheidsval:	risico	mijden	
verstikt	

•	Aangeven	als	je	het	gevoel	hebt	dat	er	iets	hapert	
/	niet	goed	is	(niet	opkroppen,	conflict	vermijden)

•	Lessen	uit	gluren	bij	de	buren	omzetten	naar	
eigen	situatie

•	Ingezette	methodieken	goed	benutten	(volgens	
de	bedoeling	consequent	doorvoeren	in	praktijk)

•	Willen	blijven	vernieuwen
•	Blijven	investeren	in	mensen	die	belangrijk	zijn	

voor	hulpvrager		
•	Laat	zien	wat	je	volbrengt	en	bereikt
•	Elkaar	blijven	aanspreken	op	resultaten

•	Zicht	houden	op	werkplezier
•	Teams	ondersteunen	in	onzekerheid
•	Zeurende	conflicten	oplossen
•	Richting	van	de	visie	vasthouden	(voorkom	

uiteen	drijven	teams	op	gebied	waarden/
uitgangspunten)

•	Aandacht	schenken	aan	teams,	ook	/	juist	als	het	
goed	gaat

•	Telkens	afvragen:	brengen	de	teams	de	visie	in	de	
praktijk?

•	In	het	dossier	vastleggen	wat	voor	de	hulpvrager	
belangrijk	is,	wat	de	zorgverlener	daaraan	
toevoegt	en	welke	keuzes	daarin	zijn	gemaakt	
(geen	overheersing	beheersing	incidenten	en	
financiën)

•		Op	houdig	medewerkers	sturen
•	Feedbacklus	kennen	–	doen	–	volhouden	blijven	

toepassen

•	Teams	en	managers	ondersteunen	bij	vasthouden	
aan	visie

•	Eigenaarschap	kweken:	van	verantwoorden	naar	
verantwoordelijkheid	nemen

•	Van	verantwoording	jaarlijks	intern	feestje	maken	
(elkaar	laten	zien	hoe	resultaten	aansluiten	bij	
visie).	

    ⸰	Met	medewerkers,	naasten	en				
								buitenstaanders.
    ⸰	Vraag:	waar	mag	ik	jou	volgend	jaar	op	
								aanspreken?
•	Essentie	vakmanschap	hoog	houden
•	Naasten	aanspreken	/	vrijwilligers	koesteren	

(‘zorg	als	gezamenlijke	opdracht’	geen	lege	huls	
laten	worden)

•	Belang	van	eenheid	/	verbinding	
organisatieonderdelen	inzichtelijk	maken	
(gezamenlijke	opgave)

•	Transparant	zijn	over	grenzen	van	mogelijkheden	
en	kosten

•	Laten	zien	en	onderbouwen	wat	uitkomst	en	
vervolg	is	van	projecten

•	Gluren	bij	de	buren	‘institutionaliseren’	
(uitwisseling	als	carrière	perspectief)

•	Groeien	in	vakmanschap	makkelijker	maken
•	Pro-actief	‘altruisme-overschot’	in	samenleving	

verleiden	door	loslaten	en	co-creatie
•	Goede	voorbeelden	verzamelen	en	verspreiden
•	Wat	belangrijk	is	voor	menselijke	maat	telkens	

weer	op	de	agenda	zetten

•	Vertrouwen
•	Goede	voorbeelden	/	successen	belichten
•	Lange	termijn	laten	prevaleren	boven	korte	

termijn	
•	Meer	ruimte	bieden	voor	differentiatie
•	Verantwoord	risico’s	nemen	positief	framen	en	

waarderen
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Actieonderzoek Samen werken aan waardig leven
Strategieën (juni 2020 – atreerink@gmail.com)

SAMEN WERKEN AAN 
WAARDIG LEVEN
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