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Wmo: van schaarste naar herijking sociaal werk 
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Zo’nptienpjaarpgeledenpbegonnenpinpNederlandpdepdiscussiespoverpdepmoderniseringp
AWBZpvanpdepwaarvanpnupdepconcretiseringenpinpnieuwpbeleidpenpoppdepwerkvloerpvanp
depsocialepsectorpzichtbaarpzijnp(TK,p1998/1999).pAlpinphetpregeerakkoordpvanphetptweedep
paarsepkabinetpinp1998pkomenpexperimentenpmetpdepAWBZpinpbeeld.pHetpgaatpdanpnogp
ompoptimalisatiepvanphetpbestaandepbeleid,perpispnogpgeenpsprakepvanphogepurgentie:p
“DepvoorgenomenpmoderniseringpvanpdepAWBZpheeftpalspdoelstellingptepkomenptotpeenp
stelselpvanpaansprakenpdatpbeterpaansluitpbijpdepontwikkelingenpinpdepvraagpnaarpzorg.pDep
ruimtepvoorpflexibiliteitpenpdifferentiatiepinphetpaanbodpwordtpvergrootpdoorpdepaanspra-
kenpinpdepAWBZptepflexibiliseren.”(Regeerakkoordp1998).pInpjunip1999pvolgtpdanpeenpkamer-
briefpvanpStaatssecretarispVliegenthartpwaarinpopnieuwpdepnadrukpligtpoppoptimalisatiep
vanphetpsysteempmetpbehoudpvanpdepuitgangspuntenpvanpdepAWBZ.p

Datpverandertpnapdepverkiezingenpvanpmeip2002pmetphetpaantredenpvanphetpeerstep
kabinetpBalkenendepenpdepdaaropvolgendepkabinetten.pErpwordtpgepraatpoverpgrondigep
aanpassingenpvanpdepAWBZpenpeenpnieuwepWetpmaatschappelijkepzorgpdiepdepwelzijns-
wetpenpdepWetpvoorzieningenpgehandicaptenp(Wvg)pzoupmoetenpvervangen.pInpeenpbriefp
overpdepmoderniseringpvanpdepAWBZpvanpnovemberp2003pvanpstaatssecretarispRosspwordtp
depdoelstellingpvanpdiepwetpomschreven:p“NaastpdepAWBZpzijnpaanvullendepvoorzienin-
genpnodigpdiephetpbestepopplokaalpniveaupkunnenpwordenpgeorganiseerd.pGemeentenp
gaanpimmerspoverpdepsamenhangpmetpwonen,pmobiliteitpenpwelzijn.pHetpKabinetpwilp
daarompeenpwettelijkepgrondslagpvoorpeenpstelsel,pwaarinpdephuidigepverantwoordelijk-
heidpvoorpdepWvgpenpdepWelzijnswetpalsookpdepverantwoordelijkheidpvoorpeenpvangnetp
voorpdepnietpmedischpgeoriënteerdepzakenpsamenkomen:pdepWetpmaatschappelijkep
zorg.”pHierinpwordtpalpdepkeuzepvoorpdecentraliseringpvanpbeleidsruimtepenpbeleidsbud-
gettenpduidelijk.p

	 Schaarste	in	beeld

Eenpaantalpmaandenplater,paprilp2004,pvolgtpdanpeenpeerstepkamerbriefpoverpdepinvul-
lingpvanpdiepnieuwepwet:pdepzogenaamdepcontourennotapWmopvanpstaatssecretarispRossp
enpministerpHoogervorstpsamen.pDeptermpzorgpispuitpdepnaampvanpdepwetpgeschrapt,penp
vervangenpdoorpondersteuning.pMeteenpwordtpookpduidelijkpdatphetphierpnietpmeerpomp
optimalisatiepgaat,pmaarpomphetptegemoetptredenpvanptoekomstigepuitdagingenpenpdep
onhoudbaarheidpvanpongewijzigdpbeleid.pDeelspispditphetpverhaalpvanpdepvergrijzing1.pOpp
zichpispdatpeenpsuccesverhaal,plangerpouderpwordenpispaantrekkelijkpenpalphelemaalpalspdatp

1p Eenpdeelpvanpdepvolgendeppagina’spzijnpeenplichtepbewerkingpuitpeenpeerdereppublicatie:pSteyaert,pJ.,p&pBou-

ma,pI.p(2009).pDepdreigendepschaarstepaanpzorgpenpdepWmo.pInpR.pKwekkeboomp&pM.pdepJager-Vreugdenhilp

(Red.),pDeppraktijkpvanpdepWMOp(pp.p43-56).pAmsterdam:pSWP.

Hoofdstukp1
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enppolitiekepcontextpverandertpechterpdeptoonpenpdepernstpvanpdepdiscussiepenpdaarmeep
ookphoeperpoverpdepmoderniseringpvanpdepAWBZpgedachtpwordt.pNatuurlijkpwordtperpnogp
steedspgezochtpnaarpmeerpsamenhangpinpdepzorgpenphetpvergrotenpvanpregiemogelijk-
hedenpvanpgemeenten,pmaarpdephoudbaarheidpvanpzorgpopplangereptermijnpkomtptochp
centralerptepstaanpinpdepdiscussie.p

Depnotiepontstaatpdatperpeenpschaarstepaanpzorgpaankomt.pDaarvoorpzijnptweeprede-
nen.pInpdepeerstepplaatspisperpde almaar groeiende AWBZ.pSindspdiepwetpinp1968pvanpkrachtp
werdpispdiepsteedspmeerpgaanpuitdijenpenpisphetpbudgetpexplosiefpgegroeid.pDatpispnietp
langerphoudbaar:p“Deptoenemendepvraagpenpdepstijgendepkostenpzorgenpervoorpdatpdezep
wetpmetppremiespvanp20ptotp25pprocentp(nup13,25pprocent)poverpvijftienpjaarponbetaalbaarp
is.pBovendienpdreigtphetponbeperktpverderpgroeienpvanpdepAWBZpeenpaanslagptepwordenp
oppdepnoodzakelijkepzorgpvoorpmensenpmetpzeerpzwarepzorgvragen.pHetpispwatpdatpbetreftp
letterlijk:pbuigenpofpbarsten.”p(ContourennotapWmo,pp.p7).pHoewelperpenigepdiscussiepisp
overpdepvraagpofpdep(budgettaire)pontwikkelingenpwelpzoponheilspellendpzijn,pispdatpwelp
depboodschappdiepblijftphangenpenpdepverderepdiscussiespgaatpbepalen.p

Erpispechterpnogpeenptweedepredenpwaaromperpschaarstepaanpzorgpontstaat.pVergrijzingp
vanpdepbevolkingpgaatpsamenpmetpkrimppvanpdatpdeelpvanpdepbevolkingpdatpparticipeertp
oppdeparbeidsmarkt.pEnpdaardoorpgaatparbeid een schaars goedpworden,pgaatperpconcur-
rentiepontstaanpvoorppersoneel.pDeparbeidsmarktpzoupeenpgroeipvanpdepzorgsectorpnietp
kunnenpvolgen.pErpdreigtpzorgverschralingpdoorpgebrekpaanppersoneel.pZelfspalspwepdep
collectievepzorgarrangementenplatenpmeegroeienpmetpdepdoorpvergrijzingptoegenomenp
zorgvraagpenpwepmetpzijnpallenpmeerpgaanpbetalenpaanpAWBZpofpanderepcollectievepver-
zorgingsarrangementen,pisperpnogphetpprobleempompvoldoendeparbeidskrachtenptepvin-
denpompinpdepzorgsectorpenpsocialepsectorptepwerken.pBijpongewijzigdpbeleidpdreigenppro-
blemen:p“Deparbeidsmarktpkanpditpookpnietpaan.pAlspdephuidigepgroeipdoorzetpzijnperpoverp
enigeptijdpmeerpdanptweemaalpzoveelpwerknemerspnodig,pzonderpnogprekeningptephoudenp
metphetpverbeterenpvanphetpkwaliteitsniveaupdatpoppdiversepplekkenpinpdepzorgpjuistphardp
nodigpis.pInpdepAWBZ-zorgpwerktenpinp2003pongeveerp560.000pmensen.pDepnupvoorzienep
groeipzoupbetekenenpdatperpelkpjaarpcircap20.000pvolledigeparbeidsplaatsenp(datpzijnpcircap
36.000pmensen)pextrapbijpkomenpompinp2020pnogpvoldoendeppersoneelptephebben.pDitp
is,pgeletpoppdepervaringscijferspbijpdepkeuzepvanpbijvoorbeeldpschoolverlaters,pnietprealis-
tisch.”p(ContourennotapWmo,pp.p6).p

Nupalpzijnperpsignalenpdatpnietpalleenpeenpgebrekpaanpbudget,pmaarpeenpgebrekpaanp
werknemerspdepkwaliteitpvanppubliekepdienstverleningponderpdrukpzet.pHetplerarentekortp
zorgtpvoorpeenpdalingpvanpdepkwaliteitpvanponderwijs.pZiekenhuizenpmoetenpoperatieka-
merspofpkraamafdelingenpsluitenpbijpgebrekpaanpverpleegkundigenpenpanderpgespeciali-
seerdppersoneel,pthuiszorgorganisatiespkunnenpinpdepzomerperiodepgeenphuishoudelijkep
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hulppgaranderenpbijpgebrekpaanppersoneel.pDeppyjamadagenpinprust-penpverzorgingste-
huizenpenphetpalptepfrequentpgebruikpvanpbewegingsvrijheidp(d.m.v.pZweedsepbandenpofp
anderszins)pzorgdenptelkenspvoorphevigepdiscussiespinpmediapenppolitiekpoverpdepwegval-
lendepbodemponderpdepkwaliteitpvanpdepzorg,pziepdaarvoorpbijvoorbeeldpdepcampagnep
‘zorgpvoorpvrijheid’p(www.zorgvoorvrijheid.nl).pDepInspectiepvoorpdepGezondheidszorgp
(IGZ)pzagpzichpinp2004pzelfspgenoodzaaktpmetpeenprapportptepkomenpmetpdepveelzeg-
gendeptitelp‘Verpleeghuizenpgaranderenpminimalepzorgpniet’.p

Depkraptepoppdeparbeidsmarktpinpdepvolgendepdecenniapispnietpspecifiekpvoorpdephulp-
verlenendepsector,pmaarpzalpinpdepheleparbeidsmarktpvoelbaarpzijn.pOokpditpispeenpgevolgp
vanpeenpdemografischepontwikkeling.pTerwijlpdepvergrijzingpveroorzaaktpwordtpdoorp(nogp
steeds)pstijgendeplevensverwachting,pontstaatpdepkraptepoppdeparbeidsmarktpdoordatpdep
actievepberoepsbevolkingpinpomvangpafneemt.pDepberoepsbevolking,phetpaantalpburgersp
tussenp20penp65pjaarpoud,pkrimpt.

Daardoorpontstaatperpeenpfundamentelepkantelingpinpdeparbeidsmarkt.pInpdepjarenp
zeventigpenptachtigpvanpvorigepeeuwpwasperpeenpgrotepberoepsbevolkingpenpeenptekortp
aanpbetaaldeparbeid.pHetptweedepenpderdepdecenniapvanpdep21stepeeuwpzullenpgekenmerktp
wordenpdoorphetpomgekeerdepbeeld:peenpgrootpaanbodpaanpbetaaldeparbeidpenpeenptekortp
aanpberoepsbevolking.pDatpklinktpwellichtpvreemdpinphetplichtpvanpdephuidigepfinanciëlep
enpeconomischepcrisis,pmaarpdiepispechterpalleenpoppkorteptermijnprelevant.pOppwatplan-
gereptermijnpzalperpsnelpterugpeenpspanningpontstaanptussenpeenpherstellendepeconomiep
enpeenpkrimpendepberoepsbevolking.p

Erpzalpdaarompdepkomendepdecenniapgroterepconcurrentiepontstaanptussenpdepver-
schillendepeconomischepsectorenpompvoldoendeparbeidskrachtenptepwerven.pDeplagepsta-
tuspvanphulpverlenendepberoepenpenpdeplageplonenpwordenpdanpeenpknellendpprobleem.p
Bovendienpzalperpeenpconcurrentiepontstaanptussenpregio’s,pomdatpdepdalingpvanpdep
beroepsbevolkingpbeduidendpgroterpzalpzijnpinpmetpnamepZeeland,pLimburgpenpdepnoor-
delijkepprovinciespinpvergelijkingpmetpdepRandstadpenphetpmiddenpvanphetpland.p

DepCommissiepArbeidsparticipatiep(ookpbekendpalspdepcommissiepBakker)pheeftpinpdep
zomerpvanp2008pdepregeringpadviespgegevenphoepzichpoppdezepkraptepoppdeparbeidsmarktp
voorptepbereiden.pDaarbijpwerdperpspecifiekpvoorpdepsocialepsectorpgepleitpdoorponderp
meerpoud-ministerpRogerpvanpBoxtelpvoorpdepoprichtingpvanpeenpStichtingpvanpdepZorg.p
Dezepzou,pnaarpanalogiepmetpdepStichtingpvanpdepArbeidp(ziepwww.stvda.nl),pwerkgeversp
enpwerknemerspbijpelkaarpbrengenpomphetpdreigendeparbeidstekortpinpdephulpverlenendep
sectorpoppeenpstructurelepwijzepaanpteppakken.pNapdeplanceringpvanpditpvoorstelpwerdphetp
echterpstilprondpditpinitiatief.pZowelpdepcommissiepBakkerpalsphetpvoorstelptotpeenpStich-
tingpvanpdepZorgpzijnpingegevenpvanuitpdepbezorgdheidpompdepeconomiepenpdeppubliekep
dienstverleningpopppeilptephoudenpofpteplatenpgroeien.pMinderpeconomischepproductiepofp
minderpzorgpzijnpimmerspbijpeenpstijgendepzorgbehoeftepgeenpaantrekkelijkpvooruitzicht.p
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	 Omgaan	met	schaarste	aan	arbeid

Alspwepbijpschaarstepaanpzorgpenpstijgendepzorgbehoefteptochpeenpmenswaardigpniveaup
vanpzorgpwillenpblijvenpbehouden,pzorgpdieppastpbijphetpbeschavingsniveaupvanpNeder-
land,pdanpzijnperpmaarpeenpbeperktpaantalpmogelijkheden.pWepkomenptotpvijfpscenario’s,p
diepinpverschillendepcombinatiespuitgewerktpkunnenpworden.p

Depbekendstepwegpzitpinphetpverhogen van de arbeidsmarktparticipatiepvanpdiepgroepenp
vanpdepberoepsbevolkingpdiepnupnogpnietpmeedoen.pDeparbeidsmarktparticipatiepligtpinp
Nederlandpimmersprelatiefplaag,pnietpalleenpdoorpwerkloosheidpofphetpuitpeigenpkeuzep
nietpwerken,pmaarpdoorpdepgrotepmatepvanpdeeltijdpwerkenpenphetpverpvoorpdepwette-
lijkeppensioenleeftijdpstoppenpmetpwerken.pDaarpveranderingpinpbrengenpvraagtpompeenp
gezins-penpleeftijdsvriendelijkpwerkgeverschap,penpinvesteringenpinpsocialepactivering.pZop
berichttepministerpRouvoetpoktoberp2008pdatphijpdepkostenpenpbatenpvanpgezinsvrien-
delijkpwerkgeverschapplaatponderzoeken.pEnphorenpwepregelmatigpdatpwerkgeverspookp
werknemerspvanp55+pinpdienstpmoetenphoudenpdoorpmiddelpvanpeenpgepastepbaan,pdatpdep
feitelijkeppensioenleeftijdpomhoogpmoetp(diepstijgtpookpwel,pmaarptraag).

Naastpmeerpmensenplatenpwerken,pkanperpookpvoorpgekozenpwordenpmensen langer te 
laten werken.pDatpkanpoppjaarbasisp(bv.pmeerpurenpperpweek,pminderpvakantiedagen)pofp
gespreidpoverpeenplevensloopp(wettelijkeppensioenleeftijdpverhogen).pDatpzijnpechterpwei-
nigppopulairepmaatregelen.pAnderspdanpinpdepomliggendeplandenpaarzeltpdepNederlandsep
politiekpoppditppunt.pDepcommissiepBakkerp(zomerp2008)pwasperpwelpvoorstanderpvan,penp
inpfebruarip2009pherhaaldephetpkabinetphunpvoorstelpnogpeenspvoorzichtig.pDepkernpdaar-
vanpwaspompvanafp2016pdepAOW-leeftijdpiederpjaarpmetpeenpmaandptepverhogen.pGevolgp
daarvanpzoupzijnpdatpinp2040pwerknemersppaspopp67pjaarprechtpkrijgenpoppvolledigppensi-
oen.pDaarpmoetpbijpgezegdpwordenpdatpdeplevensverwachtingptegenp2040pookpongeveerp
vijfpjaarphogerpzalpliggen.pDoorpstevigepoppositieptegenpditpplanp(vanponderpmeerpFNV)penp
depvalpvanphetpkabinetpBalkenendepIVpinpfebruarip2010pzijnpdepplannenpvoorpdepverhogingp
vanpdepAOW-leeftijdpnietpverderpuitgewerkt.pZonderpaanpassingpvanpdeppensioenleeftijdp
gaatpallepwinstpaanplevensverwachtingpnaarp‘vrijeptijd’.pDatpispmooipvoorpdepdirectpbetrok-
kenen,pmaarpzoporganiserenpwepnatuurlijkpwelpdeponbetaalbaarheidpvanphetphelepsys-
teem.pToenpvonpBismarckpinp1889phetpeerstepomvattendeppensioenssysteempuitbouwde,p
lagpdepgerechtigdeppensioenleeftijdpopp70pjaar,pterwijlpdeplevensverwachtingpopp45pjaarp
lag.pBetaalbaarheidpwaspinpdiepcontextpgeenppuntpvanpaandacht!

Depkraptepoppdeparbeidsmarktpkanpookpopgevangenpwordenpdoorparbeidsimmigratie,p
d.w.z.phetpaantrekkenpvanpbuitenlandsepwerknemers.pMetpnamepCanadapenpdepVerenig-
depStatenpzijnpvoorbeeldenpvanplandenpmetpeenpactiefpbeleidpoppditpterrein.pDatpbeleidp
ispnietpalleenpactief,pmaarpookpergpselectief,palleenpwieppastpinphetpprofielpvanpwatpdep
arbeidsmarktpnodigpheeft,pkrijgtptoelating.pNederlandpkentpminderpexplicietpbeleidpopp
ditpterrein,pmaarpheeftpinpdeppraktijkpwelpdegelijkptepmakenpmetparbeidsimmigratie.pZop
wordtpdepvraagpnaarpseizoensarbeidpinpdepfruitteeltpopgevangenpmetparbeidsimmigratiep
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uitpbijvoorbeeldpPolen,penpteltpdepbouwsectorpveelpwerknemerspuitpOostpEuropa.pInpdep
hulpverlenendepsectorenpligtparbeidsimmigratiepminderpeenvoudig,pomdatpkennispvanp
depNederlandsepcultuurpenptaalphierpbelangrijkerpzijn.pErpzijnpwelpinitiatievenpwaarbijpbv.p
Roemeensepverpleegkundigenpnapintensieveptaalprogramma’spaangetrokkenpwordenpomp
tepwerkenpinponzepgezondheidszorg.pDaarnaastpkanparbeidsimmigratiepinpanderepsec-
torenp(bv.pbouwpofplandbouw)pdepeigenpberoepsbevolkingpmeerpruimtepgevenpompinpdep
hulpverleningptepwerken.p

Alsperpnietpmeerparbeidpbeschikbaarpkomtpviapmeerpmensenpdiepwerken,pviaplangerpwer-
kenpofpviaparbeidsmigratie,pkanpdeparbeid ook naar het buitenlandpverplaatstpworden.p
Meestalpontstaatpdiepbewegingpomptepprofiterenpvanplagereplonen.pZopkennenpwephetp
voorbeeldpvanpdepbewegingpvanpPhilipspvanpEindhovenpviapHasseltpenpHongarijepuiteinde-
lijkpnaarpChinap(Barrezp&pvanpCouwenberghe,p2005).pOokpdaarpgaatphetpnupvanpdepduur-
dereploonstrekenpaanpdepkustpverderprichtingpbinnenland.pNetpalspwaterpnaarphetplaagstep
puntpvloeit,pzoektparbeidpdeplaagsteplonen.pTenminste,pwanneerpdatpkan.pOnzepschoenenp
ofplaptopspmogenpdanpelderspgemaaktpworden,penpdepoproeppnaarphetpcallcenterpkanpmis-
schienpaanpdepanderepkantpvanpdepwereldpbeantwoordpworden,pmaarpeenpkelnerpmoetp
tochpnogpaltijdpopphetpzonnigepterraspinpAmsterdamponspbiertjepbrengen,penpverzorgingp
vraagtpookpompnabijheid.p

Tenslottepblijftperpnogpéénpstrategiepoverpbijpkraptepoppdeparbeidsmarkt,pdepproductiviteit 
van arbeid verhogenpenpmaatregelenptreffenpompverhoudingsgewijspmetpdezelfdephoe-
veelheidparbeidpmeerpproductenpofpdienstenptepmaken.pMensenpgaanpnietpmeerpofplangerp
werken,pmaarpmetpmeerpresultaat.pDatphoeftpnietphetzelfdeptepbetekenenpalspharderpgaanp
werken,pmeerpresultaatpkanpookpbereiktpwordenpdoorphetpinzettenpvanpbeterepproductie-
technologie.pHelaaspispdatpinparbeidsintensievepdienstverlenendepsectorenpzoalsponder-
wijspofpzorgpenpwelzijnpminderpvoorpdephandpliggend,pzoalspdepwetpvanpBaumolpomschrijftp
(ziephieroverponderpmeerpTrappenburg,p2007).p

Wiepproductiviteitsverhogingpzegtpdenktpsnelpaanptechnologie,palpispdatpinpzorgpenp
welzijnpnietpvoorpdephandpliggend.pZopgaatperpaandachtpnaarpdomoticap(alarmsyste-
men,p…)penphulpmiddelenpompmensenplangerpzelfstandigpthuispteplatenpwonen.pDaar-
doorpwordtphetpberoeppdoenpoppformelepzorgpbeperktpofpuitgesteld.pEenpanderepdenkpistep
ispdepontwikkelingpvanpzorgrobots.pJapanpkiestperpvoorpompoppditpterreinptepinvesterenp
enpzogenaamdepzorgrobotsptepontwikkelen.pRobotspluisterendpnaarpnamenpalspSayapofp
AsimopofpTwendypOnepwordenperpspecifiekpontwikkeldpompbinnenpenkelepjarenpalspzor-
grobotsptakenpvanphulpverlenerspoverptepkunnenpnemen.pInpNederlandpzijnpdepdrieptech-
nischepuniversiteitenpinpsamenwerkingpmetpPhilipspoppbescheidenpschaalpookpactiefpinp
hetponderzoekswerkprondpzorgrobots,palpdenkenpzijppasptegenp2040pwerkbarepmodellenp
tepkunnenpproduceren.pHunprobotpluistertpnaarpdepnaampTUlip.

Productiviteitsverhogingpkanpnietpalleenpviaptechnologiepbereiktpworden,pookpanderep
organisatiestructurenpkunnenpeenpbelangrijkepimpactphebbenpoppproductiviteit.pVeelp
organisatiefusiespzijnpdepafgelopenpdecenniapdoorgevoerdpmetpalspideepdatpschaalvergro-
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tingpbelangrijkepefficiëntiewinstpoplevert.pNupontstaatperpechterpdepvraagpofpdepschaal-
vergrotingpvanporganisatiespinpdeppubliekepdienstverleningp(onderwijs,pthuiszorg,p…)pvanp
depafgelopenpdecenniapnietpmeerpnadelenpdanpvoordelenpheeftpopgeleverdp(Steyaert,p
2009).pAlspreactiepisperpsprakepvanpeenprenaissancepvanpkleinschaligepwijkgebondenpiniti-
atieven.pEenpsprekendpvoorbeeldpdaarvanpispBuurtzorgpNederlandp(ziepwww.buurtzorgne-
derland.com),peenporganisatiepdiepinpafwijkingpvanpdepgrootschaligepthuiszorgorganisa-
ties,pwijkverplegingpinpkleinepzelfsturendepteamsporganiseert.pOokpdepThomashuizenp(ziep
www.thomashuizen.nl)phanterenpeenzelfdepuitgangspunt:pzopweinigpmogelijkpenergiep
naarpbureaucratiepenpanderep‘overhead’,pzopveelpmogelijkpenergiepinphetp‘primairepproces’,p
inpdezepcontextpdepzorgpvoorpmensenpmetpeenpverstandelijkephandicap.p

	 Opties	binnen	de	Wmo

InpdepdiscussieprondompdepWmopisphetpdreigendeptekortpoppdep(zorg)arbeidsmarktpenp
schaarstepaanpzorgpwelpalspbestaansredenpvoorpdepnieuwepwetpgenoemd,pmaarpisperpgeenp
duidelijkepoplossingpuitgewerkt.pHetpbeleidsprocespwaspwelpdepcontextpwaarinpditpdeelp
vanphetpprobleempbenoemdpwerd,pmaarptotphetpomschrijvenpvanpeenpconcretepoplossingp
kwamphetpniet.pDaarmeepisphetpprobleempvanpeenpkrimpendepberoepsbevolkingpinpdep
hulpverleningpevenwelpnietpvanpdepbaan.pDepWmopheeftptweepkenmerkenpdiepvanpbeteke-
nispkunnenpzijnpompschaarstepaanpzorgpopptepvangen,paanvullendpoppdepeerderpgenoemdep
algemenepscenario’s.p

EnerzijdspisperpinpdepWmophernieuwde aandacht voor indicatiestelling.pDiepkanpzodanigp
aangescherptpwordenpdatpbijpeenpkrimpendpaanbodpaanpformelepzorgp(doorptekortpaanp
personeel,pmaarpookpbijptekortpaanpbudget)pdepmeestpbehoeftigepburgersphetpmeestep
rechtpoppzorgpkrijgenpenpdepmeestpkoopkrachtigepbehoeftigepburgerspeenphogerepeigenp
bijdragepleveren.pAnderenpkunnenpzorgpgeheelpoppeigenpkrachtpinkopen,pofpmoetenphetp
zonderpstellen.pDepeerderpgenoemdepcontourennotapWmopuitp2004pvoorzagpdatpalspeer-
stepomslagpinphetpnieuwepbeleid:p“Mensenpdiepdatpkunnenpdienenpmeerpdanpnuphetpgevalp
ispzelfpoplossingenptepbedenkenpinpdepeigenpsocialepomgevingpvoorpproblemenpdiepzichp
voordoen.pHetpkabinetpsteltpdaarompeenpaantalphistorischpgegroeidepvanzelfsprekendhe-
denpinpzorgpenpondersteuningpterpdiscussie.”

Scherperepindicatiestellingpispechterpeenpinstrumentpdatppastpbijpeenpkrimpendpaan-
bodpvanppubliekepdienstverleningpenpeenpterugtredendepcollectievepverantwoordelijk-
heid,penpdaarompeenp‘worstpcasepscenario’.pHetpleidtptotpzorgverschralingpenperosiepvanp
solidariteit.pScherperepindicatiestellingpenpeigenp(financiële)pbijdragenpzijnpimmerspmaarp
mogelijkpbijpdatpdeelpvanpdepbevolkingpdatpberoeppdoetpoppzorgpenpdienstverleningpdiep
vanuitpdepWmopgefinancierdpworden.pHetpnietpzorgbehoevendepdeelpvanpdepbevolkingp
komtperpnietpbijpkijken.p
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HetpanderepinpdezepdiscussieprelevantepkenmerkpvanpdepWmopispde hernieuwde aandacht 
voor het samenspel van formele en informele zorg.pTeplangpispdepverzorgingsstaatpvoor-
gesteldpalspuitsluitendpformelepzorg.pDepnaampalleenpzegtphetpal,pverzorgingsstaat.pHetp
vreemdepispechterpdatpzorgpaltijdpeenpsamenspelpispvanpformelepenpinformelepzorg,pvanp
professionalspenpvrijwilligers.pDepprofessionele,pformelepzorgpvormtpmaarpeenpbeperktp
deelpvanpdepzorgzamepsamenlevingp(ziephieroverpwww.canonsociaalwerk.nl,p1982).pDiversep
onderzoekenpdiepzowelpformelepalspinformelepzorgpinpbeeldpbrengen,pkomenptotpeenpvuist-
regelpdatptegenoverpéénpvoltijdsepequivalentpformelepzorgpzevenpvoltijdsepequivalentenp
informelepzorgpstaanp(Schellingerhout,p2003;pvanpDam,pWiebes,p&pKwekkeboom,p2005).p
Beidenphebbenpelkaarpbovendienpnodig,pzonderpeenpminimalepondersteuningpvanuitpfor-
melepzorgpzoudenpveelpvrijwilligerspgeenpofpminderpinformelepzorgpleveren.pZopzorgenpeenp
beperktpaantalpberoepskrachtenpbijpBuddynetwerkp(ziepwww.buddynetwerk.nl)pvoorphetp
organiserenpenpondersteunenpvanpeenpveelpruimerpnetwerkpvanpvrijwilligepbuddies.p

DepvraagpdiepdepWmophardoppstelt,pmaarpnietpbeantwoordt,pispofpdatpsamenspelptus-
senpformelepenpinformelepzorgpbeterpkan,pofpmetpeenzelfdephoeveelheidpformelepzorgp
meerpdanpdiephuidigepzevenpeenhedenpinformelepzorgpgeorganiseerdpkanpworden.pKanpdep
burgerpwatphijpaanpdepverzorgingstaatpminderpgaatpbijdragenp‘inpcash’p(viapbelastingenpenp
loonheffingen)pcompenserenpviapextrapbijdragenp‘inpkind’p(inpnatura),pviapmeerpinformelep
zorgpzoalspvrijwilligerswerk,pmantelzorg,pzelfhulppenplotgenotencontact?p

MargotpTrappenburgpomschrijftpditpalspdepomslagpvanpeenppassievepsolidariteitp(zor-
genpvoorpdepkwetsbarepmedeburgerpviaphetpbetalenpvanpbelasting,pwaarmeepdepoverheidp
danpzorgporganiseert)pnaarpactievepsolidariteitp(burgerspzorgenpvoorpelkaar).pHetpgaatp
ompeenpomslag,penpnietpompeenptotalepvervangen:p“Upblijftpnatuurlijkpnogpwelpbelastingp
enppremiespbetalen,pmaarpminder.pInpplaatspdaarvanpwordtpvanpdepgemiddeldpcapabele,p
lichamelijkpenpgeestelijkpgezondepmanpofpvrouwpverwachtpdatphijpofpzijpmetterdaadphulpp
verleentpaanpenpopenstaatpvoorpoudere,pminderpvalidepburenpenpcollega’s.”p(Trappenburg,p
2009,pp.p12)p

Ookpinphetpbuitenlandpisperpeenptoenemendepinteresseptepmerkenpinpdep‘inpkind’pbijdra-
gepdiepburgerspaanppubliekepdienstverleningpkunnenpleveren.pDepburgerpispklantpvanpdiep
publiekepdienstverlenerp(inpdepvormpvanplidpvanpdepbibliotheek,pburgerpdiepveiligpwoontp
dankzijpdeppolitie,pzorgbehoevendepburgerpdiepzorgpontvangt,p…)pmaarpwordtpsteedsp
meerpaangesprokenpalspcoproducentpvanpdiezelfdepdienstverleningp(Boylep&pHarris,p
2009;pBoyle,pSlay,p&pStephens,p2010).pDitpideepvanpcoproductiepispeenpnieuwepvariantpopp
actiefpburgerschappenpspeeltpeenpbelangrijkeprolpinphetpbeleidpvanpdepBritsepregeringpvanp
DavidpCameron.pHetpnieuwepbeleidpgaatponderpdepgevleugeldeptermp‘bigpsociety’:p“Thep
bigpsocietypispaboutpaphugepculturepchangepwhereppeoplepinptheirpeverydayplives,pinptheirp
homes,ptheirpneighbourhoodspandptheirpworkplacepdon’tpalwayspturnptopofficials,plocalp
authoritiesporpcentralpgovernmentpforpanswersptopthepproblemsptheypface.pButpinsteadp
theypwillpfeelpbothpfreepandppowerfulpenoughptophelppthemselvespandptheirpownpcommu-
nities.”pConcreetpbetekentpdatpbijvoorbeeldpdatperpbezuinigingenpkomenpinphetpbudgetp
voorplokaleppolitie,penpdatpburgerspmogelijkhedenpkrijgenpompzelfppolitietakenpoppzichptep
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nemen,ptreffendpomschrevenpalsp‘dopitpyourselfppolicing’p(Guardian,p27pjulip2010).pMeteenp
klinktpdaarinphetpgevaarpdoorpvanpdezepbenadering:ptakenpdieptraditioneelpvanuitpover-
heidpofppubliekepdienstverleningpuitgevoerdpworden,pwordenpoverpdepschuttingpgegooidp
enpdepburgerpstaatperpalleenpvoor.pOpnieuwpmaaktpdeptermp‘vitalepcoalities’pduidelijkpdatp
hetpinpdepzoektochtpnaarpduurzamepzorgpgaatpompsterkerepvormenpvanpsamenwerking,p
gerichtpopphetpdoenptoenemenpvanpdepbeschikbarepzorg.pEnpnietpompdoorschuivenpvanp
verantwoordelijkheden.

	 Inzetten	op	vitale	coalities:	viervoudige	kanteling

Welzijn nieuwe stijl,phetphuidigepankerpuntpvoorpdepinhoudelijkepdiscussiesprondompdep
Wmopenpsociaalpwerk,pomschrijftpdepuitdagingpals:p‘formeelpenpinformeelpinpoptimalep
verhouding’.pHetprealiserenpvanpeenpbeterepverhoudingptussenpformeelpenpinformeelpisp
nietpalleenpeenpkwantitatiefpvraagstukpwaarbijphetppercentagepinformelepzorgpinphetp
totalepzorgvolumepinpNederlandpinpabsolutepenprelatievepverhoudingpmoetptoenemen.p
Diepindrukpzoupwelpgewektpkunnenpwordenpdoorphetpgebruikpvanphetpwoordp‘verhou-
ding’.pAlsofperpeenpdoseringpvanpbeidepingrediëntenptepbenoemenpispdiepdanpgemengdp
kunnenpworden.pHetpwordenpbijnapmedicijnvoorschriften:pvoorpdezepcliëntpdriepdosissenp
formelepenpzevenpdosissenpinformelepzorg.pSchuddenpvoorpgebruik.pTweemaalpdaagsptoe-
dienen.pEenpcorrecterepvoorstellingpvanpzakenpispdatpformelepenpinformelepzorgpoppelkaarp
inwerken,pelkaarpbeïnvloeden,pdatperpchemiepontstaatptussenpbeide.pHetpgaatpnietpompdep
juistepverhoudingptussenpformeelpenpinformeel,pmaarpompdepjuistepsamenwerkingptussenp
beide,pomp‘vitalepcoalities’.

Coalitiespomvattenpaltijdpmeerdereppartijenpdiepallemaalphunpgedragpoppelkaarpmoe-
tenpafstemmen.pOmptepkomenptotpeenpkrachtigerepcoalitieptussenpformelepenpinformelep
zorgpispeenpviervoudigepkantelingpnodig:pbijpdepprofessional,pbijpdepzorgbehoevendepcli-
ent,pbijpdepburgerpenpbijpdep(lokale)poverheid.p

De professionalpwachtpeenptrajectpvanpreprofessionalisering,peenpheroriëntatiepvanphulp-
verleningpdiepmeerpaandachtpgeeftpaanphetpbenuttenpenpvergrotenpvanphulpbronnenpvanp
ofprondompdepcliëntpenpminderpopphetpzelfpgevenpvanphulp.pDatpomvatphetp(meer)ponder-
steunenpvanpinformelephulpverleners,pzodatpdiepinpstaatpblijvenphunpzorgpvoortptepzetten.p
Depwoordenschatpvanpdepsectorpvoorzietpdaarpalpin,pmetpbegrippenpalspempowermentpofp
zelfredzaamheidpinpberoepsprofielenpenpopleidingsprofielen.pOokpdeptheoretischepbasisp
vanpsociaalpwerkpenpdepbeschikbarepsocialepinterventiespvoorzienpdaarpdeelspalpinp(ziep
tweedepdeelpvanphetptweedephoofdstukpinpditpboek).pDaarpnieuwepinvullingpaanpgevenpenp
krachtigpgebruikpvanpmakenpispdepuitdagingpwaarpdepberoepsinnovatiepinpzorgpenpwelzijnp
oppgerichtpmoetpworden.p

Dezepkantelingpvraagtpvooralpomphetp(h)erkennenpvanpdepblindepvlekpinpveelphuidigep
vormenpvanphulpverlening:p“Depbetekenispvanpfamiliepen/ofpsociaalpnetwerkpispinphetp
bestepgevalpeenpvraagpopphetpindicatieformulier,pmaarpgeenponderwerppompdepindicatie/
interventiepoppafptepstellen.”p(vanpderpLans,p2010,pp.p103)p“Erpzijnpachterpdeplokettenpvanp
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veelpmeerpinstitutiespveelpmeerpprofessionalspdiepperpdefinitiepofpmisschienpzelfspbijpvoor-
keurphetpsociaalpnetwerkperbuitenphouden.pDatpdoepjepniet,pdatpwilpdepklant/cliëntpniet,p
misschienpispdatpnetwerkpjuistpwelphetpprobleem,pdatpispprivacy.”p(p.p104)

Nietpalleenpdepprofessionalpkrijgtpeenpandereprolpinpdepvitalepcoalitieptussenpformelepenp
informelepzorg,pookpde zorgbehoevende burgerpwachtpeen nieuw verwachtingspatroon.p
Vanuitphetphuidigepdenkenpoverpsociaalpbeleidpgreeppdepzorgbehoevendepburgerpinphetp
verledenptepsnelpnaarppubliekepdienstverleningpvoorpeenpantwoordpoppzijnpzorgbehoef-
tep(zgn.pclaimgedrag),penpdatpzalpsteedspmeerpmoetenpkantelenprichtingpeigenpsociaalp
netwerk.pDatpzalpgeenpeenvoudigepkantelingpzijn.pHetpgaatpimmerspnietpalleenpompzorgp
tussenpburgers,pmaarpvooralpompeenpsignificantepverhogingpvanpwatpnupalpaanpzorgptus-
senpburgerspuitgewisseldpwordt.pDeelspzorgtpdepvergrijzingphierpookpvoorpeenpbelangrijkep
kans,pomdatpouderenpmeerpdanpanderepbevolkingsgroepenpdeelpnemenpaanpvrijwilligers-
werkpenpvormenpvanpinformelepzorgp(alpwasphetpmaarpomdatpdaarpdeptijdpvoorpbeschik-
baarpkomtpdoorphetpstoppenpvanpdeelnamepaanpdeparbeidsmarkt).p

RecentppromotieonderzoekpvanpLilianpLindersptoondepaanpdatpkwetsbarepburgersp
schroomphebbenpomphulpptepvragen,pdatpzepompdiversepredenenpdephulpbronnenpuitphunp
sociaalpnetwerkpnietpwensenpaanptepsprekenpoppzorg.pLinderspnoemtpditpvraagverlegen-
heidp(Linders,p2010,pp.p141).pHetpispeenvoudigerpeenpprofessionalpaanptepsprekenpdanpeigenp
broerpofpdochterpofpbuur.p“Uitpvergelijkendponderzoekpnaarpdepverschillenptussenpformelep
enpinformelepzorgpaanpmensenpmetpeenphandicappblijktpdatpdepmeerderheidpdepvoorkeurp
geeftpaanpprofessionelephulppbovenpinformelepzorg”p(p.p165).pOokpRietpHammen-Polder-
manspkwampeenpaantalpjarenpgeledenptotpeenpgelijkaardigepvaststellingp(Hammen-Pol-
dermans,p2008).

Naastpdepkwetsbarepburger,pdepburgerpmetpeenpzorgbehoefte,pkrijgenpookpallepburgerspeenp
hernieuwdeprolpinpdepvitalepcoalitie.pElke burgerpwordtpaangesprokenpalspbron van infor-
mele zorg.pDatpkanpinpdepvormpvanpvrijwilliger,pmantelzorger,plotgenoot,p…penpalpdanpnietp
voorpeenpkwetsbarepburgerpdiepalptotphetpsocialepnetwerkpbehoordepofpniet.pErpispalpbehoor-
lijkpveelpinformelepzorgpinpdepsamenleving,pburgerspbetonenpzichpalpergpactiefpoppditpter-
reinp(Kwekkeboom,p2010).pTochpzitpbinnenphetphuidigepdenkenpoverpsociaalpbeleidpdepver-
wachtingpdatpdepburgerpmeerpkan.pDaarbijpspeeltpdatpookphierpsprakepispvanpschroompenp
handelingsverlegenheid:p“Eenpredenpompnietpongevraagdphulpptepbiedenpispdepweerzinp
diepookppotentiëlephelperspzelfpvoelenptegenpbemoeizucht.pOngevraagdphulppbiedenppastp
nietpbijpdepsocialepafstandpdiepdepmeestepmensenpbetrachtenptenpaanzienpvanphunpburen.p
Voorpveelpmensenpgeldtpdatpzepzichpnietpwillenpopdringen.”p(Linders,p2010,pp.p140).pInpeenp
besprekingpvanpditponderzoekpintroduceertpEvelienpTonkenspdaaromphetpbegripp‘altruïs-
tischpoverschot’.pErpispeenpenormpreservoirpvanpbereidwilligepburgerspdiepbestpwatpwillenp
doenpvoorphunpkwetsbarepmedeburger,pmaarpdepvraagpnaarphulppmoetpwelpgesteldpwor-
den.pAnderenpzijnpechterpminderphoopvolpoverpdepmogelijkepgroeipvanpinformelepzorg.pRietp
Hammen-Poldermanspisperpzelfspronduitpnegatiefpover:p“Depverwachtingpvanpdepoverheidp
datpookpmensenpdiepgeenpfamiliepvanpelkaarpzijnpvoorpelkaarpzullenpzorgenpispnietpreëel”.



Oppzoekpnaarpduurzamepzorgp 19

Erpligtpechterpnietpalleenpdepkwantitatievepvraagpnaarpmogelijkeptoenamepvanpdephoe-
veelheidpinformelepzorg,pmaarpookpdepkwalitatievepvraagphoepdephuidigepenptoekomstigep
hoeveelheidpinformelepzorgpzichpverdeeldpoverpdepbevolking.pEénpaspectpdaarvanpisphetp
aanbodpaanpinformelepzorg.pInpdephuidigepverzorgingsstaatpgeldtphetpprincipepdatpdep
sterkstepschouderspdepzwaarsteplastenpdragen,ponderpmeerpdoorphogerepbelastingscha-
lenptoepteppassenpopphogerepinkomsten.pGaatpditpookpoppvoorpinformelepzorg,pofpkrijgenp
wepdaarpeenpongelijke,palpdanpnietpongewenstepverdeling?pHetpispbekendpdatpvrouwenp
meerpinformelepzorgpbiedenpdanpmannen.pMinderpbekendpispdatpinformelepzorgpookpdik-
wijlspeenpsituatiepispvanpdeplammepdiepdepblindephelpt,pdepenepzorgbehoevendepburgerp
diepondankspeigenpkwetsbaarheidptochpookpnogpzorgtpvoorpeenpanderepzorgbehoevendep
burgerp(Linders,p2010,pp.p119pe.v.).pMargotpTrappenburgpmaaktpzichpernstigepzorgenpoverp
hetprisicopdatpdepomslagpnaarpactievepsolidariteit,pzoalspinpdepWmo,peenpbeloningpzalp
gaanpbetekenenpvoorpasociaalpgedrag:p“Aardige,psociaalpingesteldepburgerspzullenpzichp
aangesprokenpvoelenpenpnaarpvermogenphunpbestpdoenpompvriendschappenptepsluitenp
ofphand-penpspandienstenpvoorpanderenptepverrichten.pBotterepburgers,pburenpofpbazenp
ontspringenpdepdans.pZijpkunnenpparasiterenpoppandermanspsolidariteit.”p(Trappenburg,p
2009,pp.p22).

Eenpanderpaspectpvanpdezepkwalitatievepvraagpligtpbijphetpontvangenpvanpinformelepzorg.p
Inpdephuidigepverzorgingsstaatpgeldtpdatpzorgpverdeeldpwordtpvolgenspzorgbehoeftepenp
nietpviapbijvoorbeeldpkoopkrachtpofpmachtpvanpdepzorgbehoevendeppersoon.pErpispdanp
ookpkritiekpopppubliekepdienstverleningpalspdiepdepzorgverdelingpdoorpanderepfactorenp
laatpbeïnvloeden,pbijvoorbeeldpdepvoorkeurpvoorpdepzogenaamdepYAVIS-cliëntenp(Youngp
AttractivepVerbalpIntelligentpSuccessful).pHoepverlooptpdepzorgverdelingpvanpinformelep
zorg?pKrijgenpdepmeestpzorgbehoeftigepburgerspdaarbijpookpdepmeestepzorgptoebedeeld?p
Ofpverdeeltpinformelepzorgpzichpongelijkpenpkrijgenp‘populaire’pzorgbehoevendepburgersp
meerpterwijlpanderenpinpdepkoupblijvenpstaan?p

UitpNederlandsponderzoekpnaarpsocialepnetwerkenpkomtpdephypothesepdatpzorg-
behoevendepburgerspwelpeenspdepzwakstepsocialepnetwerkenpzoudenpkunnenphebben:p
“UitphetpNKPS-onderzoekpblijktpdatpsterkepfamiliebandenpvooralpzijnpvoorbehoudenpaanp
mensenpdiepinpeenpaantalpopzichtenpinpdepminstpkwetsbarepsocialeppositiepverkeren.pSpe-
ciaalpmensenpvanpmiddelbarepleeftijd,pmetpeenplagerpopleidings-penpinkomensniveau,p
enpalleenstaanden,pinphetpbijzonderpalleenstaandepmoeders,pzijnphetp‘zwartepschaap’.”p
(Komterp&pKnijn,p2004).pGeletpoppdepdoelstellingenpvanpdepWmopompinformelepzorgpeenp
grotereprolptepgeven,pisperpbehoeftepaanpmeerponderzoekpnaarpdepdynamiekp(enpvooralphetp
gevaarpopp‘blindepvlekken’)pvanpsocialepnetwerkenpenpinformelepzorg.p

Tenslottepisperpdepvierdeppartnerpinpdepvitalepcoalitieptussenpformelepenpinformelepzorg:p
de (lokale) overheid.pDepWmopgeeftpdepgemeentepdeprolpvanpregisseurpdieperpvoorpzorgtp
datpvraagpenpaanbodpvanpzorgpoppelkaarpafgestemdpispenpbetaalbaarpblijft.pVanuitpdezep
rolpkanpdepgemeentepvaandeldragerpzijnpvanpdepzoektochtpnaarpeenpkrachtigerpsamenspelp
tussenpformelepenpinformelepzorg.pDatpkanpvormpkrijgenpinpzowelpdepmanierpwaaroppdep
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lokalepoverheidpsamenwerktpmetplokalepzorgaanbiedersp(bv.pbredepwelzijnsorganisaties)p
alsookphoepdepindicatiestellingpgeorganiseerdpwordt.pWaarpindicatiestellingpnupvooralp
eenpkwantitatievepaangelegenheidpisp(wiepkrijgtpwelpenpnietpzorg,penphoeveel)pkanphetp
ookpeenpsterkpkwalitatievepdimensiepkrijgenp(hoepkrijgenpwepvoorpdezepburgerpeenpvitalep
coalitieptussenpformelepenpinformelepzorgpvoorpelkaar).

Depformeleptaakpvanpdepgemeentepbeperktpzichpweliswaarptotphetpondersteunenpvanp
depmantelzorgpenphetpvrijwilligerswerkp–pdepzelfhulppwordtpinpdepwettekstpnietpgenoemdp
–pmaarpdaarphoeftpdepgemeentephetpnatuurlijkpnietpbijpteplaten.pJuistpdoorpactiefpwerkptep
makenpvanpdepsamenhangptussenpdepdiversepprestatieveldenpdieptotpdep‘maatschappelij-
kepondersteuning’pwordenpgerekendpkanpopplokaalpniveaupbereiktpwordenpdatpdepformelep
enpdepinformelephulppelkaarpaanvullenpenpzopversterken.pOfpenphoepgemeentenpdatpdoenp
kunnenpzijpzelfpbepalen.pEenpzwakkepofpgeenpondersteuningpvanpdepinformelepzorgpkanp
echterpwelpbetekenenpdatphetpberoeppoppdepformelepzorgpgroterpgaatpworden.pEenptepsterkp
beknibbelenpoppdepformelepzorgpkanpdaartegenoverpookpbetekenenpdatpdepinformelepzorgp
tepzwaarpwordtpbelastpenpdaardoorpwegvalt.pHetpispdaarompaanpdepgemeentenpeenpopti-
malepbalansptepbewerkstelligen.
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Formele en informele zorg,  
de zoektocht naar vitale coalities2 
JanpSteyaert

InpdepperiodepnapdepTweedepWereldoorlogpispdepverzorgingsstaatpuitgebouwdpenpgegroeid.p
Erpkwamenpsteedspmeerpprofessionelephulpverlenerspenpruimerepsubsidiespvoorpwelzijns-
organisaties.pAnnop2010pzittenpwepinpeenpduidelijkpkrimpscenario,pmetpdepafgelopenp
jarenpalpeenpaantalpforsepbezuinigingenpenpnogpstevigerpbezuinigingenpinphetpvooruit-
zicht.pAlspéénpvanpdepstrategieënpomptepvermijdenpdatpminderpmiddelenpvoorpdepsocialep
sectorpookpleidtptotpzorgverschralingpenpsocialepellende,pwordtpveelvuldigpgewezenpopp
eenpbeterpsamenspelptussenpformelepenpinformelepzorg.p

Maarphoepverhoudtpdiepformelepzorgpzichpeigenlijkptotpdepinformele,pdepzorgpdiepbur-
gerspelkaarpgeven?pIsperpsprakepvanpaanvullingptussenpformelepenpinformelepzorg,pofpvech-
tenpzepelkaarpdeptentpuit?pDitpvraagstukpispmetpdepintroductiepvanpdepWetpmaatschappe-
lijkepondersteuningp(Wmo)pweerpexplicietpoppdepagendapgeplaatst,pmaarpkentpeigenlijkpalp
eenplangepvoorgeschiedenis.

	 Terug	in	de	tijd

InpdepVlaamsepstripspvanpSuskepenpWiskepmoetpinpbijnapelkpverhaalpprofessorpBarabaspwelp
eenpkeerpzijnpteletijdmachineptepvoorschijnphalen.pGezwindpbrengtphijpdephoofdfigurenp
terugpnaarpeenpverpverledenpwaarpzepproblemenpoplossen.pOmp‘hetpprobleem’pvanpfor-
melepenpinformelepzorgpoppteplossen,pisphetpookphandigpgebruikptepmakenpvanpeenptele-
tijdmachinepenpterugptepgaanpnaarpeenpverpverleden,pmetpeenppaarptussenstappen.p

Lente	2010
StaatssecretarispBussemakerpkomtperpdoorpdepvalpvanphetpkabinetpinpfebruaripnietpmeerp
toepomphaarpvisiedocumentpbijpdepTweedepKamerpinpbesprekingptepbrengen.pWelzijn nieu-
we stijlpmoestpdephulpverleningsvisiepachterpdepWmopexpliciterenpenpdepsectorpnieuwp
elanpgeven.pHetpdocumentpispnietpopenbaar,pmaarpvindtpviapmailspwelpzijnpwegpinpdepsoci-
alepsector.pHetpgedachtegoedpwordtpookpdoorphetpministeriepvanpVWSpverspreid,ponderp
meerpoppeenpgrootplandelijkpcongrespeindpmei.pInpWelzijn nieuwe stijlpwordenpachtpanker-
puntenpgenoemd,pwaarvanpéénpluidt:p‘formeelpenpinformeelpinpoptimalepverhouding’.

April	2009
Doorpdepeconomischepcrisispstijgtphetpaantalpwerklozenpopnieuwpenpwordtpdeppositiep
oppdeparbeidsmarktpvanpjongerenpmetpeenphandicappslechter.pMinisterpDonnerpmaaktp
zichpdaarpzorgenpover,penpdoetpvoorstellenpompdepongeveerp170.000pburgerspdiepgebruikp
makenpvanpdepzogenaamdepWajongpuitkeringpaanphetpwerkptepkrijgenpofptephouden.pHijp

2p Dezeptekstpispeenpbewerkingpenpuitbreidingpvanpeenpessaypdatpzomerp2009poppdepcanonpsociaalpwerkpgepu-

bliceerdpwerd.pZiepwww.canonsociaalwerk.eu.p

Hoofdstukp2
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vergelijktphunpuitkeringpmetp“eenpgoudenpkooipvoorpdeprestpvanpiemandspleven”.pHetpisp
mooipfinanciëlepsteunptepkrijgen,pmaarpjepraaktperpinpgevangen,pjepverliestpjepzelfredzaam-
heid.pDiepvergelijkingpmaaktepDonnerpeerderpal,pinpjulip2008,pbijpzijnpvoorstelpompdepbij-
verdienregelingpvanpdezepjongerenpstrengerptepmaken.p

November	2007
MirjampPoolppubliceertp‘allepdagenpschuld’.pZepgingpeenpjaarplangpoppbezoekpbijpburgersp
vanpAlmelopdiepvanpeenpbijstandsuitkeringpmoetenpleven,penpbeschrijftpdeppraktijkverha-
len.pArmoedepkomtperpoppeenphelepanderepmanierpinpbeeldpdanpinpbijvoorbeeldpdeparmoe-
demonitorpdiephetpSociaalpenpCultureelpPlanbureaupregelmatigppubliceert.pDaarinpkunnenp
weplezenpdatpbijnap700.000pNederlandsephuishoudenspmoetenplevenpvanpeenpinkomenp
onderpdeparmoedegrens.pPoolpbrengtpinpbeeldpwelkepmensenpdatpzijn,penphoepdiep(over)
leven.pHetpisphetpverschilptussenptellenpenpvertellen.p

Depauteurpbeschrijftpookphoepvrijwilligerspenpprofessionalsphulppgeven,penpdaarinp
terughoudendpoptreden.pZopookpNoldapvanphetplokalepboodschappenproject:p“…pmaarp
omdatphetpalpwelpeenpstukpbeterpleekptepgaan,pbeslootpNoldapdephulppalvastpafptepbou-
wenpnaarpeenspperptweepweken.pAlpeenptijdjepvraagtpzepzichpafpofpzepdaarpgoedpaanpdoet.p
Zepwilpnietpdatphetpgezinnetjepachteroverleuntpenpdepboodschappenpalspvanzelfsprekendp
beschouwt,pmaarpwilphetpookpnietptekortdoen.”p(Pool,p2007,pp.p32).p

April	2004
HetptweedepkabinetpBalkenendepispoppkruissnelheidpenpmaaktpplannenpompdepalsmaarp
stijgendepkostenpvanpdepAWBZpbeheersbaarptephoudenpopplangereptermijn.pDepvergrijzingp
vanpdepbevolkingpdreigtpdepkostenpvanpdepverzorgingsstaatponbetaalbaarptepmaken.pErp
wordtpgesprokenpoverpeenpnieuwepwetpmaatschappelijkepzorg,platerpherdooptptotpWetp
maatschappelijkepondersteuningp(Wmo).pMinisterpenpstaatssecretarispvanpVWSpkomenp
metphetpdocumentp‘Oppwegpnaarpeenpbestendigpstelselpvoorplangdurigepzorgpenpmaat-
schappelijkepondersteuning’,pdepzogenaamdepcontourennotapWmo.pDaarinpwordtpverwe-
zenpnaarpdephulppdiepdoorpvrienden,pfamiliepenpanderepinformelepalpgegevenpwordt,penp
naarpdepverantwoordelijkheidpdiepdepoverheidpopneemt.pDaarpzijnpechterpgrenzenpaan:p
“depoverheidpcompenseertpnietpautomatischpiedereporganisatorische,pfinanciëlepofplicha-
melijkepbeperkingpbijpburgerspompmaatschappelijkpactiefptepkunnenpzijnpmetpvoorzie-
ningen.pDatpzouponnodigpafhankelijkheid,p‘leungedrag’puitlokkenpenpdatpisppreciesphetp
tegenovergesteldepvanpwatpdepWmopbeoogt,pnamelijk:pnietpleunenpmaarpsteunen.”p(p.p10).

1983
Sindsp1982pmaaktpElcopBrinkmanpalspministerpvanpwelzijnpdeelpuitpvanphetpeerstepkabinetp
Lubbers.pZijnpministerschappwordtpvooralpherinnerdpomphetpstopzettenpvanpdepKaderwetp
SpecifiekpWelzijn,pvoorpdepgrotepbesparingenpinpdeppubliekepsectorpenpvoorpdepveelvul-
digepverwijzingenpvanpdepministerpenpdepbeleidsstukkenpoverpdepzorgzamepsamenleving.p
Opp22pjanuarip1983pzegtpdepkersversepWVC-ministerpElcopBrinkmanpinpNRCpHandelsblad:p
“Jepzultpwélpeenpselectiepmoetenpmakenptussenpgroepenpofpindividuenpdiepjepnogpsteedsp
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onderpdepoverheidsparapluplaatpschuilen,pookpinpdeptoekomst,penpdiepgroepenpwaarvanp
hetpaardigepwaspdatpwepzopoppdepbeenphielden,pmaarpwaarvanpwepnupmoetenpzeggen:p
‘meneer,pmevrouw,pdaarpzoudtpupookpzelfpwelpverantwoordelijkheidpvoorpkunnenpdragenp
ofphetpeenspmetpuwpbuurvrouw,pomapofptantepmoetenpuitzoeken.’pDatpklinktpheelpafstan-
delijkpenpkoel,pmaarpzopisphetpwel.pWepzijnpergpgaanpleunenpoppprofessionelepinstellingen.p
Wephebbenpdepverantwoordelijkheidpbijponspzelf,ponzepfamilie,ponzepbuurtpweggehaald.”

Eenppaarpjaarplater,pinp1987,pverschijntperpinphetptijdschriftpbestuursforumpeenpartikelp
onderpdeptitelp‘zorgzamepsamenleving:peenpinternationaalpvraagstuk’.pDepauteur,pdeplate-
repminister-presidentpJanpPeterpBalkenende,pdoetperpverslagpoverpontwikkelingenpinzakep
zorgpenpwelzijnpinpdepVerenigdepStaten,pmetpnamepomdatpmenperpdaarpbewustpeenpheelp
beperkteppubliekepdienstverleningpoppnaphoudt.pErpwordtpeenpbeeldpgeschetstpvanpzorg-
zaamheidpenp‘selfpreliance’,pmetpeenpkleinepondersteunendepoverheid.p

1979	
HanspAchterhuisppubliceertpzijnpboekp‘depmarktpvanpwelzijnpenpgeluk’,pwaarpnupnogpsteedsp
veelvuldigpnaarpverwezenpwordtpinpveleppublicatiespenpnota’spoverpdepsocialepsector.pDep
kritiekpdiepAchterhuispformuleerde,pinpnavolgingpvanpo.m.pIvanpIllich,pwaspdanpookpstevig.p
Depsocialepsectorpzoupvooralpzijnpeigenpbehoeftenpcentraalpstellen,penpnietpdiepvanpdepcli-
ent.pEnpdepbeoogdepresultatenpwordenpnietpzichtbaarpgemaakt,pofpzijnperpgewoonpniet.pHijp
plaatstpookpkanttekeningenpbijphetpsteedspmaarpovernemenpvanpzorgpdoorpprofessionals:p
“…phetpfeitpdatphetpprofessionelepdenkpatroonperoppgerichtpispdepautonomiepvanpmensenp
ompelkaarptephelpenptepvernietigenpenpdatpbekwaamhedenpvanplekenpdoorpberoepskrach-
tenpwordenp‘onteigend’.”p(Achterhuis,p1979,pp.p110).p

1965
MinisterpMargapKlompépkentpalspministerpvanpMaatschappelijkpWerkpinphetpkabinetpDep
Quaypwellichtphetphoogtepuntpvanphaarpcarrièrepalspinp1963pdepAlgemenepBijstandswetp
wordtpaangenomenpdiepinp1965pinpwerkingptreedt.pHetpispdepvoorloperpvanpdephuidigep
Wetpwerkpenpbijstandp(WWB).pHetpkrijgenpvanpbijstandpwerdpinp1963/1965pmetpdepnieuwep
wetpnietplangerpeenpgunst,pmaarpeenprecht:p“Watpvroegerpeenpuitingpvanpnaastenliefdep
was,pwordtptotpeenpuitingpvanpsocialeprechtvaardigheidpenpalduspwordtpdephulppwelkepeer-
tijdspalspgunstpwerdpverleend,ptotpeenpsociaalprecht”,pzopomschreefpKlompépdepwijzigingp
(Ubels,p1988p).pZepwerdpwelpeenspomschrevenpalsp‘moederpvanpeeuwigdurendepbijstand’,p
maarpdatp‘eeuwigdurende’pwaspnatuurlijkpnietpterecht.pKlompépzagpbijstandpalspeenpzeerp
tijdelijkepvoorziening,pwaarpmensenpmaarpkortpenpterughoudendpgebruikpvanpzoudenp
maken.pDatpvoorpdephelftpvanphetpaantalpmensenpdatpooitpbijstandpkrijgt,pditpeenplang-
durigepsituatiepzoupzijn,psomspdecennialang,pkonpzijpzichpnietpvoorstellen.pLaterpzegtpzep
terugblikkend:p“Depzaakpisptochpdoorgeschoten.pIkphebphetpmeepopgebouwd,pmaarpbenp
nietpvanpmeningpdatperpnaastpiederepburgerpeenpmaatschappelijkpwerkerpmoetpstaan.pInp
datpopzichtpmeenpikpdatpzelfhulppenpvrijwilligerswerkpergpbelangrijkpzijn”p(depJong,p1993).p
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1525
Inp1525pkrijgtpdepnaarpVlaanderenpuitgewekenphumanistpJuanpLuispVivespvanpLodewijkpvanp
Vlaanderenpdepvraagpeenpboekpoverparmenzorgptepschrijven.pDatpdraagtphijpinpjanuarip1526p
oppaanpdep‘senaat’pvanpBrugge,ponderpdeptitelp‘Depsubventioneppauperum’.pToenpalphadpdep
WestpVlaamsepstadpIeperpeenpsociaalpbeleidpuitgewerktpgeheelpinpdepgeestpvanpditpwerk.p
Anderepstedenpvolgden,pzoalspBredapenpAntwerpen.pDepbedelordenpwarenpnietpgelukkigp
metpVives’ppleidooipvoorpeenpstedelijkeparmenzorg,ptepnadelepvanpbedelarij.pChristianpCel-
lariuspformuleerdepinp1530peenptegenzetpinp‘Oratiopproppauperibus’p(redepvoorpdeparmen,p
opdatpzijpmogenpbedelen)pmaarpVivespkonphempovertuigen.pDaarompschreefpCellariuspeenp
jaarplaterp‘Oratiopcontrapmendicitatem’p(redeptegenpdepbedelarij,pvoorpeenpnieuweparmen-
zorg)p(Vosters,p1964,pp.p101pe.v.).p

HetpdebatptussenpVivespenpCellariusplijktpverpweg,pmaarpinpdezepperiodepleggenphetp
werkpvanpVivespenpanderephumanistenpdepuitgangspuntenpdiepnogpsteedspinponspheden-
daagsplokaalpsociaalpbeleidpherkenbaarpzijn.pZopargumenteerdenpzepsterkpvoorpeenpcen-
tralisatiepvanpmiddelenparmoedebestrijdingpoppstedelijkpniveau,pdepzogenaamdep‘geme-
nepbeurs’.pVoordienpwasparmoedebestrijdingpsterkpgefragmenteerdpperpparochiepofpwijk.p
Bovendienpwerdpgepleitpomponderscheidptepmakenptussenpbehoeftigeparmenpenp‘valse’p
armen.pMenpmoestpnagaanpofphuishoudenspnogpanderepinkomstenpkondenpgenererenpenp
henpzoveelpmogelijkpaanphetpwerkpzetten.pDaarvoorpmoestperpwerkverschaffingpkomen,p
naarpiederspmogelijkheden.pSterkepmannenpkondenpmeehelpenpmetpvestigingswerken,p
oudepvrouwenpkregenpenpspinnewielp(vanpDamme,p1990,pp.p108pe.v.).pBovendienpmoestenp
bedelaarspdiepvanpelderspkwamenpweggestuurdpworden:plokalepmiddelenpvoorparmoede-
bestrijdingpwarenperpvoorpdepeigenparmen.p

Bovenstaandepbrokkenpgeschiedenisptonenpaanpdatperpdoorpdeptijdpheenpinphetpdenkenp
overpsociaalpbeleidpenpdepuitvoeringpervanpsteedspbezorgdheidpwaspvoorpeenpgoedepver-
houdingptussenpformelephulpverleningpvanuitpdepsamenleving,penpdepinformelepzorgpvanp
burgerspvoorpzichzelfpenpvoorpelkaar.pBijptepveelpzorgpvanuitpdepsamenlevingpzoudenpbur-
gersphetpzichpmakkelijkpmakenpenpminderpvoorpzichzelfpofphunpomgevingpgaanpzorgen.p

	 Ook	internationaal

Diepbekommernispompeenpgoedpsamenspelptussenpformelepenpinformelepzorgpispnietp
typischpvoorpNederlandpofpVlaanderen,pmaarpookpinternationaalpherkenbaar.pWepgevenp
enkelepvoorbeeldenpuitpdepAngelsaksischepwereld,pomdatpdieponsphetpmeestpbekendpis.p
Hetpthemapspeeltpookpinpbv.pFrankrijk,pDuitslandpenpdepScandinavischeplanden.pHetpinp
beeldpbrengenpvanpdiscussiespenpinzichtenpdaarpenphetptoetsenpopphunprelevantiepvoorp
hetpNederlandsepsociaalpbeleidpispbehoorlijkponontgonnenpterrein.p
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2001
TheodorepDalrympleppubliceertpzijnpboekpoverpdeponderklassepenpdepverzorgingsstaat,p
‘Lifepatpthepbottom’,platerpinphetpNederlandspvertaaltponderpdeptitelp‘Levenpaanpdeponder-
kant’.pHijphekeltpdeponderliggendepideologiepvanpdepverzorgingsstaatpvanpdeptweedephelftp
vanpdeptwintigstepeeuw,pdieparmoedepenpverslavingpenpanderepkwetsbarepsituatiesptepveelp
verklaardepdoorptepwijzenpoppdepmaatschappelijkepcontextpwaarinpdiepsituatiepontstond:p
bijvoorbeeldpeenpongelukkigepjeugd,pslechtponderwijs,peenpgeperverteerdeparbeidsmarktp
diepmisbruikpmaaktpvanplaaggeschooldenpenpdergelijke.pOppdiepmanierpwordenpburgersp
ontslagenpvanphunpeigenpverantwoordelijkheidpinphetpveroorzakenpvanphunpsituatie,p
maarpookpnietpaangesprokenpopphunpeigenpkrachtpomphunplevenptepverbeteren.pMetpzo’np
houdingpverdwijntpzelfredzaamheidpalspsneeuwpvoorpdepzon.p
p

1991
HonderdpjaarpnaphetpverschijnenpvanpRerumpNovarum,pdeppauselijkepencycliekpoverpdep
socialepaspectenpvanpdepindustriëleprevolutiepvaardigtpPauspJohannespPauluspIIpeenpnieu-
wepencycliekpuitpoverpdepsocialepleerpvanpdepkerk:p‘Centesimuspannus’.pErpwordtpgewezenp
oppdepdoorgeschotenpontwikkelingpvanpwelvaartstaatpnaarpverzorgingsstaat.pDieplaatstep
wordtpomschrevenpalsptepindringendpaanwezigpinphetpprivédomeinpvanpburgers.pBoven-
dienperodeertphetpdeponderlingepzorgptussenpburgers:p“Doorpdirectpinptepgrijpenpenpaanpdep
maatschappijphaarpverantwoordelijkheidptepontnemenpveroorzaaktpdepverzorgingsstaatp
hetpverliespvanpmenselijkepkrachtenpenpdepoverdrevenpmeerderingpvanpdepoverheidsappa-
raten,pwelkepmeerpbeheerstpwordenpdoorpbureaucratischeplogicapdanpdoorpdepzorgpompdep
gebruikersptepdienen,pmetpeenpenormepgroeipvanpdepuitgaven.”p(paragraafp48).p

1984
Inpdepsocialepsectorpzijnperpweinigpboekenpdiepzopbepalendpgeweestpzijnpalspdatpvanp
CharlespMurray,p‘losingpground’.pHijpbeschrijftphetpAmerikaansepsociaalpbeleidpvanpdep
periodep1950-1980,pmetpaandachtpvoorponderwijs,pveiligheid,pgezin,ptewerkstellingpenp
armoede.pDepkrachtpvanphetpboekpligtpgedeeltelijkpinpeenpfictiefpexperiment:phoepreagerenp
tweeparmepburgers,p‘callpthempHaroldpandpPhyllis’p(Murray,p1995,pp.p156),poppverschillendep
vormenpvanpsociaalpbeleid?pInp1960,ptoenperpnogpnauwelijkspeenpverzorgingsstaatpwas,p
zoudenpzepwatpsteunpkrijgenpzonderpdaarpechtpvanptepkunnenpleven.pInp1970pzijnperpechterp
meerpopties.pZepkunnenpeenpkindpnemen,pgaanpsamenwonen,penpafpenptoepeenpjobpdoen.p
Dephoogtepvanpdepgecombineerdepuitkeringenpdiepzepkrijgenplatenphenptoepbehoorlijkp
rondptepkomenpzonderpzelfpalptepveelpinspanningenptepdoen.

DepanalysepdiepMurraypoppbasispvanpdezepvergelijkingpmaakt,pispdatpdepverzorgings-
staatpburgerspnietpaanzetpomphetpbestepuitpzichzelfptephalen,pmaarpjuistpverlamtpdoorpalp
tepruimhartigpmetpzorgpenpuitkeringenptepkomen.pHijpgebruiktpdaarvoorpdeptermp‘welfarep
dependency’.
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1975
EerderpwerdpalpaangegevenpdatpdepanalysepvanpHanspAchterhuispsterkpsteuntpopphetpwerkp
vanpIvanpIllich.pMetpwerkenpalsp‘deschoolingpsociety’p(1971)penpvooralp‘medicalpneme-
sis’p(1975)pwaarschuwtpIllichptegenpdepaverechtsepeffectenpvanpgeïnstitutionaliseerdep
publiekepdienstverlening.pScholenpwordtpinstitutiespenpdragenpdanpnogpmaarpbeperktpbijp
aanpleren.pDepgeneeskundepinstitutionaliseertpenpcreëertpallerleiponbedoeldepeffectenp
diepburgerspjuistpziekerpmaken.pOokpopphetpvlakpvanpwelzijnpdoetpditpeffectpzichpvoor.p
AchterhuispbeschrijftpditpaspectpvanpIllich’spwerkpbeginnendpbijpeenpobservatiepuitphetp
proefschriftpvanpRoodenburg:p“Hetpwelzijnsbeleidpmaaktpmensenpmachtelozerpenpkomtp
daardoorpinpstrijdpmetpdepdoelstellingpdiepinphetpbegrippwelzijnpligtpbesloten.pEenpder-
gelijkepstellingpispookpimplicietpaanwezigpinpdepalgemenepanalysespvanpIllich,palpheeftp
dezephetp–pbegrijpelijkpinpdepDerdepWereldp–pnauwelijkspexplicietpoverpdepwelzijnssector.p
Doorpdepdienstverleningpenphulpptepinstitutionaliserenprakenpdepmensenphetpontwendp
zelfphunpomgevingptepbeheersenpenpvormptepgeven.pMeerpgeldpvoorpbeterpwelzijnswerkp
zal,pondankspallepgoedepbedoelingen,pdepzaakpalleenpmaarpergerpmaken,pomdatpdep‘cli-
enten’pnogpafhankelijkerpvanpdepdienstenpakkettenpvanpdepdeskundigenpzullenpworden.”p
(Achterhuis,p1975,pp.p91).

1601
EngelandpkentpnetpalsphetpEuropesepvastelandpeenpprobleempmetpgrotepaantallenparmep
burgers.pMedepgeïnspireerdpdoorphetpwerkpvanpdepeerderpgenoemdepVivespontstaatperp
inpdeplooppvanpdep16depeeuwpeenpvernieuwdep‘poorplaw’,pdiepinp1601pdepkrachtpvanpeenp
wetpkrijgt.pOokpdaarinpwordtponderscheidpgemaaktptussenpsoortenpbehoeftigepburgers.p
Erpwarenperpdieptepoud,ptepziekpofptepjongpwarenpomptepwerken,penpdiepdoorpdepsamenle-
vingpgeholpenpmoestenpworden.pErpwarenperpdiepwelpwildenpwerkenpmaarpdatptijdelijkp
nietpkonden,penpdiepmoestenpdoorpdepsamenlevingpnieuwepkansenpgebodenpworden.pDatp
kreegpsnelpdepvormpvanpzogenaamdep‘workhouses’.pEnptenslottepwarenperpdepburgerspdiep
welpkondenpwerkenpmaarpdatpnietpwilden.pDaarvoorpwaspweinigpsympathie,pzepkregenp
geenpsteun,pintegendeel”p“theypwereptopbepwhippedpthroughpthepstreets,ppublicly”.pZep
zoudenpdanpwelpverlerenpzichpalptepafhankelijkpopptepstellenpvanpsteunpvanuitpdepsamen-
leving.

Dezepvoorbeeldenpmakenpduidelijkpdatpdepzoektochtpnaarpeenpgezondepverhoudingptus-
senpformelepenpinformelepzorgpnietptypischpispvoorpNederlandpofpVlaanderen,pmaarpookp
elderspgedeeldpwordt.pDatpheeftpgeleidptotpeenpaantalpmetaforenpwaarpfrequentpnaarpver-
wezenpwordtpinphetpdebatpoverpdepverhoudingpformelepenpinformelepzorg.p
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	 Een	stapeltje	metaforen

Hangmat
Dephulpverleningpdiepvanuitpdepverzorgingsstaatpvoorzienpwordt,pwordtpregelmatigpver-
gelekenpmetpeenphangmatpwaarinphetpaangenaampuitrustenpis.pIedereenpmetpeenpbeetjep
ervaringpmetphangmattenpweetpookpdatphetpaantrekkelijkpisperplangpinptepblijven,pwantp
erpuitpstappenpvraagtpenigepbehendigheid.pDepmetafoorpbenadruktpdatphetzelfdepopgaatp
voorphulpverlening:phetpispaangenaampalsperpvoorpjepgezorgdpwordt,penphetpisplastigp
afscheidptepnemenpvanpdiepzorg.pDatpisptepherkennenpinpbijvoorbeeldpdepdiscussiepoverpdep
armoedevalpofpwerkloosheidsval:phetpverschilptussenpuitkeringenpenpwerkenpispzopmar-
ginaalpkleinpdatpdepnettopopbrengstpvanpgaanpwerkenpverwaarloosbaarpkleinpis,penphetpisp
daarompaantrekkelijkerpinpdepuitkeringssituatieptepblijvenp‘hangen’.pEnpzopisphetpvangnetp
datpdepverzorgingsstaatpwilpbieden,ptotpeenphangmatpverworden.p
Depmetafoorpispondertussenpaangevuldptotp‘vanphangmatptotptrampoline’pompaanptep
gevenpdatphetpookpanderspkan.pDeprustpvanpdephangmatpwordtpingewisseldpvoorpdepbewe-
ging,pdepveerkrachtpvanpdeptrampolinepofpspringplank.pDatpispdepkernpvanpdepactievepwel-
vaartstaat,pdep21stepeeuwsepopvolgerpvanpdep20stepeeuwsepverzorgingsstaat.pInpdepwoor-
denpvanpFrankpVandenbroucke,pvooraanstaandpVlaamspsociaaldemocraat:p“Vervolgensp
klaagtphijphetpnaoorlogsepsocialepzekerheidssysteempaanpdatpinpfeitepdezep‘passiviteit’p
(gaatphetpnietpeerderpompeenpanderepactiviteit?)pvanpdepwerklozepbeloondepenperpnietpopp
gerichtpwasphem/haarptepherintegrerenpinphetparbeidsbestel.pInpplaatspvanpmensenpterugp
tepverenp(‘trampoline’-functie),ptrektpzephenpaanpenphoudtpzepvastp(dep‘hangmat’-functie).p
Eenpverzorgingscultuurpofpeenpcultuurpvanpdepafhankelijkheidpwordtpalduspinpdephandp
gewerkt.pDaarompmoetpdepsocialepzekerheidphervormdpwordenpwaardoorpzepterugpkanp
fungerenpalspeenptijdelijkepbescherming,palspoverbrugging,pnaarpeenpnieuwepinpassingpinp
hetpproductieproces.”p(Jacobsp&pvanpDoorslaer,p2000,pp.p82).

Diepovergangpnaarpeenpactievepwelvaartsstaatpleiddeptotpverhoogdepaandachtpomp
burgerspuitplangdurigephulpsituatiesptepkrijgen.pMensenpdiepalpjarenpbijstandpofpleefloonp
kregen,pvoeldenpplotspdepdrukpvanpdepmaatschappelijkpwerkerpompcreatieverpenpdwingen-
derptepkijkenpnaarpanderepinkomsten.pWerklozenpkregenptepmakenpmetpeenpwaaierpvanpre-
integratietrajectenpenpactiveringsprojecten.pDeppopulariteitpvanpbenaderingenpalsp‘workp
first’pstaanpsymboolpvoorpdeptransformatiepvanphangmatpnaarptrampoline.p

Uitkeringsverslaving
Eenptweedepmetafoorpdiepregelmatigpopduiktpispdiepvanpverslaving,pvanp‘welfarepdepen-
dency’.pDaarbijpwordtpdephulpbehoevendepburgerpomschrevenpalspverslaafdpgeraaktpaanp
uitkeringenpofpanderepvormenpvanphulp.pZopisphetpeenvoudigpzichpeenpsituatiepvoorptep
stellenpvanpeenpburgerpdieptijdelijkphuishoudelijkephulppkrijgtpenphetpeigenlijkpwelpaan-
genaampvind,pookpnapherstel,pdatpdiephuishoudelijkephulppblijftpdoorlopen.pDepversla-
vingsmetafoorpispzopsterk,pdatphetpalspkernbegrippvanphetpinternationalepdenkenpoverpdep
socialepsectorpwordtpomschrevenp(Dean,petpal.,p1993;pFraserp&pGordon,p1994).
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Dezepmetafoorpispechterprijker.pBijpverslavingpisperpimmerspnietpalleenpdepverslaafdep
diepzichpsteedspweerpwenteltpinpdeproespvanpalcohol/drugs,pmaarpookpdepdealerpdiepprofi-
teertpvanpdepverkooppvanphetpslechtepspul.pEnpzopzitpinpdepmetafoorpvanpuitkeringsversla-
vingpookpdepbeschuldigingpaanpdepverzorgingsstaatpalspdealer,pdiepactiefpklantenpzoektpenp
zepvanpzijnpproducten/dienstverleningpafhankelijkpmaaktpompdaarpzelfpbeterpvanptepwor-
den,ptenpkostepvanpdepgezondheidpvanpdiepklanten.pIllichpspreektpdaarompvanp‘disablingp
professions’.pDiepkritiekpvindenpwepterugpinphetpeerderpvermeldepwerkpvanpAchterhuis,penp
bijpJohnpMcKnight:p“Thepservicepeconomyppresentspapdilemma:pthepneedpforpneed.pAspap
millionppeoplepeachpyearpmovepfrompgoodsptopservicepproduction,pthepservicepindustryp
requirespmoreprawpmaterialp–pmorepneed.pWepcanpnowpseepthatp‘need’prequirespusptopdis-
coverpmorephumanpdeficiencies.”p(McKnight,p1995,pp.p96).p

Concreterepdossierspwaarpdezepbewegingpzichtbaarpispinpdepwatpruimerephulpver-
lenendepsector,pzijnpdepopkomstpvanpADHDp(tussenp2004penp2007pplotspeenpstijgingpvanp
300%!),pdeprecentepepidemiepvanpdepressiesp(Dehue,p2008)penpdepplotsepurgentieptotp
vaccinerenptegenpbaarmoederhalskanker.pTelkensplijktpdepagressievepmarketingpvanpdep
industriepdiepdepoplossingpverkooptpeenpsterkerepverklaringpvoorpdepplotseppopulariteitp
vanpdiepoplossingpdanpdepomvangpvanphetpprobleempofpdepkrachtpvanpdiepoplossing.p
p

Verdringing
Tenslottepisperpeenpderdepmetafoorpdiepbekendpstaatpalspdep‘crowdingpout’-hypothese.p
Dezepmetafoorpispminderpbekendpbijppoliticipenpdepalgemenepmediapmaarpmeerpuitgewerktp
viaponderzoek.pDiepmetafoorpvergelijktpdeprelatieptussenpformelepenpinformelepzorgpmetp
eenpoverbevolktepkamerpwaarpnieuwepmensenpblijvenptoestromenpenpdepaanwezigenperp
uitpdrummen.pEenpvastpomschrevenpfysiekepruimtep(eenpfeestzaal,pvoetbalstadium,p…)p
biedtpmaarpplaatspaanpeenpbepaaldpaantalpmensen,penpnieuwepmensenpdiepbinnenkomenp
betekentpdanpautomatischpdatperpanderenpuitgaan.pVolgenspdiepmetafoorpgebeurtphetzelf-
depmetpzorg:perpispeenpvastpomlijndep‘zorgruimte’,penpalspdaarpnieuwepformelepzorgpviapdep
overheidpinstroomt,pmoetperpoudepinformelepzorgpuitstromen.pInpdiepredeneringperodeertp
formelepzorgpdepbestaandepinformelepzorg,penpispdepverzorgingsstaatpeerderpeenpvervan-
gingpdanpeenpuitbreidingpvanpdephoeveelheidpzorgpinpeenpsamenleving.pBurgerspkunnenp
zichpinpdepsterkpuitgebouwdepverzorgingsstaatpvrijgepleitpvoelenpvanpeenpeigenpbijdrage:p
“Solidariteitpkomtpnietplangerpvoortpuitpwederzijdsepverplichtingenpinpmorelepgroepenp
alspgezinpenpbuurt,pmaarpwordtpopp‘anonieme’pwijzepgeorganiseerd,pviapdepgeld-penphulp-
stroompvanpsterkerenpnaarpzwakkeren;prisico’spzijnpoppzakelijkepwijzepgespreid.pDepindi-
viduelepburgerpispontslagenpvanpeenpreekspconcretepzorgtaken.pIedereenpkanpimmerspeenp
beroeppdoenpoppdepzekerhedenpdiepdepverzorgingsstaatpbiedt”p(vanpStokkum,p1992,pp.p3).

Erpzijnpveelpauteurpdiepdep‘crowdingpout’phypotheseponderschrijvenpenpinphunpwerkp
hanteren,pzoalspRobertpPutnam,pFrancispFukuyama,pAmitaipEtzionipofpAnthonypGiddens.p
Hunpoplossingpvoorpdepcrisispvanpdepverzorgingsstaatpispeenpkleinerepverzorgingsstaatpdiep
zichpvooralpondersteunendpopsteltptenpaanzienpvanpsociaalpkapitaalpenpinformelephulp.p
Tegelijkpzijnperpeenpreekspanderepauteurspdiepdep‘crowdingpout’phypothesepverwerpenpenp
juistpbeargumenterenpdatpdepverzorgingsstaatpeenpnoodzakelijkepvoorwaardepispvoorpeenp
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voldoendepniveaupvanpvertrouwenpenponderlingepzorg.pZijpbeargumenterenpduspjuistpeenp
behoudpenpzelfspgroeipvanpdepverzorgingsstaat.pHetpmaaktpvoorpdeptepvolgenpwegpnogalp
watpuitpwelkpkamppgelijkpheeft.p

Gelukkigpisperponderzoekpbeschikbaarpnaarpdepempirischephoudbaarheidpvanpdep
‘crowdingpout’phypothesep(vanpOorschotp&pArts,p2005;pvanpOorschot,petpal.,p2005).pIde-
aliterpzoupditponderzoekplongitudinaalpmoetenpzijnpenpoverplangereptijdphetpniveaupvanp
sociaalpkapitaalpenpinformelepzorgpmetenpinplandenpmetpverschillendepvormenpvanpver-
zorgingsstaat.pEenplandpmetpeenplaagpniveaupvanpverzorgingsstaatp(bv.pUSApofpUK)pzoup
danpeenpstabielpofpstijgendpsociaalpkapitaalpzien,peenplandpmetpeenphoogpniveaupvanpver-
zorgingsstaatp(bv.pZweden)peenpafnamepvanpsociaalpkapitaal.pHelaaspzijnpditpsoortpdatap
nietpbeschikbaar,pniemandpheeftpoverplangereptijdpoppeenpuniformepwijzepsociaalpkapitaalp
ofpinformelepzorgpgemeten.pSocialepwetenschapperspkunnenpwatpdatpbetreftpalleenpmaarp
heelpjaloerspkijkenphoepbijvoorbeeldpmeteorologenpoverpvelepeeuwenpbetrouwbareptijds-
reeksenphebbenp(bv.pdepbefaamdepenpbetwistephockeystickpgrafiekpdiepdepopwarmingpvanp
depaardepinpbeeldpbrengt,pgaatpterugptotphetpjaarp1000!).

Hetpbestepalternatiefpomptochpdep‘crowdingpout’phypothesepteptestenpispdatapuitpver-
schillendeplandenpopphetzelfdeptijdstippmetpelkaarptepvergelijken.pAlspdephypothesepklopt,p
moetenplandenpmetpeenpgoedpuitgebouwdepverzorgingsstaatplagerepniveauspvanpsociaalp
kapitaalphebbenpdanplandenpmetpeenpweinigpuitgebouwdepverzorgingsstaat.pWimpvanp
Oorschotpenpzijnpcollega’spvanpdepUniversiteitpvanpTilburgpwerktenpditpalternatieveponder-
zoekpuitpaanpdephandpvanpdatapuitp23plandenpdiepmeededenpaanphetpgrootschaligepEuro-
peespwaardenonderzoek.pOpphoofdlijnenpsamengevatpkomtpuitphunponderzoekpnaarpvoorp
datpdep‘crowdingpout’phypothesepnietpklopt,pdatpdepempirischepdatapdezepmetafoorptegen-
spreken.pErpontstaatpeenpalternatievephypothese,pnamelijkpvanpcommunicerendepvatenp
waarbijpmeerpformelepzorgpookpmeerpinformelepzorgpmogelijkpmaaktp(Steyaert,p2005).

Datpbeeldpontstaatpookpuitpanderponderzoekpnaarpdeprelatieptussenpformelepenpinfor-
melepzorg.pOnderzoekpnaarpzorgpvoorpouderenpinpvijfplandenpmetpverschillendepvormenp
vanpverzorgingsstaatpkonpgeenpempirischeponderbouwingpvindenpvoorpdep‘crowdingpout’p
hypothesep(Künemundp&pRein,p1999;pMotel-Klingebiel,petpal.,p2005).pDatpleiddeperpzelfsp
toepompdephypothesepomptepdraaienpenptepsprekenpoverpeenp‘crowdingpin’peffect:peenpste-
vigepverzorgingsstaatpnodigtpuitptotpzorgpvoorpelkaar,pookpinpdepsfeerpvanpinformelepzorgp
(Künemundp&pRein,p1999).p

	 Deconstructie

VanpOorschotpenpzijnpcollega’speindigenphunppublicatiespmetpeenppleidooipompbijpverderp
onderzoekponderscheidptepmakenpnaarphetpsoortpsociaalpkapitaal:p“anypdebateponpthep
relationpbetweenpwelfareppolicypandpsocialpcapitalphasptopspecifypthepparticularpformpofp
socialpcapitalpitpaddresses”p(vanpOorschotp&pArts,p2005,pp.p23).pVanuitpsociologischpoog-
puntpispdatpinteressant,pmaarpvanuitpagogischpoogpuntpenpvanuitpsociaalpbeleidpisphetp
veelprelevanterphetpconceptpverzorgingsstaatpuitpelkaarpteprafelen.pInpdepmeestepstudiesp
naarpdeprolpvanpdiepverzorgingsstaatpoppdeprelatieptussenpformelepenpinformelephulppwordtp
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immerspomppraktischepredenenpalleenpheelpglobaalpgekekenpnaarphetpniveaup(hoeveelp
procentpvanphetpbrutopnationaalpproductpgaatpnaarppubliekepdienstverlening?)pofpnaarpdep
aardp(meestalpvolgenspdeptypologiepvanpEsping-Anderson:pgaatphetpompeenpliberale,psoci-
aal-democratischepofpcorporatistischepverzorgingsstaat?).p‘Depverzorgingsstaat’pwordtpzop
alspeenpeenheidsworstpgezien,pterwijlphetpnatuurlijkpevidentpispdatpverschillendepsocialep
interventiespverschillendpeffectphebbenpoppinformelepzorg.pEenpvolgendepstappinpditpdebatp
ispdaarompvooralpzinnigpalsperpeenpdeconstructiepvanphetpbegrippverzorgingsstaatpplaatsp
vindtptotpopphetpniveaupvanpsocialepinterventies.pEnpdanpkomtperponmiddellijkpeenpaantalp
voorbeeldenpbovenpvanpinterventiespenppraktijkenpdieperpinpslagenpmetpminimalepformelep
zorgpeenpmaximalephoeveelheidpinformelepzorgpmogelijkptepmaken.pWepnoemenperpenkelep
bijpwijzepvanpvoorbeeld,pdepcasestudiespdiepverderoppinpditpboekpbesprokenpwordenpzijnp
watpuitgebreiderepbeschrijvingenpvanprelevantepsocialepinterventies.p

Alpzo’nptwintigpjaarpisperpsprakepvanpbuddyzorg.pOntstaanpvanuitpdepAIDS-problematiekp
isphetpscenariopdatpvrijwilligepbuddiesppsychosocialepenpemotionelepzorgpgevenpaanplang-
durigepchronischepziekenpuitgebreidpnaarpanderepgroepenpkwetsbarepburgers,pbv.pmen-
senpmetpkankerpofpeenzaamheidp(bv.phetpprojectp2tegen1zaamheidpinpDenpHaag).pSomsp
komtpbuddyzorgpgewoonptotpstandpdoorpcontactenptussenpiemandpdiepwelptijdpheeftpenp
iemandpdiepbehoeftepaanpeenpmaatjepheeft.pDikwijlspzijnperpechterpintermediaireporgani-
satiespbijpbetrokken.pBijporganisatiespzoalspBuddypNetwerkpofpAmsterdamsepVrienden-
dienstenpofpBuddyzorgpHumanitaspwerkenpeenpbeperktpaantalpprofessionelepkrachtenpdiep
instaanpvoorpwerving,ptrainingpenpondersteuningpvanpbuddies.pVanuitpdieporganisatiesp
wordenpkoppelingenpgemaaktptussenpvelepbuddiespenpkwetsbarepburgers.pZopontstaatp
eenpmultiplicator-effectptussenpformelepenpinformelepzorg,penpvormtpbuddyzorgpeenp
voorbeeldpvanphetpeerderpgenoemdep‘crowdingpin’peffect.

Ongeveerpevenpoudpzijnpdepzogenaamdep‘eigen kracht conferenties’.pDiepontstondenpinp
NieuwpZeelandpvanuitpdepontevredenheidpvanpdepMaoripbevolkingpmetppaternalistischep
hulpverlening.pBasisprincipepvanpdezepsocialepinterventiepispdatphetpsignificantepdeelpvanp
hetpsocialepnetwerkprondompeenpprobleemsituatiepofpeenpkwetsbarepburgerpsamenge-
brachtpwordtpompsamenptotpoplossingenptepkomen.pDatpispmeteenpeenpaansprekenpopp
depeigenpverantwoordelijkheid,pwantpdatpsociaalpnetwerkpmoetpnietpalleenpoplossingenp
beschrijven,pmaarpookpuitvoeren.pDepformelephulpverlenerpispslechtspondersteunendpaan-
wezig.pVanuitpNieuwpZeelandpisphetpconceptpvanpeigenpkrachtpconferentiespsnelpgeëxpor-
teerdpnaarponderpmeerpNederlandpwaarphetpinpdepjeugdzorgpenpbijpdreigendepschooluitvalp
gehanteerdpwordtp(ziepwww.eigen-kracht.nl).pZiephieroverpverderpookphetphoofdstukpoverp
mantelzorgpinpditpboekp(hoofdstukp10).

Veelpouderpispdepgeorganiseerdepzelfhulp,pvoorphetpeerstpinp1978palspnieuwepvormpvanp
hulpverleningpbeschrevenp(ziephieroverpookphoofdstukp7pinpditpboek).pZelfhulpplaatpzichp
omschrijvenpalspeenpspecifieke,pnietpprofessionele,pvormpvanphulpverleningpwaarbijpmen-
senpmetpeenpgroepplotgenotenppratenpoverphetpomgaanpmetpeenpgemeenschappelijkep
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problematiek.pZelfhulppbaseertpzichpopphetpuitgangspuntpdatpmensenpinpstaatpzijnpzich-
zelfpenpelkaarptephelpenpdoorpbewustwordingpenpuitwisselingpvanpdezelfdepervaringen.pDep
begeleidersphebbenpeigenpervaringpmetpdepproblematiekpvanpdepzelfhulpgroep,pwatpoverp
hetpalgemeenpleidtptotpopenheidpenphiermeeperkenningpenpinzichtpinpdepproblemen.pZelf-
hulppispeenpbijzonderepvormpvanpvrijwilligerswerk.pZelfhulpgroepen,poftewelpcontactenp
metplotgenoten,pkunnenphetpprobleemoplossendpvermogenpvanpmensenpvergrotenpenp
dragenpbijpaanpempowermentpvanphaarpdeelnemers.

Ondankspdepstevigepaanwezigheidpvanpzelfhulppinpverschillendepgemeenten,pisphetp
nogpeenpgroteponbekendepenpwordenpzeptepweinigpgezienpalspbelangrijkeppartnerpinplokaalp
Wmo-beleid.pMenpkentpwelpdepAnoniemepAlcoholistenpenpdepWeightpWatchers,pmaarpnietp
deprijkepdiversiteitpaanpzelfhulpgroepenpdiepinpveelpgemeentenpactiefpis.p

Eenpnogplangereptraditiepkentpdeppleegzorg,palspalternatiefpvoorpresidentiëlepopvangpvanp
jongeren.pInpplaatspvanpeenpvolledigep24-uurspopvangpvanuitpformelepzorgpzoektppleeg-
zorgpopvanggezinnenp(indienpmogelijkpinpdepfamiliepvanphetppleegkind)pdiepwelpgedeelte-
lijkpvergoedpwordenpvoorphunpinspanningen,pmaarpwaarbijpuiteindelijkptochphunpinzetpvanp
informele,pnietpvergoedepzorgpvelepmalenpgroterpis.pHetpaantalpkinderenpdatpinpNederlandp
oppdezepwijzephulpverleningpkrijgtpispdepafgelopenpjarenpsterkpgestegen,ptotpongeveerp
22.000pinp2007.pVaakpgaatphetpompkorterepperiodespwaarinphetppleegkindpbijpeenppleeg-
gezinpis,pvanpenkelepmaandenptotpeenpjaar.pUitzonderlijkpgaatphetpomplangerepperiodes.p

Eenpbijzonderepvariantpvanppleegzorgpwaarbijpnogpmeerpsamenwerkingpgezochtpwordtp
metpinformelepzorgpispdepnetwerkpleegzorgpofp‘kinshipcare’p(Portengen,p2002).pHetpkindp
wordtpdaarbijpnietpgeplaatstpinpeenponbekendpgezin,pmaarpbijpfamiliepofphetpgezinpvanpeenp
bekende.pDezepbenaderingpvormdepookpdepinspiratiepvoorpdepsocialepnetwerkbenaderingp
inphetpwerkpvanpMEE-organisatiesp(ziephieroverpookphoofdstukp6pinpditpboek).p

	 Een	lange	traditie

Depsocialepsectorpkentpeenplangeptraditiepvanpaandachtpvoorphetpsociaalpnetwerkprondomp
eenpcliënt,penphetpinschakelenpvanphulpbronnenpuitpdatpsociaalpnetwerk.pDeptheoretischep
basispvoorpeenpvitalepcoalitieptussenpformelepenpinformelepzorgphoeftpduspnietpvanpnulp
opgestartp tepworden.pWepnoemenpslechtsp tweepvoorbeeldenpvanpsociaal-agogischpp
pionierswerkpoppditpterrein.p

Ann Hartmanpzalpnapeenpcarrièrepvanpruimp40pjaarpinpsociaalpwerkp(enpinphetpbijzonderp
jeugdzorg)pvoornamelijkpherinnerdpwordenpalsppleitbezorgerpvoorp‘familypcenteredpsocialpp
work’.pNadatpsociaalpwerkpverschillendepdecenniapvooralpgerichtpwaspoppindividuelepp
cliënten,pzorgdepHartmanpmetphaarpwerkpvoorpeenphernieuwdepinteressepinpgezinnenp
enpruimerepsocialepnetwerken.pBelangrijkpdaarbijpispdatphetpdanpnietpgaatpompeenpgroeppp
individuen,pmaarpzeerpexplicietpookpompdeprelatiespenpdynamiekptussenpdieppersonen.p
Daarpzittenpaanknopingspuntenpvoorpsociaalpwerk.p

Inp1978ppubliceerdepzepeenpkortpartikelpoverphetpschematischpinpbeeldpbrengenpvanp
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dezepsocialepnetwerken,pompdepbeperkingenpvanphetpwoordptepoverstijgen:p“Socialpwor-
kersphavepalwayspbeenpfrustratedpinpwritingppsychosocialpsummariesp–ptheypfindpitpnotp
unlikepthepattemptptopdescribepthepactionpinpapfootballpgamepoverpthepradio”p(Hartman,p
1978,pp.p466).pHetpwaspdepstartpvanpnieuwepinstrumentenpzoalsphetpecogrampenpgeno-
gram.pEnkelepjarenplaterppubliceerdepze,psamenpmetpJoanpLaird,peenphandboekpoverpfami-
liegerichtpsociaalpwerkp(Hartmanp&pLaird,p1983).pZepgebruikenperpheelpuitvoerigpdepmeta-
foorpvanpdepecologiepompnaarpgezinnenpenpsocialepinterventiesptepkijken.pDaarbijpmakenp
zeponderscheidptussenpdriepperspectieven:phetpgezinpinpzijnpsociaalpnetwerk,phetpgezinp
doorpdeptijdpheenp(d.w.z.pintergenerationeleprelaties,pbv.pmetpouders/kinderen)penphetp
gezinpalspeenpeigenpsociaalpsysteemp(d.w.z.pdeprelatiespbinnenphetpgezin).p

HetpwerkpvanpHartmanpkreegpinpNederland/Vlaanderenpvooralpbekendheidpviapdep
concretepinstrumentenpvanpecogrampenpgenogram.pHetpzijnpgrafischeptechniekenpomp
socialepnetwekenprondompeenpzorgbehoevendepburgerpinpkaartptepbrengenpzodatpsoci-
alepinterventiespdaarpoppkunnenpinspelen.pWaarpvroegerppenpenppapierpvolstonden,phelptp
tegenwoordigpdepcomputerpmetpspecifiekepsoftwarepzoalspGenegrampAnalytics.pVerderp
blijftpdeptechniekpverrassendpdichtpbijpdepoorspronkelijkepideeën:p“Eenpecogrampbrengtp
hetpactuelepleefgebied,phetpsocialepnetwerkpofpdephabitatpvanpeenppersoonpofpsysteempinp
kaart.”p“Eenpgenogrampdaarentegenpispbedoeldpompgezinsrelatiesptepschematiserenpenptep
situerenpinpeenpfamilialepcontextpoverpminstenspdriepgeneraties.pHetpispeenpstafkaartpdiep
onspmoetphelpenpompdeptaal,pdeprelatiespenpdeppatronenpvanpfunctionerenpinpeenpgezinp
beterptepbegrijpen.”p(Herman,p2009,pp.p65).
p
Vergelijkbaarpisphetpwerkpvanpdepsociaal-psychiaterpRosspSpeck,pdiepalgemeenpgezienp
wordtpalspvaderpvanpdepsocialepnetwerkstrategieënpinpdepgeestelijkepgezondheidszorg.p
Inpzijnpwerkpmetpjongerenpmetpschizofreniepvielphempoppdatperpeenpsterkepinvloedpwasp
vanpdepsocialepomgevingpoppdepmatepwaarinperpsprakepwaspvanpoverlast.pHijpverplaatstep
danpookpzijnptherapeutischphandelenpnaarpdepthuissituatiepvanpdepcliëntpompmeteenphetp
gezinpbijpdephulpverleningptepkunnenpbetrekken.pHuisbezoekpstondpbijpSpeckphoogpinphetp
vaandel.pBovendienpschakeldephijpgezinsledenpinpalspco-therapeut.pOpvallendpispdatphijpzep
ookpalspzodanigpomschrijft,pgeheelpinplijnpmetpdepinphetpvorigephoofdstukpaangehaaldep
aandachtpvoorpburgerspalspco-producentpvanppubliekepdienstverlening:p“Wepnoticedpthatp
inpseveralpfamilies,pthephealtiestpappearingpfamilypmemberpwouldpbepabsentpfrompthep
familyptherapypinpthephomepsessions.pThepfamilypwouldpdefendpthesepabsencespbypstate-
mentspsuchpasphe/shepwentptopthepmovies,pforgotpaboutpthepappointment,phadpapdate,p
orpneededptimepoff,petc.pWepbeganptopseepthesepfamilypmemberspaspimportantpinpfamilyp
functioning,pandpasppotentialpco-therapists.pWhenpthisppersonpwaspabsent,pfamilypthe-
rapypsessionspdidpnotpseemptopaccomplishpmuch.”p(Speck,p1998p,pp.p52-53)p

HetpwerkpvanpRosspSpeckpkreegpinpNederland/Vlaanderenpbekendheidpviapdepanti-
psychiatrischepexperimentenpvanpCeespTrimbospenpStevenpdepBatselier,penplaterpviapwerkp
rondompGGZpMaastrichtp(Baars,petpal.,p1990).p
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Deptheorievormingprondompsocialepnetwerkenpenphunpmogelijkhedenpinphetpkaderpvanp
zorgpenphulpverleningphebbenpvanzelfsprekendpnietpstilgestaanpsindsphetpwerkpvanpAnnp
HartmanpenpRosspSpeck.pVelenpzijnpinphunpvoetsporenpgetredenpenphebbenphunpwerkpver-
fijndpenpverderpontwikkeld.pHetpispzaakpdiepinformatiepinpkaartptepbrengenpenptepbenuttenp
inpdepzoektochtpnaarpduurzamepzorg,pzodatpNederlandpmaximaalpkanpinspelenpopphetp
‘altruïstischpoverschot’pdatpinpdepsamenlevingpaanwezigpis.p
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Ondersteunen en stimuleren van informele zorg - de rol 
van de gemeente
RickpKwekkeboom

	 Inleiding

“De zorgsector behoeft bijzondere aandacht. Vast staat, dat de behoefte aan hulp- en 
dienstverlening in de toekomst belangrijk zal toenemen, de financiële middelen daar-
entegen niet of nauwelijks. Om de problemen die hier rijzen te ondervangen,moet 
gestreefd worden naar de vergroting van de doelmatigheid van het gesubsidieerde aan-
bod en moeten de mogelijkheden van de informele sector beter worden benut”. 
“Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch 
doorlichten van welzijnsinstellingen en – activiteiten op samenhang, overlapping en 
efficiency. De versnippering van verantwoordelijkheden over de verschillende bestuur-
slagen moet worden tegengegaan. De zorg moet zoveel mogelijk verschuiven van de 
instellingen naar de eigen omgeving. (…)”

“De enige overheid die positioneel in staat is om de informele sector te stimuleren en 
een plaats te geven in het beleid, is de gemeente.”

DezepcitatenpzijnpafkomstigpuitpeenppublicatiepvanpdepWiardipBeckmanpStichtingpuitp1985p
(Nieuwenhuijsen,p1985).pHetpgaatpompeenprapportpwaarinpdepstandpvanpzakenpvanpdepver-
zorgingsstaatpwordtpopgemaaktpenpeenpreekspvanpaanbevelingenpwordtpgedaanpompdep
solidariteit,pwaarpdepverzorgingsstaatpperpdefinitiepvoorpstaat,ptochptepbehouden.pInpzijnp
analysespuitpNieuwenhuijsenpzijnpbezorgdheidpoverpdeperosiepvanphetpmaatschappelijkp
middenveld,ponderstreeptphijphetpbelangp(enpdepomvang)pvanpdepinformelepsectorp–phulpp
inpdepprimairepleefverbandenpenphetpvrijwilligerswerkp–penpnoemtphijpdepgemeentenpdep
‘laboratoriapvoorpvernieuwingpvanphetpopenbaarpbestuur’.p

Inphetpvoorwoordpbijphetprapportpwordtpopgemerktpdatphetplijktp“alsofpdepgeschiedenisp
bezigpispzichptepherhalen”,pwaarbijpverwezenpwerdpnaarpdepjarenpdertigpwaarinpdeplokalep
sociaaldemocratischepbestuurderspmeerpenpbeterpopkwamenpvoorpdepkwetsbarepburgersp
danphunplandelijkepevenknieën.p20pjaarplaterpbrengtpClemencepRoss-vanpDorp,pstaatsse-
cretarispvanpCDA-huizepeenpzogenoemdepkaderbriefpuit,pwaarinpzijpeenpwetpaankondigtp
diepmoetpzorgenpvoorpmeerpsamenhangpenpefficiencypinphetpwelzijnsbeleid,phetpmaat-
schappelijkpmiddenveldpmoetpversterkenpenpeenpgroterpberoeppoppdepinformelepsteun-
structuurpmogelijkpmoetpmaken.pDepuitvoeringpvanpdezepwetpwordt,pvrijwelpzonderpenigp
voorbehoud,pinphandenpvanpdepgemeentenpgelegd.pDepenigepverantwoordingsplichtpvanp
depgemeentenpzoupdiepaanpdepburgerspzijnp(‘horizontalepverantwoording’),pwaarmeepdusp
ookpeenpbestuurlijkepnoviteitpwerdpaangekondigdp(TK,p2003/2004).p

Hoofdstukp3



Oppzoekpnaarpduurzamepzorgp 37

DepoproeppvanpvanpNieuwenhuijsenpompdepvernieuwingpvanphetpopenbaarpbestuurpopphetp
niveaupvanpdeplokalepoverheidptepstartenplijktpduspinpdepWmopweerklankptepvinden.pLijkt,p
wantpmetpdepintroductiepvanpdepWmopwerdpalleenpmaarpeenpwettelijkepverankeringpgege-
venpaanptakenpdiepdepgemeentenpfeitelijkpalpgeruimeptijdpwarenpopgedragen.pDatpgingp
echterpnietpzonderpslagpofpstoot.p

EindpjarenptachtigpwerdphetppleidooipvanpdepministerpvanpCDA-huizepBrinkmanpvoorp
eenp‘herwaardering’pvanpdepzorgzamepsamenlevingponthaaldpoppstevigepkritiekpvanpdep
PvdA’erpKalsmapenpwerdperpheftigpbezwaarpgemaaktptegenpdepinvoeringpvanpdepWelzijns-
wet,pdiepdepgemeentenpverantwoordelijkpmaaktepvoorpdepuitvoeringpvanphetpwelzijnsbe-
leid.pBijpdepherzieningpvanpdepWelzijnswetpinp1994pwasphetpdepPvdA-ministerpd’Anconap
diephetpdoelpvanphetpwelzijnsbeleidpomschreefpalsphetp‘versterkenpenphandhavenpvanpdep
onafhankelijkheid’penp‘hetpstimulerenpvanpdepredzaamheid’penpdiepdepgemeentenpaan-
weespalspdepoverheidslaagpdiepbijphetpbereikenpvanpdezepdoelenphetpvoortouwpmoestp
nemenp(Pennen,petpal.,p1995).

Metphetpuitbrengenpvanphetp‘beleidskaderplokaalpsociaalpbeleid’pSturen op doelen, facili-
teren op instrumentenpinp1998pwerdpdeplokalepoverheidpdoorpdepliberalepstaatssecretarisp
Terpstrapverantwoordelijkpgesteldpvoorphetptotpstandp(laten)pbrengenpvanpmeerpintegraalp
beleidpopphetpsocialepterreinp(Kwekkeboom,petpal.,p2002).pDepwenselijkheidpvanpeenpregie-
taakpvanpdepgemeentenpinponderpmeerpintegraalpbeleidpvoorpmensenpmetplangdurigep
zorgvragen,pinclusiefpdepinformelepzorgverlening,pispsindsdienpalleenpmaarpbenadruktp
(Koopsp&pKwekkeboom,p2005).pDepdiversepbrievenpenpnota’spwaarinpdezepwenselijkheidp
werdpaangegevenpzijnpondertekendpdoorpbewindsliedenpvanponderpmeerplinks-liberale,p
sociaal-democratischepenpchristen-democratischephuize.pOngeachtphunppolitiekepover-
tuigingphebbenpdepdiversepbewindspersonenpdiepinpdeptwintigpjaarpvoorafgaandpaanpdep
invoeringpvanpdepWmopverantwoordelijkpwarenpvoorphetpwelzijns-penpzorgbeleidptelkensp
stappenpinpdezelfdeprichtingpgezet

Depgemeentenphebbenpduspalpgeruimeptijdpeenpbijzonderepverantwoordelijkheidpinpdep
ontwikkelingpenpuitvoeringpvanphetpwelzijns-penpzorgbeleid.pInpditpgemeentelijkepbeleidp
zijnptweepthema’spofprodepdradenpteponderscheiden.pDepeerstepispdiepvanpdepformelep
kantprondpdepoverdrachtpvanpbevoegdheden,phetpvaststellenpvanptakenpenpverplichtin-
gen.pHierbijpgaatphetpduspvooralpompdepbestuurlijkepinrichtingpvanphetpsocialepbeleidpdatp
gemeentenpvoeren.pDepanderepispdiepvanpinhoudelijkepveranderingenpinphetpgemeentelijkp
beleid,pwaarinpsteedspmeerpaandachtpwordtpgegevenpaanpdepontwikkelingpenpversterkingp
vanpdepinformelepsteunstructuren.pMetpdepkomstpvanpdepWmopwordenpdezepthema’spmetp
elkaarpverbonden,pzodatpdepgemeentenpnietpalleenpdeptakenpmaarpookpdepinstrumentenp
krijgenpompdepbeleidsdoelenpdiepdeprijksoverheidpzichpsteltpdichterbijptepbrengen.
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Inpditphoofdstukpkomenpdepbeidepthema’spbinnenphetpgemeentelijkp(Wmo-)beleidpeerstp
afzonderlijkpaanpdeporde,pwaardoorphetphoofdstukpinptweepdelenpuiteenvalt.p

Metpbetrekkingptotphetpeerstepthemapzalpinphetpeerstepdeelpdepaandachtponderpmeerp
uitgaanpnaarpdepdoelenpdiepmetpdepinvoeringpvanpdepwetpzoudenpmoetenpwordenpbereiktp
enpnaarpdepmanierenpwaaroppdezepdoelen,pinpdepverwachtingpvanpdepwetgever,pdoorpdep
gemeentenpdichterbijpmoetenpwordenpgebracht.pTenpbehoevephiervanpheeftpdepwetgeverp
eenpaantalpstuurinstrumentenpinpdepWmopopgenomen.pHetpstaatpdepgemeentenpvrijpdezep
instrumentenpalpdanpnietptepbenuttenpenpdaarmeephunpeigenpbestuursstijlpinpdepimple-
mentatiepvanpdepWmoptepkiezen.pRecentponderzoekpnaarphetpWmo-beleidpvanpgemeentenp
laatpzienpvoorpwelkepstijlenpgemeentenp(kunnen)pkiezenpenpwelkepweerslagpdatpheeftpinp
depsubsidieverordeningen.p

Inphetptweedepdeelpvanpditphoofdstukpzalpnaderpwordenpingegaanpoppdeprolpvanpeenp
stelselpwaarinpdepinformelepenpformelepzorgpelkaarpzopaanvullenpdatpzijpinpdeptoekomstigep
behoeftepkunnenpblijvenpvoorzien.pHiervoorpzalpeerstpwordenpteruggebliktpoppdepopvat-
tingenpoverpdepinformelepzorgpenpzalpbeschrevenpwordenphoepdezepzichphebbenpvertaaldp
inpwatpuiteindelijkphetpvierdepprestatieveldpvanpdepWmopzoupworden.

Vervolgenspwordtpteruggegrepenpnaarpdepinformatiepuitphetpeerstepdeelpdoorpaanptepgevenp
watpdepbestuurlijkepinvullingpvanpdepWmopbetekentpvoorphetpgemeentelijkepbeleidpoppditp
gebiedpenphoepditpinpdepeersteponderzoekenpispgeëvalueerd.pHiermeepwordtptevenspdui-
delijkpwatpdepbruikbaarheidpispvanpdepstuurinstrumentenpdiepdepgemeentenpinpdepWmop
hebbenpgekregen.p

Ditphoofdstukpwordtpafgeslotenpmetpafzonderlijkepparagraafpwaarinpkortpeenpblikp
wordtpgeworpenpinpdeptoekomst:pdepgevolgenpvanpdeptepverwachtenpherzieningpvanpdep
AWBZpopphetpdoorpdepgemeentenptepvoerenp(Wmo-)pbeleidpvoorpmensenpmetpeenplangdu-
rigepzorgvraag.

	 Lokaal	bestuur	in	de	Wmo

Stuurinstrumenten	in	de	Wmo	
MetpdepinvoeringpvanpdepWmopinp2007pprobeerdepdeprijksoverheidpnietpalleenpmaatschap-
pelijke,pmaarpookpeenpaantalpbeleids-penpbestuurlijkepdoelenptepbereikenp(Timmermansp
&pKwekkeboom,p2008).pEenpvanpdezepbestuurlijkepdoelenpwasphetpbereikenpvanpmeerp
samenhangpinphetpbeleidpopphetpbredepterreinpvanpdepmaatschappelijkepondersteuning.p
Depreekspbeleidsnota’spenpbrievenpdiepsindspdepjarenptachtigpvanpdepvorigepeeuwphieroverp
waspverschenenphadpzijnpdoelpnietpinpvoldoendepmatepbereikt.p

Inpdiepnota’spenpbeleidsbrievenpwerdpmetphetpbenadrukkenpvanphetpbelangpvanpgoedep
samenwerkingsrelatiesptussenpoverheden,paanbiederspenpbelangenbehartigingsorgani-
saties,pwelpinptoenemendepmatepblijkpgegevenpvanphetpbesefpdatpgoedpbeleidpnietptotp
standpkomtpvanuitpdepivorenptorenpvanpeenp(wetgevende)pactor.pBeleidpdatpmoetpresulte-
renpinpeenpvoorzieningenaanbodpdatpaansluitpbijpdepwensenpenpvoorzietpinpdepbehoeftenp
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vanpdepburger,pkanpalleenpinpoverlegpmetpzowelpaanbiederspalspgebruikerspvanpdepdiversep
voorzieningenpwordenpontwikkeld.pDezepwetenschappblijktpechterpnietpvoldoendepomp
hetpgewenstepresultaatptepbereiken:ptussenpdepdiversepbetrokkenenpinphetponderhande-
lingsprocespbestaanpbelangentegenstellingen,pdiepdoorpdepongelijkepmachtsverhoudin-
genp(bijv.palspgevolgpvanpverschillenpinpdeskundigheid,pfinanciëlepmogelijkheden,prelatie-
netwerken,pwettelijkepbevoegdhedenpetc.)pvakerpnietpdanpwelpkunnenpwordenpoverbrugd.p
Depactorenpinphetpbeleidsveldpvormenpnietpsamenphetpideaaltypischepbeleidsnetwerkpdatp
doorpeenpprimuspinterpparespkanpwordenpaangestuurd,pmaarplijkenpsamenptepclusterenp
rondpelkaarpbestrijdendeppolenp(Koopsp&pKwekkeboom,p2005;pKwekkeboom,p2001).pOokp
blijkenplangpnietpallepactorenpzichpverantwoordelijkptepvoelenpvoorphetptotpstandpkomenp
vanpsamenhangpenpafstemmingptussenphunpaanbodpenpdatpvanpanderen.p

Ompdepgewenstepsamenhangpenpafstemmingpnupwelptepbereikenpwerdpeenpaantalpwet-
tenpenpregelingenprondpverstrekkingenpenpvoorzieningenpvoorpzorgpenpwelzijnpinpéénp
wetpvoorp‘maatschappelijkepondersteuning’pondergebracht.pDepWelzijnswetpenpdepWetp
voorzieningenpgehandicaptenpgingenpbijnapgeheelpopp inpdepWmo;pvanuitpdepAWBZp
werdpdephuishoudelijkepzorgpenpvanuitpdeptoenmaligepWCPVpwerdpdepopenbarepgeeste-
lijkepgezondheidszorgponderpdepreikwijdtepvanpdepWmopgebracht.pDaarnaastpwerdenpookp
enkelepsubsidieregelingen,pwaaronderpdiepvoorpdepondersteuningpvanpmantelzorgpenpvrij-
willigep(thuis)zorg,povergeheveldpnaarpdepWmo.pInpdepMemoriepvanptoelichtingpoppdepwetp
werdpvervolgenspdepgemeentepaangewezenpalspdepregisseurpvoorphetptotpstandpkomenp
vanpmeerpafstemmingptussenphetpWmo-beleidpenphetpbeleidpoppaanpalendepterreinenpalsp
huisvesting,ponderwijs,pwerk,p(curatieve)pgezondheidszorg,pveiligheidpetc.

DepWmopmarkeertpmetphetpwettelijkpverankerenpvanpdepregietaakpvanpdeplokalepover-
heidpeenpnieuweppogingpompoverheden,paanbiederspenpgebruikersptochpinpgelijkwaardigep
verhoudingenpinpeenp(beleids)netwerkpopptepnemen.pDaarnaastpwordenpinpdepwetpdiversep
instrumentenpopgenomenpdiepbijpgoedpgebruikpbijpzoudenpmoetenpdragenpaanphetpreali-
serenpvanpmeerpsamenhangpenpafstemming,penpdaarmeepgroterepdoelmatigheidpenpdoel-
treffendheidp(Timmermansp&pKwekkeboom,p2008).pOmpdezepregisseursrolpmetpsuccesp
tepkunnenpvervullenpkreegpdepgemeente,pmetpdepWmo,pookpenkelepnieuwepbestuurlijkep
instrumentenpinphanden.pHetpgebruikphiervanpzouptevenspdeponderlingepverhoudingenp
opphetpmaatschappelijkepspeelveldpkunnenpveranderen.

Eenpbelangrijkpdeelpvanpdezepinstrumentenpzijnpbedoeldpompdeppositiepvanpdepzwak-
stepactorenpinphetpbeleidsveld,pdepgebruikerspdanpwelphunpbelangenbehartigingsorgani-
saties,ptepversterken.p

ZopzijnpdepgemeentenpbijvoorbeeldpverplichtpompbijpdepontwikkelingpvanphetpWmo-
beleidpdepburgersptepraadplegen.pDepwetpschrijftpechterpnietpvoorphoepzijpdatpmoetenpdoenp
enpofpdepburgers,pdanpwelpgebruikerspvanphetpvoorzieningenaanbodpdaadwerkelijkpinp
staatpwordenpgesteldpinvloedpuitptepoefenen.pHetpenigepispdatpzijpinphunpplannenpduidelijkp
moetenpmakenpoppwelkepmanierpzepdepzogenoemdepkleinepdoelgroepenpbijpdepbeleids-
voorbereidingenpbetrekken.pWelkepdezepkleinepdoelgroepenpzijnpispinpdepwettekstpoveri-
genspnietpaangegeven.pInpdeppraktijkpwordtpervanpuitgegaanpdatperpwordtpgedoeldpoppdep
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minderpinphetpoogplopendepgroepenpmensenpmetpbeperkingen,pzoalspmensenpmetpeenp
verstandelijkepbeperking,pmensenpmetppsychiatrischepproblemenpofpmensenpmetppsy-
chosocialepproblematiek.pVergelekenpmetpdepmeestpbekendepdoelgroeppvanpdepmeestep
Wmo-voorzieningen,pdepouderen,pzijnpzijpgetalsmatigpveruitpinpdepminderheid.pDaar-
naastpwordenpookpallochtonen,pmensenpmetpeenptaalachterstandpofpmensenpmetpeenp
zintuiglijkepbeperkingpgenoemdpalsp‘kleinepdoelgroep’p(Houten,petpal,p2008)

UitponderzoekponderpWmo-ambtenarenpnaarpdepvormgevingpvanphetpWmo-beleidpinp
2007pkomtpnaarpvorenpdatpzowelpindividuelepburgerspalspvertegenwoordigerspvanpspe-
cifiekepdoelgroepenpoppdiversepmanierenpzijnpbetrokkenpbijphetp(tepontwikkelen)pWmo-
beleid.pInp95%pvanpdeponderzochtepgemeentenpvindenpregelmatigepconsultatiespmetpeenp
Wmo-raadpofpeenpequivalentpdaarvanpplaats,pmaarpdepburgerspofpbelangenbehartigings-
organisatiephebbenpinp2007pookpoppanderepmanierenpdepbeleidsontwikkelingpkunnenp
beïnvloedenp(Houten,petpal.,p2008).pUitpdepverslagleggingpkanpnietpwordenpafgeleidpofp
dezepbeïnvloedingpbehalvepreactiefp(burgerspofpbelangenbehartigingsorganisatiespwor-
denpgeconsulteerdpoverpdoorpdepgemeentepvoorgenomenpbeleid)pookpactiefpisp(burgerspofp
belangenbehartigingsorganisatiespnemenpeenpinitiatiefpofpdoenpeenpvoorstelpdatpdoorpdep
gemeentepwordtpovergenomenpdanpwelpgesteund).p

Tegenoverphetptochptamelijkpvrijblijvendepvoorschriftpompdepmeestpkwetsbarepgroe-
penpinpdeplokalepsamenlevingptepbetrekkenpbijpdepontwikkelingpvanphetpWmo-beleid,p
staatpdepbepalingpdatpgemeentenpookpverplichtpzijnpompcliënt-tevredenheidsonderzoe-
kenpuitptepvoerenpenpdepuitkomstenpervanpopenbaarptepmaken.pOfpenpinphoeverrepdepdoorp
depambtenarenpinphetponderzoekpgenoemdepmogelijkhedenptotpbeïnvloedingpdaadwer-
kelijkpleidenptotpeenpgezamenlijkepontwikkelingpvanphetpWmo-beleidpmoetpdanpdoorpdep
burgerspofphunpvertegenwoordigerspzelfpmoetenpwordenpbeoordeeld.p

UitphetpevaluatierapportpvanpMOVISIEpdatpdriepjaarpnapdepinvoeringpvanpdepWmopispver-
schenenpblijktpdatpdepburgersp(ofphunpvertegenwoordigers)pnietponverdeeldptevredenpzijnp
metpdepmanierpwaaroppzijpbijpdepontwikkelingpvanphetpWmo-beleidpzijnpbetrokken.pMetp
namepdepcivielepburgerorganisatiespvoelenpzichpnietptotpnauwelijkspserieuspgenomenpinp
hetpmeedenken,pvormgevenpenpuitvoerenpvanphetpdoorphunpgemeentepgevoerdepWmo-
beleidp(Lub,petpal.,p2010).pDepdoorphetpSCPpondervraagdepWmo-radenpenpcliëntenorgani-
satiesplatenpwetenpdatpdepbelangenpvanpouderenpenpmensenpmetpeenplichamelijkpbeper-
kingpveelalpgoedpbehartigdpworden.pDepbelangenpvanpslachtofferspvanphuiselijkpgeweld,p
dak-penpthuislozenpenpmigrantenpzoudenpinpminderpdanpdephelftpvanpdepgemeentenpinp
goedephandenpzijnpbijpdepWmo-raden.pDezepgroepenpzijnpvaakpnietpinpdepWmo-radenpver-
tegenwoordigd,pnetpzopminpalspdepanderep‘kleinepdoelgroepen’;pmensenpmetpeenpverstan-
delijkpbeperkingpofpeenppsychischepaandoeningpmakenpinpongeveerdpdanpdephelftpvanp
deponderzochtepgemeentenpdeelpuitpvanpdepWmo-raadp(Klerk,petpal.,p2010).pGezienpdezep
uitkomstenphoeftphetpookpnietptepverwonderenpdatpvanpdegenenpdiepeenpWmo-voorzie-
ningphaddenpaangevraagdpdepmensenpdieptepkampenphebbenpmetplangdurigeppsychischep
problemenphetpminstepbaatpvanpdezepvoorzieningpervaarden.pHetpaanbodpc.q.phetpWmo-
beleidpbleekpnietpaanptepsluitenpbijphunpbehoeftep(Klerk,petpal.,p2009).p
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Behalvepeenpjaarlijkspcliënt-tevredenheidsonderzoekpschrijftpdepWmopookpeenp‘horizon-
talepverantwoording’pvoor.pHetpgaatphierbijpompeenpnieuwpbeleidsinstrument,pwaarvoorp
ispteruggegrepenpnaarphetpadviesp‘Bevrijdendepkaders’pvanpdepRaadpvoorpmaatschappe-
lijkepontwikkelingpuitp2002p(RMO,p2002).pDoorpverantwoordingpoverphetpgevoerdepbeleidp
afptepleggenpaanpdegenenpdieperpdirectpmeeptepmakenpwordt,pzopispdepveronderstelling,p
depbetrokkenheidpvanpdepbelanghebbendenpgroter.pDeptransparantiepneemtptoe,perpkomtp
eenpbeterepfeedbackptotpstand,pwaardoorpuiteindelijkpdepdaadkrachtpvanpdepbestuurderp
ookpgroterpwordtp(RMO,p2002).p

InpdepWmopkrijgtpdephorizontalepverantwoordingpvormpdoorpopenbarepberichtgevingp
vanpgemeentenpoverphunpbeleidpenpdepbehaaldepprestatiespoppdepdiversep‘prestatievel-
den’pdiepsamenphetpbeleidsterreinp‘maatschappelijkepondersteuning’pafbakenen.pDezep
verantwoordingpwordtpduspafgelegdptegenoverpdepburgerspenpinstellingenpenporgani-
satiespdiepbijpmaatschappelijkepondersteuningpbetrokkenpzijnpofphaddenpmoetenpwor-
denpenpuitdrukkelijkpnietptegenoverpdepcentralepoverheidpenpwetgever.pOokpditpnieuwep
beleidsinstrumentpmoetperpduspaanpbijdragenpdatpdepverhoudingenptussenpdepdiversep
actorenpopphetpbeleidsveldpmaatschappelijkepondersteuningpdusdanigpbeïnvloedpwordenp
datpdezepactorenptezamenpdaadwerkelijkpeenpbeleidsnetwerkpgaanpvormen.p

Depverwachtingenpoverpdepeffectiviteitpvanpdephorizontalepverantwoordingppassenpinp
depverwachtingenpoverpdepinvloedpdiepdepWmopzalphebbenpoppdepbetrokkenheidpvanpdep
burgerspbij,pinpiederpgeval,phetplokalepbeleid.pUitpdepMemoriepvanptoelichtingpoppdepwetp
valtpimmerspafptepleidenpdatpverwachtpwordtpdatpdephorizontalepverantwoordingpzijnpver-
talingpzalpvindenpinphetpdemocratischpprocespwaarbinnenphetplokalepbestuurptotpstandp
komtp(Timmermansp&pKwekkeboom,p2008).p

Datpdezepvertalingpzichpinpiederpgevalpnietpbinnenp3pjaarpheeftplaatpzienpkanpafgeleidp
wordenpuitpdepgangpvanpzakenpbijpdepgemeenteraadsverkiezingenpinp2010.pHetp(lokale)p
Wmo-beleidpheeft,pzoplijktphet,pgeenpprominenteprolpgespeeldpinpdepverkiezingsprogram-
ma’spvanpdepdiversep(lokale)ppartijen.pHetpWmo-beleidpwaspalspzodanigpinpiederpgevalp
geenpthemapoppbasispwaarvanpmenpinpdep(landelijke)pstemwijzerspeenppartijvoorkeurpkonp
bepalen.pAlsperpinpverbandpmetpdepgemeenteraadsverkiezingenpaandachtpwerdpgevraagdp
voorpbeleidpopphetpterreinpvanpdepmaatschappelijkepondersteuningpdanpgebeurdepditp
meestalpdoorpeenplokalepWmo-raad,pnietpdoorpvertegenwoordigerspvanpdeplokaalpdeelne-
mendeppolitiekeppartijen.p

Depopkomstpbijpdepgemeenteraadsverkiezingenpwaspinp2010pweliswaarpietsphogerpdanp
verwacht,pmaarptochpkwampmaarpietspmeerpdanpdephelftp(54%)pvanpdepkiesgerechtigdenp
hunpstempuitbrengen.pGezienpdepgeringepbelangstellingpdiepdepWmopinpdepverkiezings-
campagnespheeftpgekregenplijktpnietperpvoorpdephandptepliggenpdatpinpiederpgevalpdezep
helftphetpoordeelpoverphetpdoorpdepeigenpgemeentepgevoerdepbeleidpopphetpterreinpvanpdep
maatschappelijkepondersteuningpzwaarpmeepheeftplatenpwegenpinpdepuitgebrachtepstem.
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Bestuursstijlen	bij	de	implementatie	van	de	Wmo
HetppastpinpdepideologiepachterpdepWmopdatpdeprijksoverheidpzegtpdepgemeentenpvrijwelp
absolutepvrijheidpteplatenpinpdepmanierpwaaroppzijphunpbeleidpopphetpterreinpvanpdepmaat-
schappelijkepondersteuningpinvullen.pDepwetpgeeftpdepgemeentenpinstrumentenpmaarp
legtpnietpoppdatpofphoepzepgebruiktpmoetenpworden;pdepwetpdefinieertpprestatieveldenp
maarpnietpdeptepleverenpprestatiespenpdepwetpschrijftpalleenpvoorpdatpdeprealisatiepvanphetp
voorzieningenaanbodpmoetpwordenpuitbesteedpmaarpnietpaanpwiepenponderpwelkepvoor-
waarden.pDepgemeentenpkrijgenpbinnenphetpwettelijkepregimepvanpdepWmopduspallepvrij-
heidpoverpdepmatepwaarinpzijpbinnenphunpeigenpbeleidsprocespwelpofpnietpinvullingpwillenp
gevenpaanpdepgeestpvanpdepWmo.pZijpkunnenpduspkiezenpvoorphunpeigenpbestuursstijlpenp
duspzelfpbepalenpofpzijpdaarbijpvasthoudenpaanpbestaandep(machts)verhoudingenpdanpwelp
daarinpveranderingenpwillenpaanbrengen.pDezepveranderingenpkunnenpzichpvoordoenpinp
deprelatiespmetpdepaanbiederspvanpvoorzieningenpenpdienstenpmaarpookpinpdepverhoudingp
totpdepgebruikerspervanpofptotpallepburgers.p

OfpenpinphoeverrepdepverwachtingenpdiepuitpdepformeleptekstenpoverpdepWmopnaarp
vorenpkomenprealistischpzijnpen,pdanpnog,pofpenpinphoeverrepdepgemeentenpaanpdiepver-
wachtingenpzoudenpwillenpvoldoenpzalpuitpdeppraktijkpmoetenpblijken.p

DoorpdepUniversiteitpvanpTilburgpispoppdrieplocatiesponderzochtpwelkeprollenpvertegen-
woordigerspvanpdeplokalepoverheidp(bestuurderspenpambtenaren)penpvanphetpmaatschap-
pelijkpmiddenveldpkunnenpenpmoetenpspelenpbijpdepvormgevingpvanplokaleppubliekep
dienstverleningp(Putters,petpal.,p2007).pDeponderzoekersponderscheidenpinphetpveldpvanp
deplokalepzorgpenpdienstverleningpdriepspelersblokken,ptepwetenpdepoverhedenp(i.c.pdep
gemeenten),pdepcommerciëlepmarktpartijenp(banken,pverzekeraars,pprivatepaanbieders)p
enpdepmaatschappelijkeporganisatiesp(zorgaanbieders,pwoningcorporaties,pwelzijnsorga-
nisatiespetc.).pElkpvanpdezepdriepblokkenpkanpdepleidendeppartijpzijnpinphetponderhande-
lings-penpontwikkelingsprocespdatpdepdienstverleningpvormpgaatpgeven.pIspdatpdepover-
heidpdanpispsprakepvanpeenp‘verstatelijking’,pwaarbijpgemeentenpdepuitvoeringpnaarpzichp
toetrekkenpenpdepregiepnemen.pBijp‘vermaatschappelijking’pzijnphetpjuistpdepmaatschap-
pelijkeporganisatiespdiepdepdienstverleningpnaarpzichptoetrekkenpenpzichpalspaanbiedersp
bijpdepgemeentepvoorpfinancieringpmelden.pBijp‘vermarkting’pzorgenpdepcommerciëleppar-
tijenpvoorpdepontwikkelingpvanphetpvoorzieningenaanbodpenpispdeprolpvanpdepgemeentep
beperktptotpdepaanbesteding.p

Omdatpdepdrieponderscheidenpspelpatronenpinphunpzuiverepvormpelkpbehalvepvoor-
delenpookpaanzienlijkepnadelenphebbenpbepleitenpdepauteurspeenpmeerphybridepgover-
nancestructuurpmetpvoldoendep‘scharrelruimte’pvoorpgemeentenpompmeeptepbewegenpopp
depvariatiepinpdepuitvoeringspraktijk.p

InpdepanalysepvanpPutterspetpal.plijktpgeenprolptepzijnpweggelegdpvoorpdepburgerspenphunp
vertegenwoordigers.pDepmatepvanpburgerparticipatiepispinphetponderzoekpvanphetpVerwey-
JonkerpInstituutpnaarpdepmogelijkepgovernance-stijlenpbinnenpdepWmopjuistpéénpvanpdep
criteriapvoorpdepidentificatiepvanpsturingsmodellenp(Nederland,petpal.,p2009).pNederlandp
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etpal.ponderscheidenpvervolgenspvijfpmodellen;pdepintegralepbeleidssturing,pdepketenstu-
ring,pdepvraagsturing,pdepfrontlijnsturingpenpdepexpertsturing.pDepmodellenpverschillenp
onderlingpnaarpdeprolpvanpdepoverheid,pnaarpdepmatepwaarinpgebruikpgemaaktpwordtpvanp
depdeskundigheidpvanpdepdiversepbetrokkenenpenpnaarpdepmanierpwaaroppburgerspbijpdep
ontwikkelingpvanphetpbeleidpzijnpbetrokken:p

Sturingsmodellen Rol	van	de	overheid Kennisbron
Mate	van		

burgerparticipatie

Integrale	beleidsturing Regelaar Ambtenaren Adviseren

Ketensturing Regisseur Professionals Raadplegen

Vraagsturing Bemiddelaar Burgers Zelfbestuur

Frontlijnsturing Onderhandelaar Burgerspenpp

professionals

Coproductie/p

meebeslissen

Expertsturing Regelaar Expertspvanpp

‘marktpartijen’

Informeren

Bewerktpnaar:pNederland,pHuygenpenpBoutellier,ppag.p30.

Bijpdeppresentatiepvanpdezepmodellenpgevenpdepauteurspaanpdatphetpookphierpompide-
aaltypenpgaat,pdiepinppraktijkpzeldenpinpeenpzuiverepvormpzullenpwordenpaangetroffen.p
Depmeestepgemeentenpzullenpkiezenpvoorpmengvormen,pwaarbijpdepsamenstellingpvanpp
depuiteindelijkepmixpafhankelijkpzalpzijnpvanpdepplaatselijkepomstandigheden,pdephistorie,p
depinhoudpvanphetpbetrokkenpbeleidsterreinp(i.c.pprestatieveld)pen,pmeestpwaarschijnlijk,p
depbestaandepmachtsverhoudingenptussenpoverheden,pprofessionals,‘marktpartijen’pp
enpburgers.p

Hiervoorpispalpaangegevenpdatpdepalp langerpbestaandepWelzijnswetpenpWVGp–pbeidep
decentralisatiewettenpdiepeenprelatiefpgrotepautonomieptoekendenpaanpdepgemeen-
tenp–pvrijwelpinphunpgeheelpzijnpopgegaanpinpdepWmo.pInpweerwilpvanpdepverwachtingenp
waarmeepdepinvoeringpvanpdepWmopgepaardpispgegaanplijktphetpdaarompnietponredelijkp
tepveronderstellenpdatpveelpgemeentenpbijpdepontwikkelingpvanphetpWmo-beleidphebbenp
voortgeborduurdpoppveranderingenpdiepzichponderphetpregimepvanpdepouderepwettenpalp
haddenpvoorgedaan.pAfsprakenpdieptoenpzijnpgemaaktpzullenpbijpdepkomstpvanpdepWmop
nietponmiddellijkpzijnpopgezegd,psamenwerkingsovereenkomstenpnietpmeteenpopenge-
broken.pUitpdeponderzoekenpvanpzowelpdepUniversiteitpvanpTilburgpalsphetpVerwey-Jonkerp
Instituutpkomtpdatpookpnaarpvoren.pDeponderzoekenpbeschrijvenpbeidepalplangerpbestaan-
depbeleidsinitiatievenprondprespectievelijkpdeppubliekepdienstverleningpenpdepbescher-
mingpenpparticipatiepvanpkwetsbarepburgers.pDaarbijpstellenpzijpvervolgenspvastpdatp(min-
stens)peenpdeelpervanpsturingsmodellenpkent,pdieptegemoetkomenpaanpdep‘eisen’pdiepdep
Wmopaanphetplokalepbeleidpstelt.p
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DeplandelijkepevaluatiespvanpdepWmoplatenpeveneenspzienpdatpdepinvoeringpvanpdepwetp
geenpaardverschuivingenpinphetplokalepveldpteweegpheeftpgebracht.pZowelpuitpdoorphetp
SCPpuitgevoerdponderzoekponderpdepzogenoemdepactorenpalspuitpdeptrendstudiepvanp
MOVISIEpinphetpmaatschappelijkpmiddenveldpblijktpdatphetpbeleidpoppdepterreinenpzorgp
enpwelzijnpnietpradicaalpanderspispgeworden.pDiversepmaatregelenpofpinitiatievenpwarenpalp
genomenpofpzoudenpookpzonderpdepintroductiepvanpeenpnieuwepwetpgenomenpzijnp(Klerk,p
etpal.,p2010;pLub,petpal.,p2010).pDeponderlingepsamenwerkingptussenpoverheid,pinstellingenp
enpburgerorganisatiespispevenminpingrijpendpveranderd;pdepmeesteprespondentenpgevenp
aanpdatpsindspofpdoorpdepWmophetpbeleidpoppsommigeppuntenpispaangepastp(idem).p

Uitpdeponderzoekenpkomtptegelijkpookpnaarpvorenpdatpdepdiverseppartijenpmeerpofp
minderpintensiefpmetpelkaarpsamenwerken.pDepsamenwerkingpbeperktpzich,pzopblijktp
ook,pnietpalleenptotpsectorenpzorgpenpwelzijn.pInpdepeersteptussenrapportagepvanphetp
SCP-deelonderzoekp–pwaarinpverslagpwordtpgedaanpvanpeenponderzoekponderpWmo-
ambtenaren-pmeldtpeenpmeerderheidpvanpdeprespondentenpdatpookpdepinstellingenpenp
organisatiespoppanderepterreinenpzijnpgeïnformeerdpofpgeconsulteerdpwordenpoverphetptep
voerenpbeleid,pHetpgaatpdaarbijpduspookpomppartijenpwaarmeepdepgemeentepgeenpfinan-
ciëlepbandenponderhoudtpenpwaaroverpzijpgeenpzeggenschappheeftp(Houten,petpal.,p2008).p
Uitphetpeindrapportpblijktpdatphetpnietpbijpconsulterenpenpinformerenpblijft:perpwordtpookp
samengewerktpmetpdepbedoelingptotpeenpintegralepaanpakpvanpdepproblemenptepkomenp
danpwelpeenpintegraalpaanbodpteprealiseren.pNetpalspinphetponderzoekpdatpMOVISIEpuit-
voerdepwordtphierbijpdanpwelpopgemerktpdatphiermeepduspwelpwerdpvoldaanpaanpdepWmo-
gedachte,pmaarpdatpeenpenpanderpgeenpradicalepveranderingptenpopzichtepvanpdepeerderep
werkwijzepbetekentp(Klerk,petpal.,p2010).p

Nederlandpetpal.phebbenpbijphunpsturingsmodellenpalpeenponderscheidpgemaaktpnaarpdep
manierpwaaroppgemeentenphunpburgerspbetrekkenpbijphetpWmo-beleid.pInpdepmodellenp
wordtpgesprokenpvanpburgerparticipatie,pwaarbijpnietpduidelijkpwordtpgemaaktpofphetp
hierbijpgaatpompbetrokkenheidpvanpallepburgerspvanpeenpgemeentepofp(ook)pompdiepvanp
vertegenwoordigerspvanpspecifiekepdoelgroepen.p

Vrijheidsgraden	in	de	financiële	band
DepWmopmagpdanp(mede)pdepbedoelingphebbenpompdeponderlingepverhoudingenptussenp
allepbijpdepmaatschappelijkepondersteuningpbetrokkenppartijenptepveranderen,pdepbasisp
blijftptochpdatpdeplokalepoverheidpdepontwikkelingpvanphetpvoorzieningenaanbodpuitbe-
steedt.pDepgemeentepheeftpdaarbijpwelpdepvrijheidpompzelfptepbepalenpompwelkepvoorzie-
ningenphetpzoupmoetenpgaanpenpwiephetpaanbodpzoupmoetenpontwikkelen.pDepgemeentep
kanpervoorpkiezenpditpopptepdragenpaanpeenpprofessioneleporganisatiepofpaanp(eenporga-
nisatiepvan)pvrijwilligerspenpheeftpdaarbijpookpdepkeuzepompvoorpdezepuitbestedingpeenp
(marktconforme)paanbestedingsprocedureptepvolgen.pWelkepkeuzespookpgemaaktpwor-
den,perpzalpeenpfinanciëlepbandpgaanpontstaanptussenpoverheidpenpaanbieders,pmetpande-
repwoordenperpzalpsubsidiepwordenpverleend.pVanpderpBorgpenpvanpdenpDonkerponderschei-
denpdepvolgendepsubsidievormen:
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p− Budgetsubsidie:pwaarbijpeenprechtspersoonpeenpvastpbudgetpontvangt.pDezepsubsidiep
kenmerktpzichpdoorpeenpinhoudelijkepsturingpoppprestatiespenpresultaten.pDepsubsi-
dieverlenerpstuurtpoppproducten,pdepaanvragerpmagpzelfpdepbedrijfsvoeringpbepalen;

p− Activiteitensubsidie:pwaarbijpdepaanvragerpeenpmaximaalpbedragpkrijgtptoegewezenp
voorpeenpspecifiekepactiviteitpdiepdepsubsidieverlenerpgraagpwilpstimulerenp(enpinhou-
delijkpbeïnvloeden);p

p− Investeringssubsidie:pdiepalleenpbetrekkingpheeftpoppinvesteringenpinponroerendpgoed;
p− Waarderingssubsidie:pwaarbijphetpinpdepmeestepgevallenpgaatpompkleinepsubsidiesp

ompbepaaldepactiviteitenpinpstandptephouden.pDepverstrekkerpheeftp(meestal)pnietpdep
behoeftepompinhoudelijkptepsturen;

p− Exploitatiesubsidie:pwaarbijpverrekeningpachteraf,poppbasispvanphetpeindresultaat,p
plaatsvindtpenpsturingpplaatspvindtpoppbasispvanpdepoutput;

p− Productsubsidie:pdiepwordtptoegekendpvoorphetprealiserenpvanpeenpofpmeerpproducten;
p− Prestatiesubsidie:pwaarbijpdepverlenerpinhoudelijkpwilpsturenpoppprestatiespenpeenp

bedragpwordtpuitgekeerdpoppbasispvanpprestatie-eenhedenpwaarvoorpvanptevorenpeenp
prijspispafgesproken.

Depsubsidiespkunnenpeenmaligpzijn,pverbondenpaanpeenpincidentelepactiviteit,pofpstructu-
reel,pmetpeenpjaarlijksepverlengingpvoorpactiviteitenpvanponbepaaldepduur.

Depsubsidieverstrekker,pi.c.pdepgemeente,pheeftpdepmeestepinvloedpbijpbudget-,ppres-
tatie-pofpactiviteitensubsidiëringpenpdepminstepbijphetpverlenenpvanpwaarderingssubsidiep
(Borgp&pDonker,p2010).

DepVerenigingpvanpNederlandsepGemeentenp(VNG)pheeftptenpbehoevepvanpdepimple-
mentatiepvanpdepWmopeenpmodelverordeningpopgesteld.pOppbasisphiervanpkunnenp
gemeentenphunpeigenpsubsidieverordeningenpopphetpterreinpvanpdepmaatschappelijkep
ondersteuningpvormgevenp(VNG,p2006,p2009).pGemeentenpkunnenpbinnenpdezepverorde-
ningenpuiteenlopendeptypenpsubsidievormenponderscheiden,pwaarbijpdepmatepvanpbeïn-
vloedingpvanpdepgemeentepoppdepsubsidieverkrijgerpverschilt.

DepbestuursstijlpdiepgemeentenpvoorstaanpbijpdepimplementatiepvanphunpWmo-beleidp
zalpweerspiegeldpwordenpinpdepsubsidievormenpdiepzijpkiezenpbijpdepuitbestedingpvanpdep
ontwikkelingpvanphetpvoorzieningenaanbod.pOokphierbijpzalpgeldenpdatpbinnenpgemeen-
tenpvariatiespmogelijkpzalpzijn;phetpispvoorstelbaarpdatpgemeentenpopphetpenepprestatie-
veldp(bijvoorbeeldpondersteuningpmantelzorgpenpvrijwilligerswerk)peenpgeheelpanderep
vormpvanpbeïnvloedingpwillenpdanpopphetpanderep(bijvoorbeeldphetpbevorderenpvanpdep
openbarepgeestelijkepgezondheid).

Uitpeenpinventarisatiepvanpdepsubsidieverordeningenpvanpdepvierp‘GrotepSteden’p(Amster-
dam,pRotterdam,pDenpHaagpenpUtrecht)pbleekpdatpdezepverordeningenpnietpdepgeestpvanp
depWmopweerspiegelden.pZijpzoudenpinpiederpgevalphetpmaatschappelijkpondernemings-
schappvanpdepgesubsidieerdepinstellingenpnietpbevorderenpdoordatpdepverordeningenp
henpzowelptepweinigpinhoudelijkepalspfinanciëlepvrijheidpbiedenp(Borgp&pDonker,p2010).p
Deponderlingepverhoudingenptussenpoverheidpenpmaatschappelijkpmiddenveldpzoalspdep
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Wmopdiepoppdepterreinenpzorgpenpwelzijnptotpstandpwilpbrengenpdoenpzichpmogelijkpnogp
nietpvoorpoppdepanderepterreinenpvanphetpgemeentelijkpbeleid,pzoalsponderwijspofparbeids-
re-integratie.p

	 De	gemeente	en	informele	zorg

De	zorgzame	samenleving
Inpdepvoorgaandepdecenniapheeftpbehalvepdepdecentralisatiepvanpdepverantwoordelijkhe-
denpvoorpdepmaatschappelijkepdienstverleningpookphetpbelangpvanpdepinformelepsteunst-
ructuurpregelmatigpoppdeppolitiekepagendapgestaan.pDepargumentenppropenpcontrapblekenp
ookpbijpditponderwerppnietpofpnauwelijkspsamenptephangenpmetpdeppolitiekepkleurpvanpdep
debaters,pmaarpmeerpbepaaldptepwordenpdoorpdeppositiepdiephunppartijenpoppdatpmomentp
bekleedden:pdeelpvanpdepregeringscoalitiepofpvanpdepoppositie.

NogpvoordatphetpinpdepinleidingpoppditphoofdstukpaangehaaldeppleidooipvanpNieuwen-
huizenpwaspgepubliceerdphadphetptoenmaligepministeriepvanpWelzijn,pVolkgezondheidpenp
Cultuurpalpinpeenpbeleidsnotaplatenpwetenpdatphetpinpstandphoudenpenpstimulerenpvanp
informelepzorgpnoodzakelijkpwarenpompzoveelpmogelijkpmensenpzelfstandigptepkunnenp
latenpwonenp(TK,p1983/1984).pDepbetreffendepnotapwasptotpstandpgekomenponderpverant-
woordelijkheidpvanpdepCDA’erpBrinkman,pdiepgedurendepzijnpmandaatpregelmatigpopriepp
totphetp‘herstelpvanpdepzorgzamepsamenleving’.pDezeptermpispafkomstigpuitpeenprapportp
vanphetpWetenschappelijkpBureaupvanphetpCDA,pdatpervoorppleitpdatphetpaccentpinpdep
zorgpkomtptepliggenpbijpdepinformelepzorgpenphetpvrijwilligerswerk.pHetpbeleidpdientperopp
gerichtptepzijnpdep‘normalepzorgfuncties’pvanphuishoudenspenpsocialepnetwerkenpinpstandp
tephouden.pDaarbijpmoetptevenspgezorgdpwordenpvoorpeenpbeterepsamenwerkingptussenp
depformelepenpinformelepenpvrijwilligepzorg.pHetprapportpkwampinp1987puit,phetzelfdepjaarp
alspwaarinpdepstafmedewerkerpJ.P.pBalkenendepinphetpbladpBestuursforumpaandachtpvroegp
voorphetpdepzorgzamepsamenlevingpalspinternationaalpvraagstukp(Balkenende,p1987).p

Inpdepjarenpdiepvolgenpispinpdiversepnota’spaandachtpgevraagdpvoorpdepuitbreidingpvanp
depinformelepzorg.pLater,ptoenpbleekpdatpdephulpverleningpdoorpfamiliepenpvriendenpveelp
omvangrijkerpwaspdanplangeptijdpwaspgedachtp(Boer,p2005;pdepBoer,petpal.,p1994;pKwek-
keboom,p1990;pTjadensp&pWoldringh,p1989)pgingpdepaandachtpnaarpdepondersteuningpvanp
depinformelepzorg.pUitponderzoekponderpdep‘mantelzorgers’pkwampnamelijkpsteedspdui-
delijkerpnaarpvorenpdatpzij,pdoorphetpgeleidelijkeptoenemenpvanpdepzorg,pvaakpoverbelastp
dreigenpteprakenpenpinpdep‘mantelval’pteplopenp(Boer,p2005;pTimmermans,petpal.,p2005).pDep
ondersteuningsmaatregelenpwerdenpaanvankelijkpvooralpoppnationaalpniveaupgenomen,p
zoalspdepbepalingpdoorpdepliberaalpTerpstrapinp1997pdatp‘mantelzorgondersteuning’peenp
formeel,penpdusptepindiceren,pproductpvanpdepthuiszorgpmoestpworden.p
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DepWelzijnswetpenpdaarvoorphetpFlankerendpBejaardenbeleidpbepaaldenpdatpgemeentenp
verantwoordelijkpwarenpvoorpvoorzieningenpdiepouderen,pmaarpookpgehandicapten,pinp
staatpmoestenpstellenpzelfstandigptepwonen.pDepgemeentenponderkendenpinphunpwel-
zijnsbeleidpwelpdepkwetsbaarheidpvanphetpsocialepnetwerkpvanpdepmensenpmetpbeper-
kingen,pmaarptoondenpzichpnietpergpactiefpinphetpontwikkelenpvanpbeleidpompditpsocialep
netwerkpdaadwerkelijkptepondersteunen.pUitpeenpinventarisatiepinp1995pbleekpdatpnogp
geenpderdepvanpdeponderzochtepgemeentenpstappenpinpdieprichtingphadpgezet.pInitiatie-
venpalspdepSteunpuntenpMantelzorgpinpBredapenpTilburgpofpdepGidspvoorpMantelzorgersp
diepinpopdrachtpvanpdepgemeentepVelsenpwerdpopgesteldpwarenpnogpzeldzaampgenoegpomp
metpnamepgenoemdptepworden.pHetpbeleidpvanpdepmeestepgemeentenprondpdepinformelep
steunstructurenpbeperktepzichptotpdepfinancieringpvanphetpbestaandepvrijwilligerswerkp
(Kwekkeboom,p1998).p

Inp2001psteldepdeptoenmaligep(PvdA-)staatssecretarispvanpVWSpVliegenthartpextrapgel-
denpterpbeschikkingpompdepmantelzorgptepondersteunen.pInpdepbriefpwaarinpdezepsteunp
werdpaangekondigdpwerdpnadrukkelijkpgesteldpdatpditpgeldp(bijpvoorkeur)pmoestpwordenp
aangewendpvoorpdepoprichtingpenpinstandhoudingpvanpdep(veelal)pregionaalpwerkendep
SteunpuntenpMantelzorgp(TK,p2000/2001).p

Oppdatpmomentpwarenperpzo’np75pvanpdergelijkepsteunpuntenpgeteldp(Rietveld,petpal.,p
2001),pmaarpwasperpnogplangpgeenpsprakepvanpeenplandelijkepdekking,plaatpstaanpdatperp
sprakepwaspvanpeenpondersteuningpoppdepplekpwaarpdezephetpmeestepeffectpzoupheb-
ben:pinpdepwijkpofpbuurtpwaarpdepmantelzorgerspwonen.pInpdephiervoorpalpgenoemdepbriefp
vanpdepstaatssecretarispwerdenpdepgemeentenpdaarompookpnadrukkelijkpopgeroepenpom,p
samenpmetpandereppartijenp(thuiszorginstellingen,GGD’s,pwelzijnsorganisatiespe.d.)ptep
werkenpaanpdepontwikkelingpenpinstandhoudingpvanpeenpstevigerepsocialepsteunstruc-
tuur.pInpverbandpdaarmeepwerdpinpdepbriefpookpverwezenpnaarpdepdoorpdezelfdepstaats-
secretarispingesteldepstimuleringsmaatregelpvoorphetpvrijwilligerswerkp(TK,p2000/2001).p

Het	vierde	prestatieveld
Depcontourenpvanpdepgemeentelijkeptakenptenpaanzienpvanpdepinformelepsteunstructuurp
warenpduspalpzichtbaarpvoordatpzepbijpdepinwerkingtredingpvanpdepWetpmaatschappelijkep
ondersteuningpinp2007pwerdenpgeformaliseerdpinpdepomschrijvingpvanphetpvierdeppresta-
tieveld.pDoorpdepoverdrachtpvanpdephuishoudelijkephulppnaarpdepgemeentenphebbenpdezep
erpverderpookpbelangpbijpgekregenpdepdraagkrachtpvanphetpinformelepcircuitptepvergroten.p
Eenpgroterepinzetpvanpmantelzorgerspenpvrijwilligerspkanpimmerspdepvraagpnaarpdepprofes-
sionelephulppverminderen.pGemeentenphoevenpdanpbijvoorbeeldpminderphuishoudelijkep
zorgptoeptepkennenpofpoppeenpanderepmanierpervoorptepzorgenpdatpmensenpmetpeenpbeper-
kingpaanpdepsamenlevingpkunnenp(blijven)pdeelnemen.pHetpvierdepprestatieveldpvormtp
immers,pinpiederpgevalpinpdepredeneringpvanpdepwetgever,peenpcommunicerendpvatpmetp
depprestatieveldenp5penp6pdiepdepgemeentenpverplichtenpdepparticipatiepvanpmensenpmetp
beperkingenptepbevorderenpofpinpstandptephoudenp(depKlerk,petpal.,p2010).pHoepruimerphetp
aanbodpaanpinformeleparrangementen,phoepkleinerphetpberoeppopphetpprofessionelepaan-
bodpkanpzijn.



48p Oppzoekpnaarpduurzamepzorg

Depcombinatiepvanpervaringpenptoegenomenpbelangpverklaartpmisschienpdepsnelheidp
enpvoortvarendheidpwaarmeepdepgemeentenphetpbeleidpoppditpprestatieveldpblijkenptep
hebbenpaangepakt.pUitpdepeersteptussenrapportagepuitpdeplandelijkepevaluatiepvanpdep
WmopdoorphetpSCPpblijktpdatpeenpjaarpnapdepinvoeringpvanpdepwetpinp90%pvanpdeponder-
zochtepgemeentenpminstenspeenpvormpvanpmantelzorgondersteuningpwerdpaangebodenp
(Houten,petpal.,p2008).pInpdepmeestepgevallenpwasperpinpdepgemeentenpookpalpsprakepvanp
ondersteuningsaanbodpdatpduspdoorpdepgemeentenpzelfpwaspgeïnitieerdpvoordatpzijphier-
toepinphetpkaderpvanpdepWmopwarenpverplicht.pHetpgemeentelijkpbeleidpdaaromtrentpisp
doorpdepinvoeringpvanpdepWmophoogstenspgeïntensiveerd.p

InpdepvoorgaandeptekstpispoppdiversepplaatsenpaangegevenpdatpdepWmopdepgemeen-
tenpvolledigepautonomiepgeeftpinpdepmanierpwaaroppzijphunpbeleidpopphetpterreinpvanp
depmaatschappelijkepondersteuningpvormgeven.pErpispalleenpdepverplichtingpompbeleidp
tepontwikkelenpenpinpeenpvierjaarlijkspbeleidsplanpaanptepgevenphoepdatpbeleidperpdanp
uitpgaatpziet.pDezepbeleidsvrijheidpgeldtpnatuurlijkpookpvoorphetpvierdepprestatieveld.p
Gemeentenpwordenpgeachtpeenpprestatieptepleverenpaangaandepdepondersteuningpvanp
mantelzorgerspenpvrijwilligers(organisaties),pmaarpaanpdepprestatiespzelfpwordenpgeenp
eisenpgesteld.pHetpoordeelpwordtpgegevenpdoorpdepgebruikers,pviaptevredenheidsonder-
zoekenpenpdoorpdepburgers,poppbasispvanpdepzogenoemdephorizontalepverantwoording.p

Ditpprincipiëlepuitgangspuntpverhindertpdeprijksoverheidpechterpnietpomprondpdep
diversepprestatieveldenpinpdepwetp‘handreikingen’puitptepbrengen.pDezephandreikingenp
helpenpdepgemeenten,pmaarpookpdeplokalepenpregionalepinstellingenpenporganisatiespbijp
hetpontwikkelenpvanphunpWmo-beleidpenp–aanbod.pDephandreikingenpkomenptotpstandp
inpoverlegpmetpdepVNGpenp(vertegenwoordigerspvan)plandelijkepkoepels.pOokpvoorphetp
beleidpopphetpvierdepprestatieveldpispzo’nphandreikingpuitgebracht:pinp2009phebbenphetp
ministeriepvanpVWS,pdepVNGpsamenpmetpdepVerenigingpNederlandsepOrganisatiespVrijwil-
ligerswerkp(NOV)penpMezzopdep‘Basisfunctiespvrijwilligerswerk’presp.p‘pBasisfunctiespman-
telzorg’puitgebrachtp(VWS,petpal.,p2009).pDepuitgavenpzijnpbedoeldpompgemeentenpkadersp
tepgevenpbijpdepmanierpwaaroppzephetpondersteuningsbeleidpvormgevenpenpgevenptevensp
eenpbeeldpvanpdepambitiespdiepopphetpministeriephieromtrentpleven.pInpdepgeestpvanpdep
Wmopkanpnatuurlijkpnietpwordenpvoorgeschrevenphoepdepgemeentenpdepmantelzorgersp
enpvrijwilligerspondersteunen,pmaarperpkanpwelpwordenpaangegevenpwatperpminimaalp
moetpzijnpomphetpinpdepogenpvanphetpministeriep‘goed’ptepdoen.pUitphetponderzoekpnaarp
depmantelzorgondersteuningpdatphetpSCPpinphetpkaderpvanpzijnpWmo-evaluatiepuitvoerdep
blijktpvolgenspdepondervraagdepmantelzorgerspdatpinpdepmeestepgemeentenpdepzoge-
noemdepbasisfunctiespterpondersteuningpvanpdepmantelzorgerspaanwezigpwarenp(Klerk,p
etpal.,p2009).pUitpopgavepvanpdepgemeentenpzelfpblijktpdatperpnogphetpnodigepwerkpverrichtp
moetpwordenpaanpzowelpdepbasisfunctiespvoorpondersteuningpvanpdepmantelzorgpalspaanp
diepvoorpdepondersteuningpvanp–phetpbrederep-pvrijwilligerswerkp(Duijvestijn,p2010).

Ofpenpinphoeverrepdepburgerspoppdephoogtepzijnpvanpdepnietpverplichtepvoorschriftenp
vanphetpministerie,pVNGpenpdeplandelijkepkoepelspisponbekend.pOokpstaatpnietpvastpofpzijp
zichpinphunpoordeelpoverphetpgemeentelijkpbeleidphierdoorpzoudenplatenpbeïnvloeden.pUitp
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hetpSCP-onderzoekponderpaanvragers/gebruikerspvanpmantelzorgondersteuningpkomtpinp
iederpgevalpnaarpvorenpdatpeenpmeerderheidpvanpdeprespondentenptevredenpwas.pMenpwasp
vooralptepsprekenpoverpdepbejegeningpenpoverphetpfeitpdatpmenpbijpeenploketp(voorpmantel-
zorgondersteuning)pterechtpkon.pTweederdepvondpdatpdepverkregenpondersteuningpaan-
slootpbijpdepbehoefte.pUitphetponderzoekpbleekpookpdatpeenpgrootpdeelpvanpdepresponden-
tenpnietpwistpofpbepaaldepvormenpvanpondersteuningpwelpofpnietpgebodenpwerdenp(Klerk,p
etpal.,p2009).

Tegenoverpditprelatiefpgunstigepoordeelpvanpdep(bereikte)pmantelzorgerspoverpdep
ondersteuningpdiepzijpvanphunpgemeentephebbenpkregenpstaatpdepuitkomstpdatpman-
telzorgerspvanpmensenpmetppsychiatrischepproblematiekplietenpwetenpzichpnietpgoedp
ondersteundptepvoelen.pDitpresultaatpweerspiegeltpdepalpeerderpvermeldepervaringpvanp
mensenpmetppsychiatrischepproblemenpzelf:pzijpvindenpdatpdepdoorpdepgemeentenpgebo-
denpondersteuningpnietpaansluitpbijphunpbehoeften.pNetpalspdepledenpvanpdep‘kleinepdoel-
groepen’pzelfplijkenpookphunpmantelzorgerspnogpnietpdoorphetpWmo-beleidpenpdepWmo-
voorzieningenpbereiktptepworden.p

Voorpgemeentenpblijkenpdepuitkomstenpuitpditpenpandereponderzoekenpaanleidingp
tepzijnpomphunpeigenpbeleidpaanptepscherpen.pZopblijkenpinpiederpgevalpdepgemeentenp
AmsterdampenpZwollepexplicietpaandachtptepgevenpaanpdepmantelzorgerspvanppsychia-
trischeppatiënten,pjongepmantelzorgerspenpmantelzorgerspuitpdepallochtonepbevolkings-
groepenp((Bredewoldp&pBaars-Blom,p2009;pWittenberg,p2010).pDaarnaastpleertpeenpkortep
rondgangpopphetpinternetponderphetptrefwoordp‘mantelzorgondersteuning’pdatpgemeen-
tenpactiefpbezigpzijnpomphunpaanbodpuitptepbreidenpenptepverfijnen.pOpvallendpvaakp
wordtpvoorpdepteprealiserenpondersteuningpeenpberoeppgedaanpoppvrijwilligerspofpwordtp
depmantelzorg(ondersteuning)pinpéénpadempgenoemdpmetpdepvrijwilligepthuiszorg.pHetp
gemeentelijkepbeleidpbestrijktpdus,pconformpdepverwachtingen,phetpvierdepprestatieveldp
inpzijnpgeheel.pDaarbijplijkenpdepgemeentenpdepvrijheidpdiepzijphebbenpbijpdepinrichtingp
vanphunpbeleidpoptimaalptepbenutten.p

Uitpdepinformatiepopphetpintranetpblijktpeveneenspdatpdepmantelzorgondersteuningp
enpvrijwilligepzorgpookpgebodenpwordtpdoorpzorgverzekeraars,pparticulierepinstellingenp
enp(thuis)zorgaanbieders.pNaastpdepbetrokkenheidpvanpdepgemeentenplijktpduspookpdep
betrokkenheidpvanphetpmaatschappelijkpmiddenveldpgegroeid.pOokpdezepontwikkelingpisp
conformpdepverwachtingenpenpdepbedoelingenpachterpdepWmo.p

Ofpenpinphoeverrepdezepontwikkelingenpdaadwerkelijkpaansluitenpbijpdepwensenpenp
behoeftenpvanpdepburgers,pinpbijzonderheidpdepburgerspdiepinformelepzorgpontvangenpofp
gevenpisponduidelijk.pZoalsphiervoorpalpispopgemerktpwijstpnietsperpoppdatphetpgemeen-
telijkpWmo-beleidpeenprolpheeftpgespeeldpinpdepopkomstpvoorpenpdepresultatenpvanpdep
gemeenteraadsverkiezingen.pErpis,pzonderpgerichtponderzoekphiernaar,pduspookpnietpvastp
tepstellenpofpdepgemeentenpinzakepbeleidpopphetpvierdepprestatieveldpinderdaadpgekozenp
hebbenpvoorpeenpbestuursstijlpzoalspdiepinpdepvorigepparagrafenpzijnpgedefinieerd.p
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	 Wmo	en	herziening	AWBZ

DepkomstpvanpdepWmopwerdpaangekondigdpinpdezelfdepbriefpwaarinpwerdpaangegevenp
datphetphelepzorgstelselpzoupwordenpherzienp(TK,p2003/2004).pDepWmopwordtpookpstee-
vastpinpéénpadempgenoemdpmetpdepAWBZ,pdepwetpdiepinpfeitepalpsindspzijnpinvoeringpinp
1964ponderwerppvanpdiscussiepispenpdiepsindsp1998peenpmoderniseringslagpondergaatp(TK,p
1998/1999,p2008/2009).p

Zoalspgezegdpispnaastpdepondersteuningpvanpdepmantelzorgpookpdephuishoudelijkep
hulppbijpdepinvoeringpvanpdepWmopalpaanpdepgemeentenpovergedragen.pInp2009pzijnpdep
ondersteunendepenpdepactiverendepbegeleidingpvanpmensenpmetpeenplangdurigepzorg-
vraagpuitphetpAWBZ-pakketpgeschrapt.pDaarbijpispaangegevenpdatpmeerpofpminderpver-
wachtpwerdpdatpdepgemeentenpdepmensenpdiephierdoorpgetroffenpwordenpzoudenphelpenp
bijphetpmobiliserenpvanpvervangendepbegeleidingpdoor,pbijvoorbeeld,phetpsocialepnetwerkpp
ofpvrijwilligers.p

Depeconomischepcrisispinphetpeindepvanphetpeerstepdecenniumpvanpdep21epeeuwpisp
aanleidingpgeweestpvoorphetpinstellenpvanpambtelijkepcommissiespdiepopdrachtpkregenp
mogelijkepbezuinigingsmaatregelenpteponderzoeken.pEenpvanpdezepmaatregelenpwaspeenp
verdere,pmeerpingrijpende,pherzieningpvanpdepAWBZ.pDepcommissiepdiepzichpoverpdezep
herzieningpheeftpgebogenpsteltpinphetpheroverwegingsrapportplangdurigepzorgpvierpoptiesp
voorpvoorphetpoverdragenpofptoekennenpvanpdepfinanciëlepverantwoordelijkheidpvoorpdep
langdurigepzorg.pEénpvanpdezepoptiespispdatpdezepverantwoordelijkheidpnaarpdepgemeen-
tenpgaat.pDezepzoudenpdan,pinphetpverlengdepvanpenpnaastpdepWmo,pookpdepbeleid-penp
mogelijkpookpuitvoeringsverantwoordelijkheidpkrijgenpvoorpdepintramuralepzorgverle-
ningpaanpmensenpmetpeenpbeperkingp(MinFin,p2010).p

Inpelkpvanpdepvierpoptiespwordtphoepdanpookpuitgegaanpvanpeenpstrengereptoegangptotp
dep(collectiefpgefinancierde)pprofessionelepzorgpen,pdus,peenpgroterpberoeppoppdepinfor-
melepzorgverlening.pDeprealisatiepvanpdepheroverwegingsvoorstellenpbetekentpduspinp
iederpgevalpdatphetpvierdepprestatieveldpinpdepWmopaanpbelangpzalpwinnen.pDitpbelangpisp
voorpdepgemeentenpzelfpnatuurlijkphetpgrootstpalspzijpookpdepverantwoordelijkheidpvoorp
depintramuralepzorgpkrijgenptoebedeeld.pMaarpookpwanneerpdezepverantwoordelijkheidp
naarpdepverzekeraarspofpnaarpburgerspzelfpgaat,pzoalspinpdepanderepoptiespispvoorgesteld,p
zalpdepondersteuningpvanpdepinformelepzorgverleningpeenpcruciaalponderdeelpvanphetp
Wmo-beleidpgaanpworden.pAlspdepmantelzorgerspofpvrijwilligerspdoorpgebrekpaanponder-
steuningpdepzorgpnietplangerpkunnenpvolhoudenpzalphierdoorphetpberoeppoppdepanderep
Wmo-voorzieningenpalleenpmaarpgaanptoenemen.pErpispduspvoorpgemeentenpinpallepsitu-
atiespaanleidingpomptoeptepzienpdatpdepinformelepzorgpinpstandpkanpblijvenpenpinpbalansp
blijftpofpwordtpgebrachtpmetpdepprofessionelephulpverlening.pDepwetpvanpdepcommunice-
rendepvatenplaatpzichpsteedspnadrukkelijkerpgelden.p
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Waarden onder spanning -   
een sociaalethische verkenning van de Wmo
PeterpvanpZilfhout

Nederlandpontbeertpeenpstaatsethiekpwaarinpdepstaatpvoorschrijftphoepburgerspzichpheb-
benptepgedragenpinphunpsocialepleven.pOnsplandpkentpwelpeenptraditiepvanpsocialepethiek.p
Somspheeftpeenpspecifiekepsocialepethiek,palspeenpsemi-staatsethiek,phetpsocialeplevenp
overheerst.pDepcalvinistischepsocialepethiekpispeenpduidelijkpvoorbeeld.pOokpdepWmop
beoogtpeenpstelselwijzigingpinptepvoerenpenpeenpnieuwepsocialepethiekptepintroduceren.p
Dezepsocialepethiekprichtpzichpoppdepparticipatiepvanpallepburgerspaanpdepsamenleving,penp
beoogtpdepversterkingpvanpsocialepsamenhangpenpsocialepcohesie.p

JammerpgenoegpheeftpdepwetgeverpervoorpgekozenpompdepWmopvooralpopplokaalp
niveaupuitpteplatenpvoeren.pDitplevertpeenpaantalpspanningenpoppinpdepuitvoeringpenpookp
inphetpbegrijpenpvanpdepwet.pNaastpspanningenpopphetpvlakpvanpbeleid,pprofessionaliteitp
enpuitvoeringpkunnenpwepookpeenpsociaal-ethischepspanningpinpdeptheoriepenpdepprak-
tijkpvanpdepWmopconstateren.pDezeptypischepspanningpkomtpnietpalspeenpverrassing:pdep
wetgeverpheeftperprekeningpmeepgehoudenpenpvraagtpookphierpompcreatievepoplossingenp
enpalternatieven.pEenpvraagpispechterpofpdepsociaal-ethischepspanningpvanpdepWmopuit-
eindelijkpnietptepgrootpispenpeenphindernispvormtpvoorpeenpsuccesvollepparticipatiepvanpdep
burgerspenpeenpverbreidingpvanppraktijkenpvanpsocialeprechtvaardigheid?pInpdezeptijdpvanp
Wmo-evaluatiespwillenpwepdepwetpdanpookpzekerpnietpeenpsociaal-ethischepverkenningp
onthouden,phoewelpbescheidenpinpopzetpenpomvang.p

	 Sociale	cohesie	en	de	Wmo

Aanphetpbeginpvanpdezepsociaal-ethischepverkenningpnoempikpeenpaantalpuitgangspun-
ten,pdiepleidendpzullenpzijn:pdepWmopbehelstpeenpstelselwijziging;pdepWmopispnietpzozeerp
eenptechnischepenpbeleidsmatigepingreeppalspwelpeenpwetpdiepbeoogtpeenpnieuweprolpvoorp
burgersptepcreëren;pdaarompookpmoetenphetpdenkenpenpdephoudingpvanpprofessionalspenp
sociaalpbeleidsambtenarenpveranderen;psocialepwaardenpalspparticipatie,prechtvaardig-
heidpenpcohesiepspelenpoppdepachtergrondpeenpessentiëleprol.

Hetpdenkenpoverpsocialepcohesiepispdepafgelopenpjarenphetpduidelijkstptotpbloeipgeko-
menpinphetpsocialepdenkenpvanppoliticipenpprofessionals.pDaarompkiespikperpvoorphierbijp
aanptepsluiten,penpnietpmetpeenpbesprekingpvanpdepwetstekstpzelfptepbeginnen.pDepeerstep
bronpdiepikpgebruikpispeenpSCP-verkenningpvanpdephandpvanpTheopRoes.

TheopRoespgeeftpeenpaantalpinteressantepconstateringenpoverpnutpenpnoodzaakpvanp
socialepcohesiep(Roes,p2002).p“Dephuidigeppolitiekepbelangstellingpvoorpsocialepcohesiep
komtpvoortpuitpdepconstateringpdatp–pondanksphetpalgemeneppositievepbeeld-peenpaan-
talphardnekkigepproblemenpinpstandpblijven.pDepveronderstellingpispdatpdezepproblemenp
samenhangenpmetpeenpverminderdepsocialepcohesie.pDepburgerspzoudenpzichpminderp
betrokkenpvoelenpbijpdepsamenleving,pminderpsocialeprelatiesponderhoudenpenpminderp

Hoofdstukp4
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maatschappelijkepverantwoordelijkhedenpoppzichpnemen”p(Roes,p2002,pp.p12).pAlspaan-
scherpingpvervolgtpRoespzijnpbetoog:p“Hoewelphetpalgemenepbeeldpzekerpnietpnegatiefpisp
…pzijnperpwelpmaatschappelijkepprocessenpwerkzaampzoalspsecularisatie,pindividualise-
ring,prationaliseringpenpinformatisering,pdiepdepsocialepsamenhangpoppz’npminstpminderp
vanzelfsprekendpmaken.pDepessentiepvanpdezepsocialepveranderingenpispdatpmensenpmeerp
zelfpkeuzespmoetenpmakenpenpdaarbijpminderpkunnenpterugvallenpoppallerleipformelepenp
informelepdienstverlenendepmaatschappelijkeporganisaties.pHierbijpdoetpzichpdepsocialep
paradoxpvoorpdatpdepindividualiseringpjuistpdepvraagpnaarpsocialepsteunpenppersoonlijkep
dienstverleningpdoetptoenemen”p(Roes,p2002,pp.p12-13).

WepkomenpdichtpinpdepbuurtpvanpeenpstaatsethiekpalspRoespschrijft:p“Dephoofddoel-
stellingpvanpsociaalpbeleidpisptepbevorderenpdatpzoveelpmogelijkpburgerspeenpacceptabelep
leefsituatiepkrijgen”p((Roes,p2002,pp.p19).

DepinvullingpvanpsocialepcohesiepwordtpdoorpRoesphelderpuitgewerkt.p“Socialepcohesiep
…pgaatpompdepbetrokkenheidpvanpmensenpbijpdepsamenlevingpalspgeheel,pdeporiëntatiep
oppcollectievepwaardenpenpnormen,pdepdeelnamepaanpmaatschappelijkepinstitutiespenp
organisaties,pdepparticipatiepaanpsocialepnetwerkenpenpdeponderlingepsocialepwaarderingp
enpcontacten”p(Roes,p2002,pp.p21).pHiernapmaaktpRoespeenpessentiëlepopmerking:p“Socialep
cohesiepispechterpnietpalleenpeenpwetenschappelijk,pmaarpookpeenpnormatiefpconceptpenp
hetpispompdezepredenpbruikbaarpinppolitiekpenpbeleid”p(p.p21).pNaptephebbenpuitgewerktpwatp
weponderpsocialepcohesiepdienenptepverstaan,pgaatpRoespinpoppdepvraagphoepsocialepcohe-
siepinpdeppraktijkptepbevorderen.p“Hetpbevorderenpvanpsocialepcohesiepisphetpmeestpprag-
matischptepomschrijvenpalsphetpscheppenpvanpvoorwaardenpvoorpparticipatiepvanpburgersp
aanpdepsamenlevingpoppdepverschillendepniveaus,pzowelpwaarphetpgaatpompgedragpalspomp
opvattingenpenphoudingen”p(pp.p21).pEenpopvallendepobservatiepdeeltpRoespmetponspalsp
hijpstelt:p“Hetplokaalpsociaalpbeleidpisptotpnuptoepinpbestuurlijkpopzichtpeenpvrijblijvendep
aangelegenheid,pzowelpinhoudelijkpalspbestuurlijk.pDepbeleidsdoelstellingenpzijnpabstractp
enphebbenphetpkarakterpvanpbeleidssuggesties,pgerichtpaanpanderepoverhedenpenpinstel-
lingen”p(pp.p33).

UiteindelijkpspreektpRoespzijnpwenspuitpomptepkomenptotpeenpSociaalpStructuurpPlan.p
“EenplokaalpofpgemeentelijkpSociaalpStructuurpPlanp(SSP)-pikpprefereerpdeptermpplanpinp
verbandpmetpverplichtingenpdiephieruitpvoorpdepparticipantenpzoudenpdienenpvoortptep
vloeien-pkanpeenpbelangrijkpinstrumentpzijnpinphetpprocespvanpnetwerksturingpenpvoorpdep
invullingpvanpdepregierol”p(Roes,p2002,pp.p36).

HetpispzonneklaarpdatpdepgeestpvanpdepWmopvoortbouwtpoppdepSCP-formuleringenpzoalsp
diepinphetpwerkdocumentpvanpRoespzijnptepvinden.pEenpandereptekstpdieponspverderpkanp
helpen,pisp‘DepWetpmaatschappelijkepondersteuningp–preikwijdte,pinhoudpenpbetekenis’p
vanpRickpKwekkeboompenpMarjapJager-Vreugdenhil.

DitpstukpisppresentatiepenpanalysepvanpdepWmopineen,penpdaarmeepdepmeestpintri-
gerendeptekstpoverpdepWmopdieptotpnuptoepispverschenenpvoorpwiepdepgeestpvanpdepWmop
wilpbegrijpen.p“HetpcentralepdoelpvanpdepWmopisp‘meedoen’:pdeelnamepvanpallepburgersp
aanpdepsamenleving.pOmpdepdoelenpvanpdepWmoptepkunnenpbereiken,pbevatpdepwetpzoge-
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noemdepsturingsinstrumenten,pmaatregelenpdiepdepgemeentenpinphetpkaderpvanphunp
Wmo-beleidpmoetenpofpkunnenpnemen.pDepdoelenpenpsturingsinstrumentenpvormenp
samenpeenpredeneerketen,peenpreekspvanpveronderstellingenpoverpdepgevolgenpvanpdep
Wmopvoorpdepverhoudingptussenpburgerpenpoverheid…Vanpdepburgerpwordtpeenpgroterep
zelfredzaamheidpverwacht,pzodatpzijnpafhankelijkheidpvanpprofessionalspoppterreinenpalsp
zorg,pcultuur,pontspanningpenpwelzijnpkleinerpwordt”p(Kwekkeboomp&pJager-Vreugdenhil,p
2008,pp.p13).pEnp“Depnadrukpoppdepeigenpverantwoordelijkheidpvanpdepburgerpvoorpzijnppar-
ticipatiepheeftpgevolgenpvoorpdeprollenpenptakenpvanphetpsociaal-agogischpwerk”p(p.p13).

OokpKwekkeboompenpVreugdenhilpbenadrukkenphetpbelangpvanpsocialepcohesiepvoorp
depWmo.p“Sociale cohesiepofpsocialepsamenhangpisp…-alspresultaatpvanpparticipatie-phetp
derdepenpideologischphetp‘hoogste’pmaatschappelijke doelpvanpdepWmo”p(Kwekkeboomp&p
Jager-Vreugdenhil,p2008,pp.p16).

DeptekstpslaagtperinpdepparadigmawisselingpdiepdoorpdepWmopwordtpbeoogd,puitpdep
velepWmo-documentenptepfilteren.pHetpbetreftpeenpdubbelepparadigmawisseling,peenpinp
wetgevingpenpeenpinpdepuitvoeringpvanphetpwelzijnswerk.pDepwetpgeeftpdepburgerpeigenp
verantwoordelijkheid,pterwijlpdepeindpjarenptachtigpingevoerdepWelzijnswetp“eenpnadruk-
kelijkepuitingpwaspvanpdeptoenplevendepovertuigingpdatphetpdeptaakpvanpdepoverheidpwasp
eropptoeptepzienpdatpiedereenpinpstaatpwaspofpinpstaatpgesteldpwerdpaanpdepsamenlevingp
deelptepnemenpenpdepeigenpvaardighedenpenpcapaciteitenptepontplooien”p(Kwekkeboomp&p
Jager-Vreugdenhil,p2008,pp.p25).pDepparadigmawisselingpvoorphetpsociaal-agogischpwerkp
ispevenpingrijpend.p“Uitgangspuntpvanphetpwerkpdientpnupimmersptepzijnpdatpdepburgerpinp
eerstepinstantiepzelfpverantwoordelijkpispvoorpzijnpzelfredzaamheid,pzijnpdeelnamepaanp
depsamenlevingpenpvoorpdepmatepwaarinpdezepsamenlevingpgekenmerktpwordtpdoorpsoci-
alepsamenhang.pDatpdepsociaalpwerkerpdaarinpeenprolpzoupkunnenpofpmogenpspelenpisp
nietpmeerpvanzelfsprekendpenpdeptepspelenprolpisphoepdanpookpbeperktptotphetpstimulerenp
datpdepburgerpdiepeigen verantwoordelijkheidpookpdaadwerkelijkpneemt”p(Kwekkeboomp&p
Jager-Vreugdenhil,p2008,pp.p25).

Eenpgevolgpvanpdepparadigmawisselingpispdepveranderingpinpdeprelatieptussenpdep
gemeentepenphetpsociaal-agogischpwerk.p“Hetpispimmerspnietpmeerpvanzelfsprekendp
datpgemeentenpbesluitenpompvoorpdepuitvoeringpvanphunpbeleidpeenpberoepptepdoenpopp
professionelepinstellingen.pHetpdoelpvanpdepWmopispnupjuistpdatperpeenpsterkepinformelep
socialepstructuurpgaatpontstaan.pHierdoorpzoudenpprofessioneleparrangementenpoverbo-
digpmoetenpworden”p(Kwekkeboomp&pJager-Vreugdenhil,p2008,pp.p26).pWepkunnenpbijnap
nietpanderspdanpconcluderenpdatpdepWmopeenpterugtrekkendepbewegingpbeoogtpvanpdep
socialepprofessionals.pMaatschappelijkpwerkpzoupzichpbijpwijzepvanpsprekenpdienenpomp
tepvormenptotpmeta-maatschappelijkpwerk.p‘Meta-maatschappelijk’,pwantpaltijdpindirectp
werkendpenpditpdanpviapdepinterventiespvanpniet-professionals.p

Putters,pvanpHoutpenpCardosopRibeirophebbenpinp2007pdepresultatenpgepubliceerdpvanphunp
onderzoekpnaarpdepconsequentiespvanpdepWmopvoorphetplokalepbestuurp.

Zijpbeschrijvenpmeerderepbeleidsprocessenpdiepzichpinpgemeentenpkunnenpafspelenpinp
verbandpmetpdepinvoeringpvanpdepWmo.pZijpnoemenpdriepmogelijkepbeleidsprocessen,pdiep
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vanp‘verstatelijking’,pdiepvanp‘vermaatschappelijking’pdanpwelpdiepvanp‘vermarkting’.pElkep
mogelijkepuitkomstpbrengtpdubbelrollenpmetpzichpmeepvoorpallepbetrokkenen,penpookp
beleidsparadoxen.pZijpdringenpaanpoppeenpadequaatpprocesmanagementpenpopphetpwer-
kenpaanpeenpdraagvlakpvanpvertrouwen.pPutters,pvanpHoutpenpCardosopRibeiropmakenpdep
behartenswaardigepobservatiep“Tephoogpgesteldepambitiespkunnenpverkeerdpuitpakken.p
Hoogmoedpkomtpvoorpdepval”p(Putters,petpal.,p2007,pp.p152).

	 2010:	Tijd	voor	evaluatie	van	Wmo.	Ook	voor	een	sociaal-ethische	evaluatie

DepopstellerspvanpdepWmopgaanpuitpvanpsocialepwaardenpenpsocialepidealen.pDezepwaar-
denpenpidealenpspelenpeenpvooraanstaandeprolpinpdepverantwoordingpvanpdepwet,penphaarp
praktijk.pVoorbeeldenpvanpdepsocialepidealenpzijnp‘socialepcohesie’penp‘socialepsamen-
hang’.pVoorbeeldenpvanpdepsocialepwaardenpzijnp‘participatie’,p ‘zelfredzaamheid’penp
‘onderlingepzorg’.pVerbreidingpvanpdezepidealenpenpwaardenpenpookpdeparticulatiepervan,p
spelenpeenprolpbijpacceptatiepenpeffectiviteitpvanpdeppraktijkpvanpdepWmo.pInpfeiteppresen-
terenpdeptheoriepenpdeppraktijkpvanpdepWmopeenpspecifiekepsocialepethiek.pExpliciteringp
hiervanpzoupeenpbelangrijkepstappmoetenpzijn.pTotpnuptoepispdepsocialepethiekpvanpdepWmop
inpmijnpogenponderbelichtpgebleven.

Depsocialepethiekpalspvakgebiedpsteltpvragenpbijpdepwijzepwaaroppmensenpsamenleven,p
enpbijpdepwaardenpenpidealenpwaarpzijpzichpoppbaseren.pDaarnaastponderzoektpdepsocialep
ethiekpwaardenpalsp‘rechtvaardigheid’penp‘gelijkwaardigheid’penponderzoektpzijpdepprak-
tijkpvanpdezepwaarden.pVerderpkennenpwepdepsocialepethiekpookpalspeenpnormatievepactivi-
teitpdie,pvanuitpgrondslagenpenpprincipes,pvoorschrijftpdoorpwelkepwaardenpenppraktijkenp
burgerspzichpinphunpsocialepbestaanpzoudenpmoetenplatenpleiden3.pDitplaatstepispwatpdep
Wmopinpfeitepdoet.

DepWmopbenadruktphetpbelangpvanpdepsamenlevingpalspeenppolitiekepgemeenschap.p
Kenmerkendpvoorpeenppolitiekepgemeenschappispdeponvermijdelijkheidpvanpwaardecon-
flicten.pDeppraktijkpvanpdepWmopispvoornamelijkpgeïnspireerdpdoorpeenpvormpvanpsocialep
ethiekpdiepwijpkennenpalsphetpcommunitarisme,pwaarbijpdepmenspvooralpwordtpvoorge-
steldpalspingebedpinphetpsocialepnetwerk.pAnderepdenkbarepvormenpvanpsocialepethiekpzijnp
bijvoorbeeldphetpliberalisme,phetputilismep(datplangpheeftpdienstgedaanpalspwijsgerigep
grondslagpvanpdepverzorgingsstaat),penpdeprecentpopgekomenp‘grenzenpvanpdeprechtvaar-
digheid’-doctrinepvanpdenkerspalspMarthapNussbaum.

Dephedendaagsepsocialepethiekpkentptweepuitgangspuntenpdiepinpdepkernpoppgespan-
nenpvoetpstaanpmetpelkaar.pEnerzijdspisperphetpliberalisme,pmetpdepideepvanpdepautonomep
enponafhankelijkepburger,panderzijdspisperphetpcommunitarisme,pmetpdepnadrukpoppdep
socialepinbeddingpvanpdepmens.pMeestalplaveertpdepactuelepsocialepethiekptussenpbeidep
door,pdanpweerphetpenepenpdanpweerphetpanderepkamppbedienend.pDitpispookpbegrijpelijk,p
wantphetplevertpvoordelenpoppalsperpnietpkanpwordenpgekozenpvoorpeenpfundamentelepdra-

3p ZiepHöslepvoorpeenpgrootschaligepstudiepoverpdepverbondenheidpvanpmoraalpenppolitiek,preikendpvanpnorma-

tievepgrondslagen,peenptheoriepvanpmens,pmachtpenpstaatptotpenpmetpeenpschetspvanpeenppolitiekepethiekp

voorpdep21stepeeuwp(Hösle,p2004).
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gerpinpdepsamenlevingp(individupdanpwelpgemeenschap),penpdepdragendepideeënpberustenp
opptegenstrijdigeplevensfilosofieën.pBovendienpleeftpiedereenpvanphetpbestaanpvanpsoci-
alepconflictenpenpnietpvanpsocialepconsensus.pOokpwetenpwepdatpculturenplangerpkunnenp
voortbestaanpnaarmatepzijpbeterpinpstaatpzijnpompconflictenpenpstrijdpompwaarde-interpre-
tatiesptepdoorstaan.pNupvaltpoppaanpdepWmopdatpdezepwetplijktpuitptepgaanpvanpeenpzekerep
consensus.pParticipatiepispgoedpvoorpiedereen,pvoorpdepburger,pvoorpdepprofessional,pvoorp
depambtenaarpenpdepbestepparticipatiepispeenpniet-professionele,pwelhaastpspontaneppar-
ticipatie.pMetpdepWmoplijktpookphetpgeloofpinpdepmaakbaarheidpvanpdepsamenlevingptepzijnp
ingeruildpvoorphetpgeloofpinpdepinteractievepmaakbaarheidpvanpdepsamenleving.p

DepWmoplijktpinpdeptermenpvanpPaulpFrissenptepkiezenpvoorp‘depstaatpvanpverschil’,pvoorp
‘differentie’penpvoorpeenp‘willozepdemocratie’p(Frissen,p2007).pVoorpeenpdemocratiepdusp
diepallepruimtepwilplatenpaanpdepburgers.pTegelijkplijktpdepWmopoppeenpcomplexerpniveaup
tepkiezenpvoorpmeta-sturingpenpduspookpvoorpmeta-maatschappelijkpwerk.pWaaromptochp
dezepkeuzen?pWatpzekerplijktpmeeptepwegenpisphetpslechtepgewetenpvanpeenpoverheidp
diepvindtpdatpzijptepveelpheeftpgestuurdpoppmaakbarepparticipatiepenpdaarmeeptepweinigp
reëlepparticipatiepheeftpwetenptepbevorderen.pMaarpwepkunnenperpookpvanpuitgaanpdatpdep
bedenkerspvanpdepWmopeenpauthentiekpverlangenphebbenpnaarphetpbevorderenpvanphetp
(levens)gelukpvanpdepburgerspenphetpbevorderenpvanpsocialeprechtvaardigheidpopplokaalp
niveau.pDaarmeepkomenpwe,puiteindelijk,puitpbijpeenpsocialepwaardepdiepvrijwelpzekerpdep
motorpispgeweestpdiephetpgeheelpaandrijft.pDepimplicietepveronderstellingpvanpdepWmop
luidt:pmeerpparticipatiepbetekentpmeerpsocialeprechtvaardigheid.pEnpook:p‘onprofessio-
nele’penp‘spontane’pparticipatiepbrengtpmeerpsocialeprechtvaardigheidpvoortpvoorpdepbur-
gers,pdanp‘professioneelpgestuurde’prechtvaardigheid4.pDephypothesepbijpdepWmoplijktptep
zijn:pparticipatiepenprechtvaardigheidpveronderstellenpelkaar,pparticipatiepenprechtvaar-
digheidpzijnpgoedepideeën,penpvanuitpgoedepideeënpontstaanpgoedeppraktijken.pWepdoenp
erpgoedpaanpditptepcombinerenpmetpdepuitkomstpvanphetpberoemdepWRR-Rapportpno.p68p
(Waarden, normen en de last van het gedrag),penpdiepuitkomstpwaspdatpmaatschappelijkep
institutiespdepaangewezenpplekpzijnpompsocialepenppolitiekepwaardenponderpdepbevol-
kingptepbevorderen,penpwaardeconflictenpbespreekbaarpenpleefbaarptepmakenp(Weten-
schappelijkepraadpvoorphetpregeringsbeleid,p2003).pWatpwepdanpkunnenpconcluderenpisp
datpdepstaatpmetpdepWmopispovergegaanptotphetpbedrijvenpvanpeenpvormpvanppolitiekep
agogiek,voor de gehele bevolking, en zonder uitzonderingen. Ditpispbegrijpelijkpalspwepstil-
p

4p Depwetpgeeftphiertoepmeerdereptekens.pTekenp1:phetpamalgaampaanpprestatieveldenpinpArtikelp1.pDepwetgeverp

toontpzichpeenpexistentiefilosoof,pgeenpmenselijkepgrenssituatiepblijftponbenoemd.pTekenp2:pArtikelp3.4.b:p

hetpbelangrijkstepelementpvoorpdepgemeentep ispsamenhangpaanptepbrengen,pvolgenspmijp ispditpalleenptep

begrijpenpalspwepuitgaanpvanpsocialeprechtvaardigheidpalspeinddoel.pTekenp3:pMemoriepvanptoelichting,p1.p

Algemeen:pnoemtp‘eenpnieuwepbalans’penp‘socialepkapitaal’.p‘Balans’pwerktpalleenpalsperpsprakepispvanpeenp

maat,penpdiepmaatp ispsocialep rechtvaardigheid;p ‘socialepkapitaal’p ispviaphetpwerkpvanpo.a.pBourdieupzelfsp

rechtstreekspverbondenpmetphetpstrevenpnaarpsocialeprechtvaardigheid,pwantpdepwoedepbijpBourdieupoverp

hetpverschilpinpsociaalpkapitaalptussenpburgerspispeenpuitingpvanpzijnpstrevenpnaarpsocialeprechtvaardigheid.p

Tekenp4:pdatpprofessionalspzichpdienenpterugpteptrekkenpispevident,penpwordtpcontinupgenoemd.pMenpschriktp

nietpterugpvoorpeenpkleinepinconsistentiepdoorptochpookpweerp‘outreachendpwerken’pvanpprofessionalspviap

depMemoriepvanpToelichtingp(3.pProbleemanalysepenpdoelpvanpdepwet)pbinnenptepsmokkelen.
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staanpbijpdepontwikkelingpdiepdepideepvanpsocialeprechtvaardigheidpheeftpdoorgemaakt,p
enphetpisptevenspvragenpompconflictenpenpbotsingen.

	 Waarden	onder	spanning:	de	theorie

Waardenpzijnpoppzichpeenpbekendpenpnietptepvermijdenpfenomeen.pKijkenpwepnaarpeenp
voorbeeld,pdatptevensphetphartpraaktpvanpdepdiscussieprondpdepWmo-waarden.

Eenpwaardepdiepexplicietpontbreekt,pmaarpimplicietpispverondersteldpisp‘socialeprecht-
vaardigheid’.pInpfeitepispsocialeprechtvaardigheidpdepkurkpwaaroppdepWmopdrijft.

Ditpispeenpgoedepredenpompstilptepstaanpbijpdepwijsgerigeptheoriepvanp‘rechtvaardig-
heid’penptepbekijkenphoepeenpwaardeponderpspanningperpinptheoriepuitziet.pVoorpdepvol-
ledigheid:phetppuntpispnietpdatperpimplicietepwaardenpwordenpaangesproken,pmaarpdat,p
omdatpdezepimplicietpblijven,pdepverschillenpinpbeleving,pinterpretatiepenppraktijkpnietp
wordenpgehoordpenpwaarschijnlijkpookpnietpwordenpgehonoreerd,pterwijlpdezepverschillenp
welpinvloedphebbenpoppdepuitvoeringpvanpdepWmo.p

Eenpkortepblikpoppdepverschillenpispnodig,pwaarbijpgeldtpdatphoewelpdepverschillenpnup
wordenpgekoppeldpaanpwijsgerigeptheorieënpdepgrondslagpvanpdezeptheorieënpnietpzuiverp
ligtpbijpindividuelepfilosofen.pAlspburgerphebbenpzijptevenspeenpconcreetpbeeldpenpconcretep
ervaringenpmetpdepmaatschappij,penpinpdezepervaringen,pdiepinphunptheorieënpmeeklin-
ken,presonerenpookpdepervaringenpvanpontelbarepburgers.p

De	oerbron:	John	Stuart	Mill
SindspmensenheugenispvormenpdepideeënpvanpMillpdepbasispvanpdepverzorgingsstaatp
(Mill,p1996).pVriendpenpvijandphebbenpzichperinpherkend.pBijzonderpaanpdepideeënpvanpMillp
waspdatpzijpuitgesprokenptegenstellingenpopppolitiekepvlakpkondenpneutraliseren,penpeenp
soortpmaatpwistenpinptepvoerenpinpdepdiscussiepoverpsocialeprechtvaardigheid.pBovendienp
ogenpzijnpideeënppragmatisch,palthanspkomenpzepzekerpnietpdoctrinairpover,penpdaarmeep
biedenpzepookpruimtepaanpverschillenpinpinterpretatie.pDatpispookpdepkritiek,pzijpbiedenp
zoveelpruimtepdatponrechtvaardigeptoestandenpkondenpblijvenpbestaan.p

Millpstelde,pkortpgezegd,pdatpallespinphetpsamenlevenpdraaitpomphetp‘nut’.pMetp‘nut’p
hadphijpoverigensphetpgelukpvanpmensenpopphetpoog.pWaarpwepalspburgerspnaarpkun-
nenpstrevenpispeenpsamenlevingpmetphetphoogstpgemiddeldepnutpdatphaalbaarpispoppeenp
bepaaldptijdstip.pHetpgemiddeldepkanpduspnogpstijgen,phetpkanpookpdalen.pMaarpomdatp
wepstrevenpnaarpeenpgemiddeldepwaardoorpwepwetenpdatpwepvoorpiederepburgerpnaarpeenp
bepaaldpkwantumpgelukpstreven,pzeggenpwepinpfeiteptegenpelkaarpdatpwepniemandpinpdep
kouplatenpstaan.pHetputilismepkentpgeenpgroepenpdiepbewustpwordenpbuitengeslotenpvanp
geluk.pDatphadperpookpmeeptepmakenpdatphetputilismepervanpuitgingpdatpdezepaanpak,p
diepvanphetpstrevenpnaarpgemiddeldpnut,phetphoogstphaalbarepwaspinpeenpsamenleving.p
Zoupeenpsamenlevingpnaarpmeerpstreven,pnaarpeenpabsolutepmaatpvanprechtvaardigheidp
bijvoorbeeld,pdanpzoupdepindividuelepvrijheidpvanpdepburgerptepveelponderpdrukpkomenp
staan.pKortom,peenpbekendepenpvertrouwdepuitlegpvanpsocialeprechtvaardigheid,pmetpeenp
goedepenpinvloedrijkepmaatschappelijkepreceptie.
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De	nieuwe	oerbron:	John	Rawls
JohnpRawlspschreefpmetpzijnpA theory of justicepeenpnieuwepoerbronpoverpsocialeprecht-
vaardigheidp(Rawls,p1971).pRawlspkritiseertpinpzijnpboekphetputilismepvanpMill,penpkomtp
metpeenpeigenpvoorstelpoverpdepintellectuelepinvullingpenpdeppraktischeptoepassingpvanp
socialeprechtvaardigheid.pA theory of justicepispeenpinspirerendpenpdiepgravendpwerk,penp
hetpheeftpsindspdeppublicatiepinp1971pzeerpveelpinvloedpgekend.pWiephetpboekpleest,plijktp
somsptepzijnpverdwaaldpinpdepHandelingenpvanpdepTweedepKamer,pzopnadrukkelijkpispdep
invloedpvanpRawlspookpinpNederlandpalpspeurbaar.pSocialeprechtvaardigheidpispvoorpRawlsp
depsocialepwaardepbijpuitstek,penphijpvatprechtvaardigheidpoppalspfairness,palspbillijkheid.p
DepsocialepfilosofiepvanpRawlspsluitpaanpbijpdepgeestpvanpdepWmop(iederpmenspverdientp
onzepachting,pelkepsamenlevingpdientpinclusiepnaptepstreven),pterwijlpdepWelzijnswetpnogp
depgeestpuitademdepvanpMillp(strevenpnaarpeenphaalbaarpevenwicht).pHoepkomenpwepaanp
onspideepvanprechtvaardigheid,pvraagtpRawlspzichpaf.pDepideepvanprechtvaardigheidpdienenp
wijpalspburgerspmetpelkaarptepontwikkelen,penpdepmeestpidealepvormpispdiepvanpeenppar-
ticipatieraadpavantplaplettre:pRawlspkomtpmetphetpdenkexperimentpvanpeenpgroeppmen-
senpdiepbijpelkaarpkomenpompsamenptepbesprekenpwatprechtvaardigheidpinhoudt,penpdezep
mensenpwerkenpsamenpvanachterpeenp‘sluierpvanponwetendheid’:pzijpzienpafpvanpeigenp
belang,penpzijpluisterenpnaarpelkaarspargumentenpzonderptepwantrouwenpoverpwiepwatp
naarpvorenpbrengt,pwantpdepfeitelijkepmaatschappelijkeppositiepdiepiedereenpinneemt,p
blijftponbekend.pInpdieppositiepgebracht,psteltpRawls,pzoupiedereenphetperoverpeenspzijnp
datprechtvaardigheidpinpdepkernpeenpverdelingsvraagstukpis.pWatperpwordtpverdeeldpzijnpinp
deptermenpvanpRawlsp’primairepsocialepgoederen’.pRechtvaardigheidpimpliceertpaltijdpeenp
herstelprincipe:pbijpeenponrechtvaardigepverdelingpmoetperpeenpherstelpplaatsvindenpinpdep
richtingpvanpeenpmeerpevenwichtigepverdeling,pdiepookptegemoetpkomtpaanponspgevoelp
vanp‘billijkheid’.pRechtvaardigheidpwilpbijpRawlspookpzeggenpdat,pondankspdepverschillenp
tussenpmensen,piedereenperoppvooruitpmagpgaan,pmitspdepminstpbevoorrechtepgroeppinp
depsamenlevingperpinpelkpgevalpoppvooruitpgaat.

InpzijnpboekpgaatpRawlspookpinpopphetpparticipatiebeginselpenpsteltphij:p‘allepgeeste-
lijkpgezondepvolwassenen,pmetpbepaaldepalgemeenperkendepuitzonderingen,phebbenphetp
rechtpdeelptepnemenpaanppolitiekepaangelegenheden…’

Sindspeenpjaarpofptienpzijnperptweepopvallendepenpverontrustendepalternatievenpversche-
nenpvoorpdepinvullingpenpdeppraktischeptoepassingpvanprechtvaardigheidpvanpRawls.pBeidep
alternatievenpkritiserenpRawls,phoezeerpzijpookpzichpmetphempverwantpvoelen,penpkritise-
renpdaarnaastpzonderppardonphetputilisme.pDepfilosofenpdiepelkpeenpalternatiefphebbenp
ontwikkeldpzijnpMarthapNussbaumpenpThomaspPogge.
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MarthapNussbaumpknooptpaanpbijphetpparticipatiebeginselpvanpRawls,penpbrengtpnaarp
vorenpdatpdepideepvanprechtvaardigheidpvanpRawlspnoodgedwongenpwordtpontwikkeldp
doorpgezondepvolwassenen.pHierptegenoverpsteltpzijpdatpeenpwaarlijkprechtvaardigep
samenlevingpniemandpmagpuitsluitenpenpdatpsterkerpnog,pdepmensenpmetpdepgrootstep
beperkingpdepmaatpzoudenpmoetenpvormen.pDepandere,pnietpziekepofpgemarginaliseerdep
burgerspzoudenphunplevenpinpdienstpdienenptepstellenpvanpdepanderen.pVoorpwiepdenktp
datpditpnietpmogelijkpis,pheeftpNussbaumpdepvolgendepboodschap:palspjepdenktpdatpditp
onmogelijkpis,pdanpmoetpjijpveranderenpenpjezelfppsychischpherprogrammeren.pRecht-
vaardigheidpalspidee,palsphoudingpenpalsppraktijkphangenpvolgenspNussbaumpmetpelkaarp
samen.pOppdepvraagpwelkeponderdelenpeenptheoriepvanprechtvaardigheidpdientptepomvat-
tenpantwoordpzij:p“zepmoetpeenppolitiekeppsychologiepbevatten,peenppolitiekepconceptiep
vanpdeppersoon,peenppolitiekeptheoriepvanphetpgoedepenpeenpvisiepopprechtvaardiging.”p
(Nussbaum,p2006,pp.p137).pOverigenspstemtpzepdaarinpovereenpmetpRawls,pzoalspzijpzelfp
ookpaangeeft.pErpkomtpduspveelpbijpkijken,pbijpsocialeprechtvaardigheid,penpeenptheoriepenp
praktijkpvanprechtvaardigheidpvraagtpveelpvanpdepbetrokkenen.

ThomaspPoggepispbekendpvanpzijnpideepvanprechtvaardigheidpalsp‘globalpjustice’p(Pogge,p
2001).pRawls,pzopsteltpPogge,pzietphetptegelijkpgoedpenpverkeerd.pEenpstaatpenpsamenlevingp
stoptpnietpbijpdepgrens,pookpnietpbijpdepgrenspvanpmachtsblokkenp(bijvoorbeeldpdepE.U.).p
Watpnodigpis,pispzichtpopp‘globaleprechtvaardigheid’pzodatpdeparmen,pwaarpookpterpwereld,p
inphetpmiddelpuntpkomenptepstaan,penpdepbasispwordenpvoorponspstrevenpnaarpsocialep
rechtvaardigheid.pWatpikpalspburgerphier,poppditpdeelpvanpdepaardepdoe,pheeftpgevolgenp
voorpmenspenpnatuurpoppeenpanderpdeelpvanpdepaarde.

Alspwijpdepverschillenpwillenplatenpuitkomenpdanpkunnenpwepdepvolgendepaccentenpaan-
geven.pInpdepleerpvanpMillpligtphetpaccentpoppdepmassa,poppdepgroeppburgerpdiepsamenpdep
maatschappijpvormenpenpelkaarpwederzijdspbeïnvloeden,penphetpgemiddeldepnutpofpgelukp
kunnenpophogenpdanpwelpverminderen.pKijkenpwepnaarpRawlspdanpkunnenpwepstellenpdatp
bijphemphetpaccentpligtpoppdepcorrectiepvanpverschillenpenpmisstanden,penpdepbasispervanp
ligtpbijphetptoestaanpvanpgerechtvaardigdepverschillenp(enpdaarmeephetpafwijzenpvanpega-
litarisme)penphetptegelijkertijdpbestrijdenpvanpongerechtvaardigdepverschillen.pEenpdoor-
lopendpmaatschappelijkpdebatpzalpdepgevoelighedenpvanpeenpdergelijkepzoekenpvanpeven-
wichtpenpbeslissenpoverpbestaandepgewenstepenpongewenstepsocialeptoestandenpmoetenp
begeleiden.pBijpNussbaumpligtphetpaccentpoppdepmaat,pwatpvooralpwilpzeggenpdatponzep
houdingpvanpsocialeprechtvaardigheidpuitpconcretepsituatiespzalpdienenpvoortptepkomen,p
waarbijpwepiederpvoorpzichptelkensponzepeigenpsocialepsituatiepdienenpmeeptepverdiscon-
teren,pmetpalspdoelpgerechtigheidpoppaarde.pTenpslottepzienpwepdatpbijpPoggephetpaccentp
ligtpoppverantwoordelijkheid,penpditpispeenpcomplexepverantwoordelijkheidpwantpookpvoorp
depplekkenpwaarpwijpnietpzijn,pzijnpwepverantwoordelijk.pEenpburgerpispbijphempnietpalleenp
verantwoordelijkpvoorphetpeigenpbestaanpenphetpbestaanpvanphaarpenpzijnpnaasten,pmaarp
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ookpverantwoordelijkpvoorpwiepdanpookpoppaarde,penpditpaltijdptegelijkertijd.pDepverant-
woordelijkheidpbijpPogge,pzoudenpwepkunnenpzeggen,pkentpeenpethischeptijdpenpruimte,p
waarbinnenponspbestaanpzichpafspeelt5.

Watphoudtpditpallespnupinpvoorponspthema?pInpelkpgevalphetpbelangpvanparticulatiep
vanpwaarden.pNatuurlijkpisphetpeenpbegrijpelijkepstrategiepompdeparticulatiepvanpwaar-
denpvanptijdptotptijdpteplatenprustenpenpuitptepgaanpvanpeenponuitgesprokenpconsensus.p
Wellichtpkanpvolgenspdeppolitici,pbeleidsmakerspenpsocialepprofessionalspvanptijdptotptijdp
depmanoeuvreerruimteptepbeperktpzijnpompallepideeënpenpbeleidsdoelenptepexpliciteren.p
Ofpzijnpdepbelangen,pookpdiepvanpdepburgercliënten,ponderlingptepuiteenlopend,pvolgensp
iederspinschatting.

Tochpisphetpeenpanderepsituatiepalsper,pzoalspbijpdepWmo,psprakepispvanpeenpfundamen-
telepingreeppenpverandering.pDanpkanpompprincipiëlepgrondenparticulatiepvanpwaardenp
nietpachterwegepblijven.p

Daarompnupeenpblikpoppdeppraktijkpvanpwaardenponderpspanning.

	 Waarden	onder	spanning:	de	praktijk

Wijponderscheidenpvoorphetpgemakpdrieppartijen:pdepwet-penpbeleidmakers,pdepsocialep
professionalspenpdepburgercliënten.pWijpgaanpervanpuitpdatpelkeppartijpnaarpeerpenpgewe-
tenphandelt.pErpispgeenpverborgenpagenda,pniemandpspeeltpeenppolitiekpspel.pDepintentiesp
zijnpbijpalleppartijenpgoed.pEnpeenpiederpstreeftpnaarpsocialeprechtvaardigheid.pDitpispzelfsp
voorpdepverschillendeppartijenpeenpvanpdepgrondwaardenpvoorphetphandelen.
Watpvaltpdanpop?

Depeersteppartijpispdiepvanpdepwet-penpbeleidmakers6.pBekendpispdatpwiepmetpsociaalpbeleidp
enpwetgevingpeenpgunstigepwendingpwilpgevenpaanpsituatiespvanpsocialepongelijkheid,p
zichpinpeenpcomplexepsituatiepbevindt.pHetptegengaanpvanpsocialepongelijkheidpstaatpzop
ongeveerpgelijkpaanphetpbevorderenpvanpsocialeprechtvaardigheid.pVanpdepledenpvanpdezep
partijpmogenpwepverwachtenpdatpzijpeenpcoherentpideephebbenpvanpdepstaatpenpvanpdep
democratiepdiepzijpdienen.pHunpperceptiepvanpdepsocialepprofessionalpisperpeenpvanpinter-
mediairptussenpoverheidsdoelenpenpburgerpenpdepWmopsteltpdepbeleidmakerspexplicietpinp
staatpompeisenpaanpdepprofessionalsptepstellen.pHetplaatstepdecenniumpvanpdep20stepeeuwp

5p ZiepVanpMellep&pvanpZilfhoutpvoorpeenpoverzichtpvanpdepverschillendepethiekenpdieponzepcultuurpdomineren,p

dieponzepsocialepenpculturelepwereldpvormpenpwaardepgeven,penpzowelpbelangrijkepovereenkomstenpalspookp

onderlingepverschillenpvertonenp(vanpMellep&pvanpZilfhout,p2008).pZopisphetputilismepkenmerkendpvoorpdep

geestpvanpdepverzorgingsstaat,pmaarpwordtphetpmaatschappelijkpwerkpgedomineerdpdoorpdepoppplichtpenp

achtingpgerichtepdeontologiepvanpKant.pEenpanderepvormpvanpethiek,pdiepinpdeptoekomstpzonderptwijfelpinp

invloedpzalptoenemen,pispdepzogenoemdepzorgethiek.pDepzorgethiekpbehandelt,pzoalspdepnaampalpaangeeft,p

ethischepvraagstukkenprondpzorg,pneemtpinpinvloedpalleenpmaarptoe,penpzalpeenpbelangrijkeprolpkunnenpspe-

lenpinpvraagstukkenpvanpsocialeppolitiekpinpNederland,penpditpnietpalleenpopphetpgebiedpvanpdep‘zorg’,pmaarp

oppeenpveelpbrederpterreinpvanpwelzijnpenpsamenleven.p

6p Ikpverwijspnaarphoofdstukp5pvanpdezeppublicatie,pwaarpvanuitpeenpanderpperspectief,pdatpvanpdep‘beleidsuto-

pie’poppvergelijkbarepwijzepdepplaatspenpvooronderstellingpvanpsociaalpbeleidpwordtpbesproken.p
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lietpdepopkomstpzienpvanphetpinteractiefpbeleidvoeren,peenpbenaderingpvanpbeleidpdiepp
depsamenwerkingpenphetpconsulterenpenpparticiperenpvanpcliënten/burgerspwilpbevor-
deren.pDepWmopispduidelijkptepplaatsenpinphetpverlengdepvanpdepontwikkelingpvanpdezep
beleidsmethode.

Dezepgroeppbeschiktpoverpmeerderepsoortenpsocialepenppolitiekepethiekpenpoverpeenp
implicietepstaatsethiek.

Deptweedeppartijpispdiepvanpdepsocialepprofessionals.pAlspwepSteyaertpenpBoumapmogenp
geloven,pdanpisperpinpdezepberoepsgroep,ponderpinvloedpvanpdepWmo,pbehoeftepaanpeenp
reprofessionaliseringpinpdeprichtingpvanpeenp‘heroriëntatiepvanphulpverleningpdiepmeerp
aandachtpgeeftpaanphetpbenuttenpenpvergrotenpvanphulpbronnenpvanpofprondompdepcli-
entpenpminderpopphetpzelfpgevenpvanphulp’p(Steyaertp&pBouma,p2009).pBijpassendepidealenp
zijnp‘empowermentpenpzelfredzaamheid’.pDepsocialepprofessionalp‘brengtpontmoetingptotp
stand,pmakelendpenpschakelend,penpverwerftpfondsen.’pEenpduidelijkpdoorpdepWmopbeïn-
vloedepkarakteriseringpenpookpeenpomschrijvingpdiepdezepkarakteriseringenpwilpbevorderen.

Alspwepdephuidigepprofessionelepruimtepvanpeenpspecifiekepgroeppbinnenpdepsocialep
professionalspalspvoorbeeldpnemen,pdepmaatschappelijkpwerkers,pdanpvallenptweepzakenp
op.pOppdepeerstepplaatspdatphunpberoepscodepzichpopphetpoogplijktptepverzettenptegenp
depWmo-eisen,palthanspdepberoepscodeproeptpnietpopptotpmeta-professioneelpenpindirectp
werken.pHetptweedepdatpopvalt,penpditpgeldtpinpfeitepvoorpdepgehelepgroeppvanpsocialeppro-
fessionals,pispdatphunpprofessionelepethiekpexplicietpispuitgewerkt,pmaarpdatpeenpexplicie-
tepsocialepofpzelfsppolitiekepethiekpvanpdepberoepsgroep,palthanspinpNederland,pontbreekt.p
(Zoalspookp‘rechtvaardigheid’pontbreektpinpdepberoepscodepMWD.)

Depderdeppartijpispdiepvanpdepburgercliënten.pInpprincipepzijnpwijpditpallemaal,pnu,pvroegerp
ofpinpdeptoekomst.pAanpdezepgroeppvallenpeenpaantalpzakenpop.pHetpispeenpuiterstphetero-
genepgroep.pVoorpallepledenpgeldtpdatpzijpburgerpzijn.p(Zijpomvattenpookpdepgroeppvanpsoci-
alepprofessionalspenpwet-penpbeleidmakers.)pVerderpvaltpoppdatpzijpaltijdpeenptransformatiep
moetenpdoorlopen,pdiepvanp‘burger’pnaarp‘cliënt’.pEigenlijkpkennenpzijpcontinupdezeptrans-
formatie,penpwatperpookpnogpbijkomtpispdatpzij,pompbegrepenptepkunnenpwordenpdoorppoli-
ticipenpgemeenteambtenaren,pinpstaatpmoetenpzijnphunpvraagpofphunpproblematiekpomp
tepzettenpinpeenppolitiekephulpvraagpofpeenppolitiekepproblematiek.pAlleenpalspzijpbereidp
zijnpinpeenpagogischpenppolitiekpraamwerkptepfunctioneren,pkunnenpzijpproductievepstap-
penpzetten.pIkpvermeldpdit,pomdatphetpeenpcomplicerendepfactorpispbijpdeparticulatiepvanp
depwaardenpvanpdezepburgercliënten.pDezepgroeppherbergtpbijnapnoodgedwongenp(hoe-
wel,phetpispgewoonpdeprealiteit)peenpgrotepverscheidenheidpaanpsocialepethieken.pVoorpdep
zekerheidpvermeldpikpnogmaalspdatpwijpallenppotentieelpburgercliëntenpzijn.pElkepburgerp
ispinppotentiepeenpcliënt,penpelkepcliëntpispeenpburger.

WijpzienpeenpWmo-landschappvoorponspmetpeenpaccumulatiepvanpimplicietepenpexpli-
cietepwaarden.pBijpdepexplicietepwaardenpzienpwepeenpverscheidenheidpaanpbetekenissen.p
Wepzienpdaarnaastpverschillenpinparticulatiepenpinpsoort.pDatpwilpzeggenpdatpdepdrieppar-
tijenpverschillenptonenpinpsoortpwaardenp(metpnamepvaltpditpoppbijpdeppartijpvanpsocialep
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professionals),pmaarpdaarnaastpspelenperpookpverschillenpinpdepmatepvanparticulatiepenp
zichtbaarheidpvanpdepwaarden.p

Misschienpmoetenpwepzelfspconstaterenpdatpvoorpdepwet-penpbeleidmakerspdepzicht-
baarheidpvanphunpsocialepenppolitiekepwaardenpzopvanzelfsprekendpis,pdatpzepnietpzullenp
herkennenpdatphunpmorelepvooronderstellingenpnietpalspzodanigpaanpdepoppervlakteptre-
den,palthanspvoorpdepandereppartijen.p

Wepkunnenpconstaterenpdatperpnietpzoietspbestaatpalspeenp‘democratischepethiek’,pinp
depzinpvanpeenpsocialepenppolitiekepethiekpdiepalleppartijenpoppeenpeenduidigepwijzepbindtp
enpverbindt.pTochpispditphetpideaalbeeldpdatpdepWmopuitzendt,penpwatpditpnogpcomplexerp
maakt,pookpvooronderstelt.p(Waarmeepwepterechtpzijnpgekomenpinpeenpbestuurlijkeppeti-
tiopprincipiipofpcirkelredenering.)pInpdeppraktijkpvanpbijvoorbeeldpdepparticipatieradenpzoup
ditpnietpzonderpgevolgenpkunnenpblijven.
Inpzijnpstudiepoverpdemocratiepuitp1992pheeftpHabermaspalpvoorwerkpgeleverdpvoorphetp
begrijpenpvanpdezepsituatiepdiepenerzijdspvraagtpompverhelderingpvanpwaardenpenpander-
zijdspeenpuniformepbetekenispvoorondersteltp(Habermas,p1992).pHabermaspbenadruktpdatp
erpverschillendeptypenpvanpdemocratiepzijn,pzowelpinpidee,pbegrippalspuitvoering.pDezep
verschillendeptypenpzijnpinpdepwerkelijkheidpnietpzopmaarpteponderscheiden,penpzonderp
tepzeggenpdatpzijpdoorpelkaarplopen,pisphetpwelpaannemelijkpomptepdenkenpdatpzijpvoorp
onderhuidsepspanningenpzorgenptussenpdepdrieppartijen.p

IemandpalspBourdieuplaatpzelfspzienpdatpalspburgercliëntenpechtpserieuspwordenpgeno-
menpinphunplevenpenplijden,pdepgesprekkenpdiepwepmetphenpvoeren,pookpdiepinpeenpparti-
cipatieraad,psomspdepvormpaanpmoetenpenpkunnenpnemenpvanp‘geestelijkepoefeningen’p
(Bourdieu,p1993).pWatpkanphijpbedoeldphebben?pHijpsteltpnaarpmijnpideepvoorpdatpinponsp
gevalpdepraadpzichpnietpprofileertpalspeenprepresentatiefporgaan,pmaarpalspeenpexperimen-
teerruimtepvoorphetpzoekenpnaarpwaarheid.pDitpklinktpwellichtpwatpvaagpofpidealistisch,p
maarpwaarheidsvindingpispwatpeenpdemocratie,penpzekerpeenpverdeelde,phetpmeestepnodigp
heeft.pHetpspreektpvoorpzichpdatpdepgeschillenpdanpookpbovenptafelpzullenpkomen.pEnp
daarompduspookpdiep‘geestelijkepoefeningen’pvanptijdptotptijd,pwantpwaarheidpenpgeschilp
vragenpaandacht,pconcentratiepenptijd.

	 Professionals	onder	spanning

Hetplijktpnietponwaarschijnlijkpdatphetpmetpnamepdepsocialepprofessionalspzijnpdiep’tphardstp
wordenpgeconfronteerdpmetpdepgevolgenpvanpdepWmopenpditpnietpalleenpinpberoepsmatigp
opzichtpmaarpookpinpsociaalethischpopzicht.pNupstaatphetpsociaalpwerkperpvanpoudsherpomp
bekendpdatphetpcomplexpvanpaardpis,pduspechtpverwonderlijkpispditpniet.

WelkepeisenpwordenperpaanphetpsociaalpwerkpgesteldpvanuitpdepWmo?
Depeerstepeispispdiepvanpdeprofessionalisering:pdepprofessionalpmoetpkundighedenp

afzwerenpdiepzichphebbenpbewezen.pAanpdepanderepkantpwordtperpookpeenpberoeppgedaanp
oppnieuwep(meta-)professionaliteit:pdepprofessionalpmoetpkundighedenpdiepzichphebbenp
bewezenpinpdepcontextpvanpdepafgelopenpdecenniap(gespreksvoeringpbijvoorbeeld)pisole-
renpenpvanuitpeenpnieuwepnogponbekendepsocialeplocatiepoppeenpabstractepwijzepinvoerenp
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enpuitvoerenpdoorpmiddelpvanptransfer.pLatenpwepalspvoorbeeldpnemenpdepberoepscodep
vanphetpmaatschappelijkpwerkp(Jansen,p2007).pDezepcodepspreektpinpfeitepcontinupoverp
participatie.pDephuidigepomschrijvingpvanphetpdoelpvanphetpmaatschappelijkpwerkpisppar-
ticipatiepvanpdepcliëntpoppallepniveausp(‘depcliëntptotpzijnprechtplatenpkomen’),pmaarpditpisp
blijkbaarpnietpdoorpdepWmopherkendpenperkend,palthanspdepWmopgeeftpdepvoorkeurpaanp
informelepparticipatiepinpplaatspvanpaanpprofessioneelpondersteundepparticipatie.

Vanuitpdepwereldpvanppolitiekpenpbeleidpkomenperpookpnogpanderepeisenpoppdepsocialep
professionalpaf:phetpheersendepbeleidsideepvanp‘lokaliteit’pschrijftpvoorpdatpbeslissingenp
enpplannenpvoorpindividueleplevenspnietpcentraal,pmaarpdecentraalpenplokaalpdienenptep
wordenpbedachtpenpuitgevoerd.pDepwetpgebruiktpzelfsphet,pinpmenigpopzicht,ptoverwoordp
‘horizontalisering’penpdenktpdaarmeeptweepvliegenpinpeenpklapptepslaan:phetplokalepniveaup
vanpdepstaatpisphetpmeestpgeschiktpompdepbandpmetpdepburgerpopptepbouwen,penpdepburgerp
(enpditpgeldtpookpvoorpdepprofessional)pkanphetpbestepoppditpniveaupwordenpgecontroleerd.p

Ditpbeleidsideepkentpeenpaantalpbezwaren:pdepcentralepoverheidptrektpzichptepzeerp
terugpvanphetpindividuelepbestaanpvanphaarpburgers;panderzijdspkunnenpdepcentralepenp
depdecentralepoverheidpzichpeenvoudigwegpnietponttrekkenpaanphunpeigenpmaatschap-
pelijkepinvloed.p(Zoalspbijvoorbeeldpdepinnovatieveptechniekpvanpinteractiefpsociaalplokaalp
beleidpeerderpeenpbevestigingpispvanpdepinvloedpvanpdepoverheidpdanpeenprelativeringp
ervan.)pDepgemeentelijkepoverheidpkanponmogelijkpallepspanningenpinphetpindividuelep
levenpvanpburgerspoverzien,penpdezepvrijwelponmogelijkeptaakpwordtpvervolgenspoverge-
latenpaanphetpsociaalpwerk.p(Hetpsturingsideepvanp‘lokaliteit’plijktpwelpeenpdogmapvanphetp
grotepstedenbeleid,penpompdepgrotepstedenpinpNederlandpdepkansptepgevenpompzichpalsp
eigenprijkenptepbesturen,pwordtpdezepquasivrijheidpookpaanpallepgemeentenpgeboden.)p

Waarompispditpallespvoorpdepsocialepprofessionalspeenpcomplexepaangelegenheidp
geworden?pDaartoepmoetenpwepeenpmomentpaandachtpschenkenpaanpdepkernpvanpver-
anderingsprocessenpinpdepagogiekpenpdeprolpdiepwaardenphierinpspelen.pDepinitiatorpvanp
depandragologie,pT.T.ptenpHavep(ziepwww.canonsociaalwerk.nl,p1962),pheeftpinpalpzijnpwer-
kenpaandachtpgevraagdpvoorpdeprolpenppositiepvanpwaardenpinphetpagogischpwerk.pDaarbijp
doeldephijpnietpalleenpoppdepwaardenpvanpdepsocialepprofessionals,pen,pkunnenpweperpaanp
toevoegen,pdepwaardenpvanpdepwet-penpbeleidmakers.pEssentieelpaanphetpagogischpwerkp
(enpdepWmopisponderpveelpdingenpookpeenpherinrichtingpvanphetpagogischpwerkpinpNeder-
land)pispinzichtpinpenpkennispvanpdepwaardenpvanpdepcliënten.pAgogiek,pkunnenpwepinphetp
kaderpvanpdepWmopstellen,pispookptepbegrijpenpalsppolitiekepinterventie.pTegelijkplijktphetp
erpsterkpoppdatpdepWmopdepwaardengeladenpenpnormatievepkrachtpvanphetpagogischpwerkp
zowelpwilpontkrachtenp(depprofessionalpmagpnietpcentraalpstaanpinphetppolitiekpagogischp
werk,pmoetpzichpzelfspterugtrekken)palspookpwilpgebruikenp(depgemeentepmagpkiezenp
waarpenpwanneerpvanpdepprofessionalpgebruikptepmaken).

DepWmopvoorondersteltptoch,pzopconcludeerpik,peenpbepaaldepstaatsethiekpenpstaats-
agogiek.pDepwetpzendtpeenp‘staatsethisch’penp‘staatsagogisch’pgeloofpuitpdatpalleenpopp
locaalpenpdecentraalpniveaupdep‘goedeppraktijken’pmogelijkpzijn.pJuistpechterpopplocaalp
enpdecentraalpniveaupzullenpdeppolitiekepenppersoonlijkepverschillenpveelzijdig,pgedetail-
leerdpenpspanningsvolpzijn,pwaarpnogpbijpkomtpdatpdepverschillenpalspzodanig,pdoordatp
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menpelkaarppersoonlijkpkent,pvaakponderpdepoppervlaktepblijvenpenptochpwerkzaampzijn.p
Eenpaspectpdatphierpbijpkomtpis,penpKarlpJasperspleerdeponspditpal,pdatphetpgeloofpaanpeenp
idee,pinpditpgevalphetpgeloofpaanpdepgeestpvanpdepWmo,pvanpwezenlijkpbelangpis.pZo’np
gemeenschappelijkpgeloofpmoetpechterpontstaanpenpwordenpbevorderd,penpzalpvanuitphetp
kaderpvanpdepwetptotplevenpmoetenpkomen.pMaarptegelijkpwilpdepwetpookpkeuzevrijheidp
enpdusphandelingsvrijheidpvoorpallepburgerspbevorderen.pDepsocialepprofessionalpdientpdep
jeugdigepenpvolwassenenpburgerspopptepvoeden,pmaarphetpliefstpoppeenpzoponzichtbaarp
mogelijkepwijze.pDitpkanpookpverklarenpwaarompnietpalleenprechtvaardigheidpeenpwaardep
onderpspanningpis,pmaarpdatpditpookpgeldtpvoorpdepwaardenpvanpparticipatiepenpsocialep
cohesie.pEchteprechtvaardigheid,pcohesiepenpparticipatieplijkenpenerzijdspalleenptepkun-
nenpvoortkomenpuitpeenpauthentiekphandelenpvanpdepburgers,pechter,pachterpvrijwelpallep
burgerinitiatievenpispuiteindelijk,pvoorpwiephetpspoorpterugpwilpvolgen,peenpsociaalpwerkerp
tepvindenpinpdeprolpvanpinitiatiefnemer,pbemiddelaarpofpregelaar.

Nietpalleenpdepwaarden,pkunnenpwepblijvenpstellen,pmaarpookpdepprofessionalspstaanp
onderpspanning.pEnpvoorpdepvolledigheid:pookpmetphetpenthousiasmepvanpveelpprofessio-
nalspinphetpachterhoofd,penprekeningphoudendpmetphunpinstemmingpmetpdepWmo,pblijftp
hetpzaakpdezepspanningenptepsignaleren.

	 Op	zoek	naar	een	sociale	republiek

ZoupbijpeenpwetpdiepzoveelpuitdruktpenpzoveelpwilpbereikenpenpveranderenpinpNederlandp
eenpdeelpvanpdepenergiepbijpdepinvoeringpervanpkunnenpwordenpbesteedpaanpdepgeschets-
tepwaardenspanning?pDepWmoproeptpalspvanzelfpomponderzoekpoverpdeptheoriepenpdep
praktijkpvanpparticipatie,pofpditpwetpzelfpditpnupwilpofpniet.

Vooralpvoorpdepagogischepprofessionalspliggenper,pzoalsptepdoenpgebruikelijk,ptakenptep
wachten.pGelukkigpzijnpditptakenpdiepdepkanspgevenpomptepoefenenpmetpnieuwepsituatiesp
enpvanuitpnieuwepeisen,penpligtperpdepkanspompookpdepbestuurderspduidelijkptepmakenpwatp
hetpbetekentpomppolitiekepagogiekpvanpburgerspenpprofessionalsptepverwachten.

Eenpkanspdiepzichpaftekentpvoorpdepsocialepprofessionalpispompzichpteponderscheidenp
alspsociaalponderzoeker,pinphetpbijzonderpmetphetpuitvoerenpvanpactieonderzoekpenpopp
diepmanierptepreagerenpoppdepeispvanpdepWmopompzichpalspprofessionalpzoveelpmogelijkptep
onthoudenpvanpinterventies.pDepprofessionalpispdanpminderpeenpinterventionistpenpmeerp
eenpbegeleider,pterwijlphijpofpzijptochpbetrokkenpispbijpdepcreatiepvanpnieuweppraktijkenp
enpaanpdenplijve,palspparticiperendponderzoeker,pmeepdeppraktijkpdoorleeft,penpdepbetrok-
kenenpkanpadviseren.pWellichtpispditpeenpkanspvoorpstudentenpenpafgestudeerdenpvanpdep
MasterspSociaalpWerk.

Daarnaastpkunnenpsocialepprofessionalspalspeenpspinpinphetpwebpparticiperenpinpsoci-
alepdialogenp(bijvoorbeeldpinpdepvormpvanpwaardenlabspzoalspalpeerderpinpdeppraktijkp
gebrachtpenponderzocht)p(Kupper,p2009).

Totpslotpisphetpaanptepradenpaanpgemeentenpomp(zoverpzijpnamenspdepstaatprecht-
streekspbetrokkenpzijnpbijpdepuitvoeringpvanpdepWmo)panaloogpaanpmedisch-ethischep
commissiespoverptepgaanptotphetpoprichtenpvanppolitiek-ethischepcommissiespbinnenp
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depgemeentelijkepgrenzen.pWellichtpkunnenpwepovergaanptotphetpkiezenpvanpeenpsoci-
alepburgemeesterpperpwijkpofpdorp.pTegelijkertijdpkunnenpwepdepcentralepoverheidpvragenp
haarpaandeelptepnemenpinpdepstelselwijziging.pErpispechtpsprakepvanpeenpsociaal-ethischep
missingplink:pdepwetgeverpkunnenpwepvragenpompeenp10epprestatieveldpbijpdepWmopinptep
voeren:phetpbevorderenpvanpsocialeprechtvaardigheidpenpwaardereflectiespbijpdepburgersp
enpdepstaat.pDitpzoupeenpeerstepstappzijnpnaarpdepsocialeprepubliekpdieponzepsamenlevingp
ontbeert,penpdieperpdepredenpvanpispdatpburgerspeenpsociaalpcontractpisponthouden,pookp
metpdepWmo.pHetpideepvanpeenpsocialeprepubliekpispnietpeenspzozeerpbedoeldptegenpeenp
monarchie,palspwelpalsptegenkrachtptegenpdepontwikkelingpvanpdephuidigepgeografischep
enplocalepverzuilingpdiepinpdepplaatspispgekomenpvanpdepvroegereplevensbeschouwelijkep
verzuiling.7

Totpdeptijdpdatpwepeenpsociaalpcontractpafsluiten,pkunnenpwepiedereenpaanraden,penp
danpmetpnamepdepsocialepprofessionalspwantpzijpzijnpdepechtepsocialepdeskundigen,pzichp
aanptepmeldenpalspdeelnemerpvanpdepparticipatieraden.

7p KwekkeboompetpalpschrijvenpalpruimpvoorpdepinvoeringpvanpdepWmo:p“Jepkuntpjepafvragen…ofphetpconceptp

vanpeenpintegralepaanpakpzoalspdiepinpdepgroterepgemeentenptotpontwikkelingpispgekomenpompgrotepsocialep

problemenpoppteplossen,pzomaarpovergeheveldpkanpwordenpnaarpkleinerepgemeentenpmetprelatiefpweinigp

ofpgeenpsocialepproblemen”p(Kwekkeboom,petpal.,p2002,pp.p126).pTochpispdepWmoperpgekomen,penpditpbete-

kentppraktischpgesprokenpdatpsociaalpbeleidpinpNederlandpsteedspmeerpgrotepsteden-beleidpispgeworden,penp

vanuitphetpniveaupvanpdepstaatpgesprokenpbetekentpditpeenpongewenstepsociaal-ethischepverzuiling,pmetp

alspgevolgpdatpgemeenten,pprofessionalspenpburgerspoppstaatsniveauptepweinigpwordenpgedwongenpompinp

samenspraakpenponderlingepstrijdpeenpgemeenschappelijkepsocialepethiekpopptepbouwen.
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De mens als zorger, over informele zorg en beleidsutopieën
JanpSteyaertp&pAlettapWinsemiusp

	 Inleiding8

Eindp2009ppubliceerdenpGhislainpVerstraetepenpRikpPinxtenpeenpbundelpessaysponderpdep
titelpdoe het zelf democratie,peenpboekpoverp“mensenpenphunprolpinpdepsamenleving”p(Ver-
straetep&pPinxten,p2009).pUitpdeptitelpwordtpalpduidelijkpdatpVerstraetepenpPinxtenpeenp
pleidooiphoudenpvoorpenpoppzoekpzijnpnaarpnieuwepvormenpvanpactiefpburgerschap.pDep
titelspvanpelkphoofdstukpwijzenpookpdieprichtingpuit:pdepmenspalspbouwer,palspopvoederp
…pGedaanpmetpconsumentismepenpleunenpoppdepoverheid.pLevepdepactievepburgerpdiepdep
handenpuitpdepmouwenpsteektpenpzijnpsteentjepbijdraagtpaanpdepsamenleving.

Hetpboekpbevatpzevenphoofdstukkenpwaarinptelkenspdepburgerpalspproducentpoppeenp
bepaaldpterreinpbeschrevenpwordt.pHelaaspontbreektpeenphoofdstukpoverpdepzorgendep
mens,pdepburgerpdiepnietpalleenpzorgpdraagtpvoorpzichzelfpmaarpvooralpvoorpanderepbur-
gerspinpkwetsbarepsituaties.pDiepleemtepispaanleidingpomphierpeenppogingptepdoenpzo’np
hoofdstukptepschrijven.pInpdezeppublicatiepstaatpimmerspnetpdiepzorgendepburgerpcentraal.p
Depburgerpwordtpsteedspmeerpgezien/gewaardeerdpalspbronpvanpinformelepzorg,pzowelpinp
beleidp(ziepvoorafgaandepbeschouwendephoofdstukken)palspinpdepdagelijkseppraktijkpvanp
hulpverleningp(ziepvolgendephoofdstukkenpoverpsocialepinterventies).p

Diepzorgendepburgerpwordtpeenpbelangrijkepcomponentpinpdepzoektochtpnaarpduur-
zamepzorg.p

InpdepanalysepvanpdiepnieuweppositiepkomenpwepvrijpsnelpbijpHanspAchterhuispterechtp
omwillepvanpzijnpwerkpoverputopieënp(Achterhuis,p1998,p2010).pBijphetpoverzienpvanpdep
Wmopenpdepeerstepjarenpwerkingpvanphetpnieuwepsociaalpbeleidpdringtpzichpimmerspdep
vraagpoppofperpgeenpsprakepispvanpeenpbundelpbeleidsutopieën.pMaarpookpdepvraagpofpdatp
ergpis,penpofphetpwelptepvermijdenpis.p

	 Sociaal	beleid	en	beleidsutopieën

InpWmopzittenpeenpaantalpforsepaannamen,pdiepwepkunnenpgelijkpstellenpmetpbeleidsuto-
pieën.pDiepkunnenpomschrevenpwordenpalspledenpvanpdepruimerepfamiliepvanputopieën,p
zoalspbeschrevenpdoorpHanspAchterhuisp(Achterhuis,p1998).pEenputopiepstaatpnietpnood-
zakelijkpgelijkpaanpeenphopeloospnaïefpdroombeeldpoverphoepdeptoekomstperpzoupkunnenp
uitzien.pUtopieënpzijnphetpzaaigoedpvanpmaatschappelijkepvooruitgang,phetpdroombeeldp
datphetponbereikbarepnastreeftpomphetpbereikbarepteprealiseren.pAchterhuisponderscheidtp
driepfamiliekenmerkenpvanputopieën,pdriepbouwstenenpdiepinpelkeputopiepterugkomen:p
hetpgaatpinpeerstepinstantiepaltijdpompmaakbaarheid,pd.w.z.pdepmenspkanpdeputopieprea-
liseren,pwepzijnpdaarvoorpnietpafhankelijkpvanpbv.pgoddelijkepvoorzienigheid.pInptweedep

8p DitphoofdstukpispeenpbewerkingpvanpSteyaert,pJ.,p&pWinsemius,pA.p(2010).pDepmenspalspzorger,poverpinformelep

zorgpenpbeleidsutopieënpAlert, 36(4),p21-28.

Hoofdstukp5
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instantiepgaanputopieënpaltijdpoverpdepsamenlevingpenpbijvoorbeeldpnietpoverpeenpheelp
anderepnatuurlijkepomgeving.pTenslottephebbenpzepmetpelkaarpeenpholismepgemeen,p
d.w.z.phetpgaatpompdeptotaliteitpvanphetpmaatschappelijkepexperiment.pDaarompzijnputo-
pieënpookpdikwijlspgeplaatstpoppeilandenpofpafgelegenpgebieden,pzodatphetpeenponafhan-
kelijkpstukjepwereldpis.p

VerderpmaaktpAchterhuisponderscheidptussenpsocialeputopieënp(stijlpThomaspMore’sp
Utopia)penptechnischeputopieënp(stijlpFrancispBacon’spHet nieuwe Atlantis).pAchterhuisp
introduceertpookphetpbegrippgerealiseerde utopie:pdiepgedachtenpuitpeenputopiepdiepwer-
kelijkheidpwordenpenpgeenptegengesteldepconsequentiespopleverenpdanpbeoogdpenpver-
wacht.pHijpomschrijftponzephuidigepsamenlevingpalspeenpvrijwelpgerealiseerdeputopie:p“Alsp
gerealiseerdeputopiepbevindtponzepmaatschappijpzichptussenpdepdromenpvanpdeptraditio-
neleputopistenpenpdepbezwarenpvanpanti-utopisten”.p

BeleidsutopieënpdelenpmetptraditioneleputopieënpzoalspdiepvanpMorepofpBaconpdep
familiekenmerkenpmaakbaarheidpenpsamenleving,pmaarpmissenphetpholisme.pZepgaanp
juistpoverpeenpspecifiekpaspectpvanpdepsamenleving,pzoalspinphetpgevalpvanpdepWmopbij-
voorbeeldpzorgpvoorpdepkwetsbarepburger.pDatproeptpdepvraagpoppinphoeverrepdeputopischep
denkbeeldenpuitpdepWmopzichpdepafgelopenpvierpjaarpgematerialiseerdphebben,pinphoever-
rephierpsprakepispvanpeenpgerealiseerdeputopie.pDaaromplichtenpwepdriepvanpdiepdenkbeel-
denpuitpdepWmoptoe.pDaarmeepwordtpnietpdephelepwetpbeschreven,pmaarpwelpdepmeestp
relevantepelementenpinprelatieptotpactiefpburgerschappenpdepmenspalspzorger.p

EenpeersteputopischepdenkbeeldpuitpdepWmopispmarktwerking,pde mens als kritische con-
sumentpdiepviapzijnp‘koopgedrag’peenpoptimalepmarktpdoetpontstaan.pHetpispdepbekendep
droompvanp‘newppublicpmanagement’:pdepefficiëntiepenpeffectiviteitpvanppubliekepdienst-
verleningpkanpsignificantpverhoogdpwordenpalspdiepsectorpgeorganiseerdpwordtpalspeenp
markt,pmetpkritischpkiezendepklanten/opdrachtgeverspenptegenpelkaarpconcurrerendep
aanbieders.pDepbestaandepvastepsubsidierelatiesptussenpoverheidpenpzorgverstrekkers/
hulpverlenerspmoetenpdaarompdoorbrokenpwordenpenpplaatspmakenpvoorpscherpepcon-
currentiepoppbasispvanpprijspenpkwaliteit.pDepwetpintroduceertpdaartoepdriepinstrumenten:p
gemeentenpkrijgenpzeerpindringendpdeprichtlijnpomphulpverleningpvooralpdoorpderdenp
teplatenporganiseren,penpduspnietpinpeigenpbeheerpuitptepvoerenp(zoalspbv.pdepVlaamsep
gemeentenpviaphunpOpenbarepCentrapMaatschappelijkpWerk,pofpdepSocialpServicepDepart-
mentspinpEngeland,pdatpzijnptelkenspgewoonponderdelenpvanpdepgemeentelijkeporganisa-
tie).pNederlandsepgemeentenpmoetenphulpverleningpviap(Europese)paanbestedingp‘inpdep
marktpzetten’.pTenslottepmoetenpzepburgerspaltijdpdepkeuzepgevenpompgeenphulpverleningp
inpnatureptepkrijgen,pmaarpinpgeldpviapeenppersoonsgebondenpbudget.pOppdiepmanierpwor-
denpindividuelepburgerspkritischepzorgklantenpenpontstaatperpdepbestepprijs-kwaliteitpver-
houding,pzopispdeplogica.pGemeentenpgingenpnapdepinwerkingtredingpvanpdepWmophardp
aanpdepslagpomphuishoudelijkephulppviapaanbestedingenpteporganiseren.pDatpleiddeptotp
eenpverlagingpvanphetpuurtarief,pmaarpdaarmeepookptotpverschralingpvanpdepzorgp(thuis-
hulppwerdplouterppoetsen)penptotpslechtereparbeidscontractenpvoorpdepwerknemers.pTal-
rijkepgemeentenpschakeldenpdaarompoverpnaarphetpzogenaamdepZeeuwsepmodel,pwaarbijp
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nietpgeconcurreerdpkanpwordenpopphetpuurtariefpomdatpdatpdoorpdepgemeentepvastge-
legdpwordt,pmaarpwelpoppkwaliteit.p

InpzijnprecentstepboekpheeftpHanspAchterhuispdeputopiepvanpdepmarktpbeschrevenpaanp
dephandpvanphetpwerkpvanpAynpRandpenphaarpvolgelingenp(zoalspMiltonpFriedmanpenpAlanp
Greenspan).pHetplaatpzichplezenpalspeenpontwakenpwaarbijpdepdroompeenpnachtmerriep
bleekptepzijn.pDeprealisatiespvanpdepmarktutopiepblijkenptriestptepzijn.pHijpkomtptotpdep
vaststellingp“datpveelpvanponspmenselijkperfgoedpenpveelpvanpdepomheinendepinstitutiesp
diepwepinpdepafgelopenpeeuwenphebbenpgecreëerd,phetpverdienenpomptepwordenpverde-
digdptegenp“de neoliberale tsunami”p(Achterhuis,p2010,pp.p295).p

OokpdepervaringenpmetphetpwerkenpmetpaanbestedingpinpdepWmopdepafgelopenpdriepjaarp
lezenpwepalspeenpontwakenpuitpeenpdroom.pSteedspexplicieterpwordtpteruggekomenpoppdep
utopiepvanpdepmarktpinppubliekepdienstverlening.pOud-staatssecretarispJetpBussemakerp
laatpnapdepvalpvanphetpvierdepkabinetpBalkenendepoptekenenpdatpzepdepaanbestedingenp
graagpuitpdepWmophadpgehaaldp(ziepZorg+Welzijn,pWmo-specialpmeip2010).pDepPvdAplaatp
opp23pfebruarip2010,pdriepdagenpnapdepvalpvanphetpkabinet,poptekenenpdatpzeptegenpdep
marktwerkingpinpdepzorgsectorpis.pEnpopp20pmeip2010,pdeplaatstepwerkdagpvanphetppar-
lementpvoorpdepverkiezingenpvanp9pjuni,pwordtpdepinitiatiefwetpvanpSP-kamerlidpAgnesp
KantpaangenomenpinpdepTweedepKamer.pDaarmeepzetpzijpeenpmooippuntpachterphaarppoli-
tiekepcarrièrepenpvervalt,pindienpdepEerstepKamerpnapdepzomerpdepwetpbekrachtigt,pdepver-
plichtingpvoorpgemeentenpompthuiszorgpviapaanbestedingenpteporganiseren.pHoewelpdep
samenstellingpvanpdepEerstepKamerpnietpgewijzigdpis,pispdepvraagpofpzepdepinitiatiefwetpzalp
goedkeurenpnatuurlijkpsterkpafhankelijkpvanphetpnieuweppolitiekepkrachtenveldpdatpnapdep
verkiezingenpontstaanpis.

EenptweedeputopischepdenkbeeldpuitpdepWmopispdepvitaliteitpvanphetpbestuurpopplokaalp
niveaupenpdepburgerpalspcoproducentpvanpbeleid.pInptermenpvanpVerstraetepenpPinxtenp
gaatphetpompde mens als beleidsmaker.pDepWmopgeeftpNederlandsepgemeentenpnadruk-
kelijkpdepopdrachtpomphunpinwonerspmeerpbijphunpbeleidptepbetrekken.pHetpgaatpdaar-
bijpzowelpompburgerspinphetpalgemeenpalspompspecifiekepdoelgroepenpvanpWmo-beleid.p
Beleidpmoetpaansluitenpbijphunpwensen,pbehoeftenpenpmogelijkheden.pDezepvormpvanp
burgerbetrokkenheidpwordtpookpwelpbeleidsparticipatiepgenoemd.pDezepvormpvanppar-
ticipatiepkanpoppallepfasenpvanphetpbeleidsprocespbetrekkingphebben.pBijpdepagendavor-
mingpgaatphetpomphetpsignalerenpvanpvraagstukkenpenpknelpuntenpwaarpmetpbeleidpeenp
antwoordpoppgegevenpzoupkunnenpofpmoetenpworden.pTijdenspdepbeleidsontwikkelingp
wordenpburgerorganisatiespgeachtpmeeptepdenkenpoverpvoornemenspenpdaarphunpmeningp
overptepgeven.pVaakpgebeurtpditpinpWmo-raden.pIsphetpbeleidpeenmaalpomgezetpinpmaatre-
gelen,pdanpisphetpvanpbelangptepmonitorenpofpdepmaatregelenpwelphetpgewenstepantwoordp
gevenpoppdepeerderpgesignaleerdepknelpunten.p

De(utopische)pgedachtepachterpdepbeleidsparticipatiepispdatpdepkwaliteitpvanpbeleidp
verbeterdpalspburgerspmeerpbetrokkenpwordenpbijphetpbeleidsproces.pMeerpmaatwerk,pmin-
derpbureaucratie,pmeerpeffect,pmeerpefficiëntie.pEnpmeerpzichtbaarheid.pJepzoupzelfspkun-
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nenpzeggenpdatpdezeputopiepbehelstpdatpdepkloofptussenpburgerpenppolitiekpgedichtpwordt.p
Zoverpisphetpechterpnogpniet.pErpstaanpenkeleppraktischepbezwarenpinpdepweg.pOmptep

beginnenpisphetpnogpmaarpdepvraagpofpmensenpwelpwillenpmeedenkenpoverpbeleid.pOppditp
momentpzijnperpnogpgeenpsignalenpdatphetpmoeilijkpzoupzijnpompledenpvoorpWmo-radenp
tepvinden,phoewelperpeenpoververtegenwoordigingpispvanpouderenpenpmensenpmetpeenp
fysiekepbeperking.pMaarphoepispdatpoverp2,p3pofp5pjaar?pDepbelangstellingpvoorplokaleppoli-
tiekpispgering,pzopblijktpuitpdeplagepopkomstpbijpgemeenteraadsverkiezingenpinpNederlandp
(gemiddeldp56%,penpbv.pslechtsp43,5%pinpEindhovenpbijpdepgemeenteraadsverkiezingp
vanpmaartp2010).pVervolgenspisperpdepkwestiepvanpdeprepresentativiteit.pDepmensenpdiep
bereidpzijnpompmeeptepdenkenpoverpbeleid,pnamenspwiepsprekenpzij?pWepkennenpallenphetp
fenomeenpvanpdepparticipatie-elite:pdepwijkburgemeesterspenpvleesgewordenpcliëntver-
tegenwoordigers.pDezelfdepmensenpdiepsteedspweerpopduikenpoppplaatsenpwaarpompdep
meningpvanpdepburgerpwordtpgevraagd.pZijpzijnpmaarpéénpstempvanpdepvele.pHoepkunpjep
erpalspgemeentepvoorpzorgenpdatpalpdiepanderepstemmenpookpwordenpgehoord?pOokpdep
stemmenpdiepaltijdphetpzachtstpklinkenpofpdiepzichpnietpeenspverheffen?pJulianpLepGrandp
waarschuwdeponlangspimmerspal:p“Thepbetterpoffphaveplouderpvoices:ptheypalsophavepbet-
terpcontactspandpsharperpelbows”p(Steyaert,p2009).p

Totpslotpisphetpdepvraagpwatpdepmogelijkhedenpzijnpvanplokaleppoliticipenpbeleidsma-
kerspomptepreagerenpoppdepwensenpenpbehoeftenpvanpdepgemeentelijkepinwoners.pVaakp
zullenpdezepwensenpenpbehoeftenptegenstrijdigpzijn,pnietpzeldenpzullenpzepafwijkenpvanp
hetpalgemeenpbelang.pHetpispaanpdeppolitiekpompbelangenpafptepwegenpenpkeuzenptep
maken.pDaarbijpkanpnooitpiedereenptepvriendpwordenpgehouden.pEnpmoetphetpspecifiekp
belangpvaakpwijkenpvoorpeenpalgemenerpbelang.pHetprisicopispdanpookpaanwezigpdatpmetp
allepaandachtpvoorpbeleidsparticipatiepdepverwachtingpontstaatpdatpdepgemeentepgaatp
doenpwatpdepburgerspwillen.pWanneerptochpanderepkeuzenpgemaaktpworden,pkanpdatptotp
desillusiepleidenpbijphenpdiepbereidpzijnpviapbeleidsparticipatiephunpstempteplatenphoren.p

EenpderdeputopischepdenkbeeldpinpdepWmopsluitpaanpbijpdepoproeppvanpVerstraetepenp
Pinxtenpvoorpactiefpburgerschap,penplaatpzichpsamenvattenpalspde mens als zorger.pBijpdep
politiekepdiscussiespbijphetptotpstandpkomenpvanpdepWmopomstreeksp2004pwaspdepteneurp
datpdepburgerpzichpaanpzijnpzorgtakenphadponttrokkenpenpdiepovergelatenphadpaanpdep
verzorgingsstaat.pDepburgerpwasptepveelpgaanpleunen,penptepweinigpgaanp(onder)steunen.p
Daardoorpwerdpdeptaakpvoorpdiepverzorgingsstaatptepgrootpenpnietplangerpvolptephouden:p
“Waarphetpvroegerpgewoonpwaspdatpmensenpzelfpdepverantwoordelijkheidpnamenpdoorp
bijvoorbeeldpzelfpmaatregelenpteptreffen,pisperpdeplaatstepjarenpeenpverschuivingpnaarpdep
AWBZpopgetreden.”p(ContourennotapWMO,p2004,pp.p4).pDaarompwilpdepWmopdepzorgpopp
eenpanderepmanierpgaanporganiserenpompmeerpruimteptepmakenpvoorpdiepmenspalspzorger,p
ompburgerspuitptepdagenpweerpmeerptep(onder)steunenpenpvoorpelkaarptepzorgen.pOppdep
wijzepwaaroppdatpzoupmoetenpgebeurenpispdepwetgeverpminderpduidelijk

Welpispduidelijkpdatpmetpdezepgedachtepteruggegrepenpwordtpoppouderepdiscussiesp
overpformelepenpinformelepzorgp(ziephieroverpookphoofdstukp2pinpditpboek).pJepzoupkun-
nenpstellenpdatpwephiermeeptoepzijnpaanpeenprenaissancepvanpdepveelpgenoemdepzorg-
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zamepsamenlevingpvanpCDApministerpBrinkmanpinpdepjarenptachtigpvanpvorigepeeuw.pToenp
bleefphetpoverwegendpbijpretoriekpenpdomineerdenpdepbesparingenpinpdepsocialepsectorp
enppubliekepdienstverlening.pNupispdepWmopéénpgrootpsignaalpaanpdepburgerpdatphetpechtp
anderspmoet.pHetpblijftpnietpbijpretoriekpmaarpkrijgtpeenpdwingendpkarakterpviapdiversep
maatregelen.pTeruglopendepbudgetten,pstrengerepindicatiespenpgroterpberoeppoppeigenp
koopkrachtpzijnpdaarvanpdepmeestpherkenbarepelementen.pMaarpdaarnaastpisperpveelp
hooppdatpinformelepzorgpnogpsterkpkanptoenemen.pDatpvertaaltpzichpnaarpveelpaandachtp
voorpmantelzorgpenpvrijwilligerswerk.

	 Van	beleidsutopie	naar	gerealiseerde	utopie:	de	maakbaarheid	van	informele	zorg

Achterhuispwijstperpoppdatponzephuidigepsamenlevingpveelpwegpheeftpvanpeenpgereali-
seerdeputopie,penpdatpmetpnamepveelpbouwstenenpvanptechnischeputopieënpwerkelijkheidp
gewordenpzijn.pDeptechnischepinnovatiespdiepFrancispBaconpinpeenppre-industriëleptijdp
beschrijftp(1626)penpdieptoenpnogppurepsciencefictionpwaren,pzijnpnupalledaagsepenpgewo-
nepdingenpgeworden.pAchterhuispwaarschuwtpechterpvoorpsocialeputopieën,pdiepzoudenp
veelpminderpleidenptotprealisaties,penpveelpmeerprisico’spomvatten.pHoepvertaaltpzichpditp
naarpdepWmo?pEn,pgeletpoppdepinvalshoekpvanpVerstraetepenpPinxten,phoepvertaaltpditpzichp
naarpdepmenspalspzorger,pnaarpdepderdepeerderpbeschrevenpbeleidsutopischepgedachtepinp
diepWmo?p

DepWmopomvatpdusponderpmeerphetpdroombeeldpdatpburgerspmeerpvoorpelkaarpgaanpzor-
gen,pdatpinformelepzorgptoeneemtpenperpminderpwordtpgeleundpoppdepzorgpvanpformelep
hulpverlening.pDiepgedachtepsluitpaanpbijpdepoproeppvanpVerstraetepenpPinxtenptotpactiefp
burgerschap.pMichelpCrozierpschreefpdertigpjaarpgeldenpechterpalp“on ne change pas la 
société par décret”.pDepvraagpispdusphoepdepWmopkanpbijdragenpaanpdiepgewenstepveran-
deringpvanpburgergedrag,phoepzijphetpzorgendpvermogenpvanpmensenpkanp‘ontginnen’?p

Depeersteprelevantepobservatiepdaaroverpispdatpdepwetpzelfpenpdepachterliggendep
memoriepvanptoelichtingpenpanderepdocumentenpoppditppuntpbehoorlijkpvraagpblijven.p
Anderepaspectenpvanpdepwetpzoalspdepaanbestedingsplichtpofphetpverdelingsmodelpdatp
budgetpverdeeltpoverpdepverschillendepgemeentenpwerdenptotpinpdetailpuitgewerkt.pDep
zoektochtpnaarpdepmenspalspzorgerpmoestphetpdoenpmetpveelpambitiepenpweinigpvisie.pWatp
tepbereikenpwaspduidelijkerpdanphoephetptepbereiken.p

OokpinpdepeersteplandelijkepevaluatiepvanpdepwerkingpvanpdepWmopwordtpditpaspectpvanp
hetpbeleidpnietpechtpmeegenomen.pHetpevaluatieonderzoekpdoorphetpSociaalpenpCultu-
reelpPlanbureaup(SCP)pbeperktpzichpnoodgedwongenptotpdepzorgpvoorpmensenpmetpeenp
beperkingpalspdoelgroeppenpdepmantelzorgpvoorpdezepmensenpalspverbijzonderingpvanp
actiefpburgerschap.pWelpsteltphetprapportpterechtpdat:p“eenpaantalpvormenpvanppartici-
patiepwordtpinpbeleidpenppraktijkpsamenpaangeduidpmetpdeptermp‘actiefpburgerschap’pofp
‘maatschappelijkepinzet’.pHetpgaatpompdepinzetpmet,pvoorpofpnamenspmedeburgers.pHetp
spreektpvoorpzichpdatpdezepsubdoelenpvanpdepWmopnietpalleenpdepburgerspmetpbeperkin-
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genpaangaan,pmaarpalle burgers.”p(onzepcursivering)p(depKlerk,pGilsing,p&pTimmermans,p
2010,pp.p29).pTerwijlphetpSCPpoppditpvlakpduspinpdezepevaluatierondepgeenpuitsprakenpdoet,p
doetpMOVISIEpdatpwel.pInphunprecentptrendrapportpoverpdepWmopwordtpgeconstateerdpdatp
depbetrokkenheidpvanpburgerorganisatiesp(vanpkerkenptotpdeplokalepvoetbalclub)pgeringp
is,penpdepafgelopenpjarenpookpnietptoegenomenpisp(Lub,pSprinkhuizen,p&pCromwijk,p2010).p
Datpheeftptepmakenpmetpdeprelatieveponbekendheidpvanpdiepburgerorganisatiespmetpdep
Wmo,pmaarpookpmetphetpnietpconcretiserenpvanphunpmogelijkeprolpinpdeptallozepbeleids-
plannenpdiepgemeentenpoppditpterreinpmaken.p

Depsituatieplijktpevenwelptepwijzigen.pGemeentenpwarenpdepeerstepjarenpvooralpbezigpmetp
dephelepdringendepnieuwepuitdagingenpdiepdepWmopmetpzichpmeebrachtp(zoalsphuishou-
delijkephulppalspnieuwepgemeentelijkeptaakporganiserenpenphulppaanbesteden)pmaarprich-
tenpdepblikpnupoppdepwatplangereptermijn.pDepaangekondigdepforsepbezuinigenpoppallep
bestuurlijkepniveauspmakenpookpduidelijkpdatphetpnietplangerpzalpvolstaanplinkspenprechtsp
watpspaarzamerpomptepgaanpmetpbudgetten,pmaarpdatpindringendepkeuzespnodigpzijn.p

OokpdeprijksoverheidpmaaktpnupruimtepompmeerpnaarpditpstukpvisiepvanpdepWmoptep
kijken.pStaatssecretarispBussemakerphadpnetpvoorpdepvalpvanphetpkabinetpopp22pfebruarip
jongstledenpeenpvisietekstpklaarponderpdeptitelpWelzijn nieuwe stijl.pEnphoewelpdeptekstp
doorpdepkabinetsvalpnogpnietpinphetpparlementpbesprokenpispenpdaardoorpnogpnietppubliekp
beschikbaarpis,pheeftpdephelepsectorphetperpwelpover.pEénpvanpdepaandachtspuntenpvanp
Welzijnpnieuwepstijlpispwerkenpaanpbeterepverhoudingenptussenpformelepenpinformelep
hulp,ptepbouwenpaanpvitalepcoalitiesptussenpbeiden.pDatpvraagtpompeenpanderepopstellingp
vanpdephulpverlener,pdiepzichpminderprichtpoppwatphijpofpzijpzelfpaanpzorgpkanpbiedenpenp
meerprichtpoppwatphijpofpzijpinphetpsocialepnetwerkprondompdepcliëntpaanpzorgpvoorpelkaarp
kanpkrijgen.pWephebbenpdatpeerderpomschrevenpalspeenpactieve terughoudendheidpvanpdep
professionalp(Steyaert,pBodd,p&pLinders,p2005,pp.p81pe.v.).p

RelevantpinpdezepcontextpispookphetpnetpafgerondeppromotieonderzoekpvanpLilianpLinders:p
depbetekenispvanpnabijheidp(Linders,p2010).pZijponderzochtpinpeenpvolkswijkpinpEindhovenp
hoepbuurtbewonerspvoorpelkaarpzorgen,penpwaarompzepdatp(niet)pdoen.pInptegenstellingptotp
depleidendepgedachtepinpdepWmop(eenpbeterepleefbaarheidpinpdepwijkpleidtptotpmeerpinfor-
melepzorg)pblijktpdatpburenpwelpvoorpelkaarpzorgen,pmaarpdatpzepdatpvooralpdoenpomwillep
vanponderlingepsocialeprelatiespenpnietpomwillepvanpbuurtbinding.pNogpverrassenderpisp
hetpresultaatpdatphetpmetphetpaanbodpvanpinformelepzorgpwelpgoedpzit,pmaarpdatpburgersp
vooralpvraagverlegenheidphebben.pDatpneemtpsomspschrikbarendepproportiespaan,pzoalsp
eenpdepressievepmanpdiepelkepdagpopphetpbalkonpstaatptepoverpeinzenpofphijpwelpofpnietp
zoupspringen,pmaarperpnietptoepkomtpzijnpdochterpomphulpptepvragen.pDepuitdagingpispdusp
nietpzozeerpomphetpaanbodpvanpinformelepzorgptepvergrotenp(waarpnupveelpaandachtpnaarp
gaat)pmaarpompdepvraagptepexpliciterenpenpburgerspoverphunpvraagverlegenheidptephelpen.
Ompdeputopischepgedachtepvanpdepmenspalspzorgerpteplatenpgroeienpnaarpeenpgereali-
seerdeputopiepispveelpmeerpvanpditpsoortponderzoekpnodig.pWepmoetenpdepdynamiekpvanp
informelepzorgpveelpindringenderpgaanpbegrijpenpompdepschaarserpwordendepformelep
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zorgpoptimaalpinptepzetten,penpviapvitalepcoalitiesptussenpformelepenpinformelepzorgpeenp
maximalephoeveelheidptotalepzorgpvoorpkwetsbarepburgersptepbereiken.pDeppraktijk-
hoofdstukkenpinphetpvervolgpvanpditpboekpbeschrijvenpinitiatievenpwaarpditpsamenspelp
gezochtpwordt.p

	 Conclusie

Deputopiepvanpdepzorgendepmenspispgeborenpuitpdepurgentiepwaarmeepbeleidsmakersp
enppoliticipnaarpdepduurzaamheidpvanpdepverzorgingsstaatpkijken.pHetpispookpeenputo-
piepdiepaanspreekt,pzoalspblijktpuitphetpenthousiasmepwaarmeepgemeentenpaanpdepslagp
zijnpgegaanpmetpdepherzieningpenpvormgevingpvanphunpbeleid.pDatpdezepbeleidsutopiep
eenpzeerpduidelijkepschaduwzijdepheeft,pispvanpbeginpafpaanpbetoogdpdoorponderzoekers,p
belangenbehartigerspenppolitici.pWaarpkomtphetpideepvandaanpdatpmensenpbereidpenpinp
staatpzijnpelkaarpmeerptepgaanphelpen,pmeerpvoorpelkaarptepzorgen?pHoepverhoudtpdatp
strevenpzichptotpdepdrukpompdeparbeidsproductiviteitptepverhogen,pdoorplangerepwerkwe-
kenpenpeenphogereppensioengerechtigdepleeftijd?pNederlandpkentpinternationaalpgezienp
alpeenpzeerphoogppercentagepvrijwilligerspenpmantelzorgers.pWaaroppisphetpideepgebaseerdp
datpditppercentagepnogpwelpverderpomhoogpkan?pEnpwaarpkomtphetpideepvandaanpdatp
mensenpwelpmeerpondersteuningpzoudenpwillenpbiedenpaanpechtpkwetsbarepmensenp
zoalsppsychiatrischeppatiënten,pzwervers,poverlastveroorzakers?p

Watpalsphetpnietplukt?pWatpalspoverp5pofp10pjaarpblijktpdatphetpaantalpinformelephulpverle-
nerspnietp(voldoende)pisptoegenomen?pTerwijlpdepformelepzorgpwelpverderpispbeperktpomp
kostenptepbesparen.pTerwijlperpinderdaadponvoldoendepzorgpersoneelpis.pWelkepconse-
quentiespheeftpdatpvoorpdepNederlandsepsamenlevingpenpmetpnamepvoorpdepkwetsbarep
burgerspinpdiepsamenleving?pVooralsnogpzijnperpgeenpsignalenpdatpoverpdezepvraagpwordtp
nagedacht,pdatperpeenpplanpBpwordtpopgesteld.pVolpenthousiasmepzijnpbeleidsmakers,p
politicipenpveelpuitvoerderspbezigpmetphetpbedenkenpvanpmooiepnieuwepplannenpomptep
proberenpdepWmoptotpeenpsuccesptepmaken.p

Oppnationaalpniveaupkeekpmenprecentpalvastptevredenpterugpoppdepafgelopenpjaren.p
ZopschreefpministerpKlinkpinpjulip2010peenpbriefpaanpdepTweedepKamerpoverpdepresulta-
tenpvanpdepAWBZ-pakketmaatregel:p“UitpdeppakketmaatregelmonitorpvanphetpCIZpblijktp
datpopp1pjanuarip2010p41.000pmensenpminderpmetpbegeleidingpzijnpdanpeenpjaarpdaar-
voor.pDaarnaastpzienpwepeenpdalingpvanpnieuwepinstroompbijpdepfunctiepbegeleiding.”penp
“Grotepmaatschappelijkeponrustpalspgevolgpvanpdeppakketmaatregelpispnietpontstaan,pwelp
kunnenpdepgevolgenpvervelendpzijnpvoorpdepindividuelepcliëntpdiepminderpofpgeheelpgeenp
begeleidingpmeerpkrijgt.pNietteminpblijkenpveelpcliëntenpeenpoplossingptephebbenpgevon-
den,pinpeigenpkringpofpdoorpeenpberoeppoppeenpanderpdomeinptepdoen.”

ErgenspschreefpAchterhuispdatputopieënpnogpeenpvierdepfamiliekenmerkphebben:pzepgaanp
uitpvanphetpeindepvanpdepgeschiedenis,pallespispimmerspperfectpenperpzijnpgeenpverderep
aanpassingenpnodig.pLatenpwepvooralpbeleidsutopieënpverpwegphoudenpvanpditpfami-



Oppzoekpnaarpduurzamepzorgp 73

liekenmerk,penpbeleidpsteedspmengenpmetpeenpgezondepportieptwijfel.pDatpvraagtpomp
hetpcontinupvernieuwenpenpherijkenpvanpbeleidpoppbasispvanpvoortschrijdendpinzicht,popp
basispvanpevaluatiepvanpwatpgerealiseerdpwordtpenpwatpniet.pBeleidsutopieënpzijnpgebaatp
bijpeenpkortephoudbaarheidsdatum.p
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MEE: de herontdekking van sociale netwerken  
als bron van zorg
DianpvanpBladelp&pJanpSteyaert9

	 Casus

Agnes,p17pjaar,pheeftpADHD.pZijpheeftpinphetpverledenpuitp‘depAWBZpbegeleiding’ppersoon-
lijkepondersteuningpenphuiswerkbegeleidingpontvangen.pDitpheeftphaarpgeholpenphaarp
dagbestedingpenptakenptepstructurerenpenphaarpversterktpinphaarpsociaalpemotionelepvaar-
digheden.pTotpeenpjaarpgeledenpzijnperpveelpzorgenpenponrustpinphetpgezinpgeweestpdoorp
hetpgedragpvanpAgnes.pInmiddelspgaatphetpveelpbeterpmetpAgnesp(ookpinpdepgezinssitu-
atie),pmedepdankzijpdepinzetpvanpdezepbegeleidingpuitpdepAWBZ.

Moederp kanp Agnesp moeilijkp loslatenp doordatp zijp bangp isp datp Agnesp terugvaltp
inphaarpoudepgedrag.pMetpbehulppvanpdepnetwerkcirkelpheeftpdepconsulentpPakket-
maatregelpvanpMEEpZuidoostpBrabantpmoederpenpAgnesp inzichtpgegevenpoverphetp
netwerk(mogelijkheden)pvanpAgnes.pVoorpbeidenpheeftpditpzeerpverhelderendpgewerkt,p
onderpmeerpomdatpdezepcirkelpdepnetwerkmogelijkhedenpzichtbaarpheeftpgemaakt.pUitp
dezepcirkelpblijktpnamelijkpdatpAgnespveelpmensenpompzichpheenpheeftpwaarpzijpsteunp
aanpheeft,poppterugpkanpvallenpenpadviezenpvanpkrijgt.pZijpheeftpdoorphetpwerkenpmetp
dezepmethodiekpaanphaarpmoederpaanpkunnenpgevenpdatp‘depAWBZpbegeleiding’pnietp
meerpnoodzakelijkpispenpdatpdepwegvallendepAWBZ-ondersteuningpgeborgdpispbinnenphetp
natuurlijkepnetwerkpvanpAgnes.pMoederpheeftphierdoorpruimtepenpvertrouwenpgekregenp
voorphetploslaten.pHierdoorpgeeftpzijpAgnesphetpvertrouwenpdatpprofessionelepinzetpvanp
deppersoonlijkepondersteuningpenphuiswerkbegeleidingpoppeenpgoedepmanierpdoorphaarp
dochterspnetwerkpondervangenpis.

	 Achtergrond	en	(voor)geschiedenis

DepvoorgeschiedenispvanpdephuidigepMEE-organisatiespenphunpwerkingpgaatpbijnapeenp
eeuwpterugpenpispgekoppeldpaanphetpbuitengewoonponderwijsp(watpweptegenwoordigpspe-
ciaalponderwijspnoemen).pAlpopphetpeindepvanpdep18depenpinpdeplooppvanpdep19depeeuwpont-
stondenperpvormenpvanpbuitengewoonponderwijspvoorpkinderenpmetpeenpbeperking.pZop
starttepinp1790pinpGroningenpeenpschoolpvoorpdovepkinderen,pietsplaterpgevolgdpdoorpeenp
schoolpvoorpblindepkinderenpinpAmsterdam.pBeidepstaanpsymboolpvoorpeenppedagogischp
optimisme:peenpgeloofpdatpviaponderwijspdezepkinderenptochpietspkondenplerenpenphunp
beperkingpnietpalles-dominerendpwasp(ziepwww.canonsociaalwerk.nl,p1790).pDitpblijvenp
echterpsporadischepinitiatieven;pdepmeestepkinderenpmetpeenpbeperkingpblevenpgewoonp
thuispenpwerdenpvoorpzoverpmogelijkpingeschakeldpinp(thuis)arbeid.pDatpveranderdepbeginp
twintigstepeeuwptoenpmetpdepinvoeringpvanpdepleerplichtpookpkinderenpmetpeenplichamelij-
kepofpverstandelijkepbeperkingpnaarpschoolpmoesten.pDatpleiddeptotpdepoprichtingpvanpbui-

9p MetpdankpaanpMartjepHeijnenpvoorphaarpbetrokkenheidpbijpaanvangpvanphetpwerkenpaanpditpdeelprojectpvanp

depWmo-werkplaatspNoord-Brabant.

Hoofdstukp6
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tengewoonponderwijs,paangepastpaanpdepmogelijkhedenpvanpkinderenpmetpeenpverstan-
delijkephandicap.pDaarmeepontstondpechterplevensgrootpdepvraagphoepdezepkinderenpopp
tepvangenpenptepbegeleidenpnapdepschoolplichtigepleeftijd.pDaarplagpimmerspeenpimmensp
gevaar:p“Veelpoud-leerlingenpblekenpnaphetpafsluitenpvanphunpBLO-opleidingpinphetpcrimi-
nelepcircuitpofpdepprostitutiepterechtptepkomen.”p(Brantsp&pvanpGennep,p1992,pp.p13).

Zopontstondenpvrijpsnelpinstellingenpvoorpnazorgpvanpdezepleerlingen.pVooralphetpwerkp
vanpdepAmsterdamsepnazorgambtenaarpPierpdepBoerpispinpdezepfasepbepalendpgeweestp
(Brants,p2004;pBrantsp&pvanpGennep,p1992).pSamenpmetpdeppsychiaterpAripQueridopgeloof-
dephijpinpdepgroeikansenpvanpmensenpmetpbeperkingen:p“Zepgingenpervanpuitpdatpmensenp
metpeenppsychiatrischepstoornispofpverstandelijkephandicappzich,pbinnenpdepgrenzenpvanp
diepstoornispofphandicap,pwelpdegelijkpkondenpontwikkelen”p(Brantsp&pvanpGennep,p1992,p
p.p17).pDepBoerpwaspeenpgroteptegenstanderpvanpopnamepvanpburgerspmetpeenphandicappinp
eenp‘gesticht’pomdatphetphunpterugkeerpnaarphetphuiselijkepmilieupenpdepcontactenpmetp
depsocialepomgevingpbemoeilijkte.pWelpmaaktephijpwerkpvanpwerkinrichtingenpvoorpjon-
gens.pMeisjespzoudenpgewoonpthuisphelpenpinphetphuishouden.pZopstarttepinpaprilp1924p
depeerstepAmsterdamsepwerkinrichting.pHierinpligtpdepoorsprongpvanpdephuidigepsocialep
werkplaatsen.pDepgerichtheidpopphulpverleningpzopdichtpmogelijkpbijpdepsamenlevingp
kenmerktpnogpsteedspdephuidigepwerking.pUitpdezepperiodepstamtpookphetpleitmotivpdatp
nogpsteedspbinnenphetpspeciaalponderwijspenpMEE-organisatiespweerklinkt:p‘gewoonpalsp
hetpkan,pspecifiekpalsphetpmoet’.p

NapdepTweedepWereldoorlogpkwampdepsociaal-pedagogischepzorgponderpdepverantwoor-
delijkheidpvanphetpnieuwepministeriepvanpMaatschappelijkpWerk.pDepdoelstellingpwordtp
nupverwoordpals:p“bevorderingpvanpdepintegratiepvanpzwakzinnigenpinpdepmaatschappij”p
(Wijbenga,p1997,pp.p200).pHetpwerkpheetpdanpnogpMaatschappelijkpWerkpvoorpZwakzin-
nigenpenpwordtpgeorganiseerdpdoorpSociaalpPedagogischepDienstenp(SPD).pDeporganisatiep
verlooptpsterkpvolgensplevensbeschouwelijkeplijnen.pHetpzijnpdepjarenpwaarinpdepverzui-
lingphoogtijpviert.pPaspvanafpdepjarenpzeventigpenptachtigpneemtpdiepverzuilingpafpenpgaanp
SPD’spregionaalpsamenwerkenpenpfuseren.pOokpdepverzuildepkoepelorganisatiespfuserenp
totpdeplandelijkeporganisatiepSOMMA.pZopontstaatptegenphetpeindpvanpdep20stepeeuwpeenp
landschappmetpongeveerp25pSPDporganisatiespmetpzo’np50.000pcliëntenpenp2000pmede-
werkersp(Beltman,p2001,pp.p143).pAanphetpbeginpvanpdep21stepeeuwpzetpditpprocespzichpdoorp
enphervormenpdepSPD’spzichptotpMEE-organisatiesp(vanafpoktoberp2003).pDepdoelgroepp
werdpoppvraagpvanpstaatssecretarispMargopVliegenthartpookpuitgebreidpvanpmensenpmetp
eenpverstandelijkepbeperkingpnaarpmensenpmetpeenplichamelijkepbeperkingp(alpdanpnietp
veroorzaaktpdoorpeenpchronischepziekte),pmensenpmetpeenpzintuiglijkepbeperking,peenp
beperkingpopphetpautistischpspectrumpofpvoorpkinderenpinpdepleeftijdpvanp0-7pjaarpmetpeenp
(vermeende)pontwikkelingsachterstandp(integralepvroeghulp).p
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Momenteelpzijnperp22pMEE-organisatiespmetpongeveerp3.300ppersoneelsleden.pHetpaantalp
cliëntenpispvrijwelpverdubbeldptotp100.000p(cijfersp2007,pwww.mee.nl).pDeplandelijkepkoe-
pelpSOMMApwordtpeindp2003pomgevormdptotpMEEpNederland.p

Erpverandertpechterpmeerpdanpdepnaam,pschaalgroottepenplevensbeschouwelijkepbasispvanp
organisatie.pTotpdepjarenpnegentigpwarenpSPD’spactiefpoppzowelp(kortdurende)phulpver-
leningpenpbegeleidingpalspinformatiepenpadvies.pOmponafhankelijkerpenpvraaggerichtptep
kunnenpwerkenpenpoptimaalpbijptepdragenpaanpcommunitypcarepnemenpdepMEE-organi-
satiespafscheidpvanphetpzelfpuitvoerenpvanphulpverlening/begeleidingpenpheroriënterenp
zepzichp‘uitsluitend’poppdeptakenpinformatiepenpadvies.pHetpgevenpvanplaagdrempeligepenp
onafhankelijkepcliëntondersteuningpwordtpdep‘corepbusiness’pvanpMEE.pStaatssecretarisp
MargopVliegenthartpomschreefpeindp2001pdepdoelstellingpvanpdiepontwikkelingpals:p“Eenp
eenvoudigptoegankelijke,pbetrouwbarepenponafhankelijkepSPDpNieuwepStijlpmoetpertoep
bijdragenpdatpdepcliëntpbeterptoegerustpzalpzijnpkeuzenpinpdepzorgpenpoppanderepterreinenp
tepmaken.”p(briefpaanpdepTweedepKamer,p19-11-2001).pZorgtakenpwordenpdaarompbijpande-
reporganisatiespondergebracht,pzodatpMEEponafhankelijkpkanpadviserenpenpgeenpbelangp
meerpkanphebbenpbijphetpverwijzenpnaarpeigenphulpverlening.p

Perp1pjanuarip2009pzijnpdepAWBZ-pakketmaatregelenpingevoerd.pOnderdeelphiervanpispdatp
depfunctiespondersteunendepenpactiverendepbegeleidingp(OBpenpAB)penpbehandelingpzijnp
samengevoegdptotptweepnieuwepfuncties:pbegeleidingpenpbehandeling.pMensenpmetpeenp
lichtepbeperkingpverliezenphunprechtpoppbegeleiding.pOokpzullenpsommigepmensenpmin-
derpurenpbegeleidingpgaanpkrijgen.

Erpzijnptweepgroepenpteponderscheiden.pDepeerstepgroepphadpeenpindicatiebesluitpOBp
en/ofpABpdatpinp2009pafliepp(groepp2009).pDezepgroeppmoestpzichzelfpmeldenpbijphetpCIZp
voorpeenpherindicatie.pAllepcliëntenpdiepdepbegeleidingpinp2009pvolledigpverloren,pkregenp
eenpgewenningsperiode.pDepduurpdaarvanpwaspafhankelijkpvanphetpmomentpwaaroppdep
indicatiepafliep.

Deptweedepgroepp(groepp2010)pbestaatpuitpcliëntenpmetpeenpindicatiebesluitpOBpen/ofp
ABpdatpaflooptpnap31pdecemberp2009.pDezepgroeppkreegpookpinp2009pjaarpeenpherindicatie.p
HetpCIZpheeftpdezepgroeppactiefpbenaderdpenpgafpherindicatiespafptussenpaprilpenpdecem-
berp2009.pDepveranderingenpinpzorgpvoorpdepnieuwepfunctiepbegeleidingpgaanpvoorpdezep
laatstepgroeppinpperp1pjanuarip2010p(Blomp&pCoolen,p2009).p

Ondersteunendepbegeleidingp(OB)penpactiverendepbegeleiding(AB)pzoudenpeenptepvagep
indicatiebasisphebbenpwaardoorpzepalptepvaakptoegekendpwerdenpenptotponbeheersbarep
kostenstijgingpleiden.pErpwarenpgeenpgrenzenpaanphetptoekennenpvanpdezepvormpvanp
zorg.pHetpwaspdaarompdepintentiepvanphetptoenmaligepkabinetpompdepAWBZpterugptepher-
leidenptotphaarpoorspronkelijkepdoelstelling:plangdurigepzorgpvoorpmensenpmetpzwarep
beperkingen,pdepzogenaamdeponverzekerbareprisico’s.pBovendienpzagpdeptoenmaligep
staatssecretarispJetpBussemakerpinptepruimepzorgpeenpgevaarpoppmedicaliseringpenpeenptep
weinigpberoeppdoenpoppenpbouwenpaanpzelfredzaamheid.pZopschrijftpzepinpeenpbriefpaanp
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depTweedepKamerpoverpdepuitwerkingpvanpdeppakketmaatregel:p“Daarnaastphebbenpsom-
migepaanbiederspvanpzorgpvanuitphunppersoonlijkepbetrokkenheidpdepneigingpompverant-
woordelijkhedenpoverptepnemenpinpplaatspvanpdepzorgvragerpdepwegptepwijzenpompzakenp
zelfpoppteplossen.pHetpkabinetphechtperpjuistpaanpdatpmensenpzoveelpmogelijkpzelfpblijvenp
doen,palpdanpnietpsamenpmetphunpeigenpnetwerk,pzodatponnodigep‘medicalisering’ptegenp
wordtpgegaanpenpzelfstandigheidpbevorderdpwordt.”p(sept.p2008).

EenpanderponderdeelpvanpdepAWBZppakketmaatregelenpispdatpdepindicatiecriteriapaange-
scherptpwordenpenpdatpdepgrondslagppsychosocialepproblematiekpinpdepAWBZpgeschraptp
wordt.pBijpmensenpwaarperpsprakepispvanplichtepbeperkingenpoppdepvijfpterreinenpdieptoe-
gangpgevenptotpdepfunctiepbegeleidingpvervaltpdepAWBZpfinanciering.

(socialepredzaamheid,pbewegen&verplaatsen,pprobleemgedrag,ppsychischpfunctione-
renpen/ofpgeheugenpenporiëntatie).pOokpkanperpsprakepzijnpvanpmatige/zwarepbeperkingenp
oppéénpofpmeerpvanpdepvierpterreinenpdiepgeenptoegangpgevenptotpdepfunctiepbegeleidingp
(persoonlijkepverzorging,phuishoudelijkepverzorging,pmaatschappelijkepparticipatiepenp
psychischepwelbevinden).

Hetpaantalpurenpbegeleidingpwordtpookpkleiner.pDepdoelstellingpispzopeenpbesparingp
vanp800pmiljoenpteprealiseren.pDepwijzigingenpgingenponmiddellijkpinpvoorpallepnieuwep
indicaties,penpdepbestaandepindicatiespvoorpbegeleidingpwerdenpinp2009pherzienpvolgensp
depnieuwepregels.pAnderspdanpbijpdephuishoudelijkepzorgpinp2007pgaatphetphierpnietpomp
eenpoverdrachtpvanptakenpvanprijksniveaupnaarpgemeentelijkpniveau,pmaarpompeenpzuive-
repbesparingsmaatregel.pGemeentenpkunnenpalspgevolgpdaarvanpvanuitphunpWmo-beleidp
welpeenpdeelpvanpdezepkrimppinpdepzorgpopvangen,pmaarpmoetenpditpdoenpmetpeigenp
budget.pInpdepmeestepsituatiespzalperpduspvoorpcliëntenpwelpdegelijkpsprakepzijnpvanpver-
minderingpvanpformelepzorg.p

Ompdepovergangptussenpoudepenpnieuwepsituatiepzopgoedpmogelijkpteplatenpverlopen,pkre-
genpdepverschillendepMEE-organisatiesptijdelijkpdepextraptaakppersonenptepbegeleidenpdiep
bijpeenpherindicatiepeenplagerpniveaupvanpbegeleidingpuitpdepAWBZptoegewezenpkregen.p
Hetpmaximaalpinspelenpoppbronnenpvanpinformelepzorgpispdaarbijpnoodzakelijk.pDatpsluitp
aanpbijpdephistorischepachtergrondpvanpMEE-organisaties,pzoalspeenpeeuwpgeledenpdoorp
onderpmeerpPierpdepBoerpvormpgegeven.

Lentep2010pkijkenpdepMEE-organisatiespaanptegenpalweerpeenpingrijpendepontwikkeling.p
BijpdeptotstandkomingpvanpdepWmopinp2006pbleef,pnapuitgebreidepdiscussiespinpdepTweedep
Kamer,phunpfinancieringplandelijkpgeregeldpenpwerdpditpgeenponderdeelpvanpdepgemeen-
telijkepverantwoordelijkheid.pWelpwerdphetpperspectiefpopenpgelatenpdatpdepwerkings-
middelenpvanpdepMEE-organisatiespdoorpvolgendepkabinettenpovergeheveldpzoupwor-
denpnaarpgemeenten.pVanuitpeenpheelpanderpperspectiefpkekenpeindp2009penpbeginp2010p
ambtelijkepwerkgroepenpnaarpaanleidingpvanpdepfinanciëlepenpeconomischepcrisispnaarp
bezuinigingsmogelijkheden.pBeginpaprilpwerdenpdepresultatenpaangebodenpaanpdepTwee-
depKamerponderpdeptitelp‘bredepheroverwegingen’.pDeelp12pdaarvanpgaatpoverplangdurigep
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zorgpenpbevatpvierpscenario’spompinpdezepsectorptepbezuinigen.pHetpzijnpoppditpogenblikp
nogpmaarpvoorstellenpenphetpwachtenpispoppeenpnieuwpkabinetpomptepkijkenpwatpdaarvanp
omgezetpwordtpinpbeleid,pmaarpinpallepscenario’spwordtpdepoptiepgenoemdpompdepwerkingp
vanpdepMEE-organisatiesptepschrappenpuitpdeppubliekepdienstverleningpenpoverptepdragenp
aanpgemeentenpofpzorgverzekeraars.pDatpzoupvoorpdepAWBZpeenpbesparingpopleverenpvanp
ongeveerp200pmiljoenpeuro.pOmdatphetpergponwaarschijnlijkpispdatpgemeentenpofpzorg-
verzekeraarspdiepbesparingpzelfpopvangen,pzalphetpinhoudenpdatpopnieuwpeenpzwaarderp
beroeppgedaanpwordtpoppinformelepzorgpenpdepsocialepnetwerkenpvanpzorgbehoevendep
burgers.pMEEpNederlandpwijstperpoppdatpdiepbesparingpoppcliëntondersteuningpeldersp
zwaarderepkostenpzalpveroorzaken.pEenpinphunpopdrachtpuitgevoerdepzogenaamdepmaat-
schappelijkepbusinesspcasepargumenteertpdatpelkepeuropdiepinpMEEpgeïnvesteerdpwordt,p
elderspvierpeuropoplevertp(Ernstp&pYoung,p2010).pHetpmaatschappelijkprendementpispdusp
groterpdanpdepmaatschappelijkepkostpenpbesparenpispinpzo’npsituatiepnietpverstandig.p

	 Informele	zorg	organiseren

VoorphetporganiserenpvanpinformelepzorgpwordtperpbinnenphetpregulierepaanbodpvanpMEEp
gebruikpgemaaktpvanpeenptweetalpmethodieken,pnamelijkphulpvraagverduidelijkingpenp
socialepnetwerkstrategieën.pDezeplaatstepispmedepgeïnspireerdpopphetpwerkpvanpRietpPor-
tengenpenpdepnetwerkpleegzorgp(ziephieroverpookphoofdstukptweepinpditpboek).pVoorphetp
begeleidenpvanpgezinnen/cliëntenpinphetpkaderpvanpdeppakketmaatregelpAWBZpispeenp
apartepmethodiekpuitgeschrevenpwaarinpvraagverduidelijkingpenpsocialepnetwerkstrate-
gieënpookpwordenpgebruiktpompzichtptepkrijgenpopphetpsocialepnetwerkpvanphetpgezin/
depcliënt.pOmdatperpsprakepispvanpnuanceverschillenpzullenpbeidenpmethodiekenpenpdep
methodiekpinphetpkaderpvanpdeppakketmaatregelpAWBZphieronderpwordenpweergegeven.

VoorpdeppakketmaatregelpAWBZpwordenpdepverschillendepfasenpinpdephulpverleningphierp
inpstappenpomschreven.pInpdepeerstepstappwordtpdepsituatiepvanphetpgezin/pdepcliëntpver-
kendpmiddelsphulpvraagpverduidelijking.pDoelpvanpdezepverkenningpisphetponderzoekenp
ofphetpgezin/pdepcliëntpinpaanmerkingpkomtpvoorpbegeleidingpbijpMEEpinphetpkaderpvanpdep
pakketmaatregelpenptotpwelkepklantgroepphetpgezin/pdepcliëntpbehoortp(Werkinstructiep
PakketmaatregelenpAWBZpMEEpZuidoostpBrabantp12paugustusp2009).pDepvraagpwaarmeep
eenpcliëntpzichpmeldtpispnietpmeteenptepkoppelenpaanpeenpspecifiekepvormpvanphulp-pofp
dienstverlening.pVraagverduidelijking/verhelderingpisperoppgerichtpompdepcliëntpsamenp
metpdepconsulentpteplatenponderzoekenpwaarpdeppersoonlijkepcapaciteitenpvanpdepcliëntp
liggenpenpwaarpzijnpofphaarppersoonlijkepvoorkeurenpnaarpuitgaanptenpaanzienpvanphetp
hulp-penpdienstverleningaanbod.
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Bijpdeptweedepstappwordtphetpnetwerkpvanphetpgezin/pdepcliëntpverkend.pBijpdepnetwerk-
verkenningpwordtpgebruikpgemaaktpvanpdepnetwerkcirkelp(ziepbijlagep1)penpwordtperpeenp
netwerkformulierpingevuldpmetpalspdoelpompzichtptepkrijgenpoppdepgroottepvanphetpnet-
werk,pdepbetekenispdiephetpgezin/depcliëntpaanpdepcontactenpbinnenphetpnetwerkpgeeftpenp
ofperpmogelijkhedenpzijnpomphetpnetwerkpverderpuitptepbreiden.

Depgenoemdepcontactenpwordenpvervolgenspinpeenpviertalpcategorieënponverdeeld;
p− Cliëntcontacten
p− Familiecontacten
p− Betaaldepcontacten
p− Samenlevingscontactenp

Inpdepnetwerkcirkelpwordtphetpgezin/pdepcliëntpinpdepkernpgeplaatstpmetpdaarprondpomheenp
eenpdrietalplagen;pdiepvanpintimiteit,pvriendschappenpkennissen.pDepindividueleppersonenp
uitphetpnetwerkpwordenpinpeenplaagpvanpdepcirkelpgeplaatstpafhankelijkpvanpdeppositiepdiep
deppersoonpinneemtptenpopzichtepvanpdepcliënt.pDepstructuurpvanphetpnetwerkpenpdepver-
houdingptussenpformelepenpinformelepcontactenpwordtpoppdezepmanierpinpbeeldpgebracht.p

Bijphetpinvullenpvanphetpnetwerkformulierpwordtperpdieperpingegaanpoppdepaardpvanpdep
contactenpmetphetpnetwerkpenpwatpdepcliëntpalspsteunendpervaartpinpdepindividuelepcon-
tacten.pInpdepbeschrijvingpvanpdepnetwerkverkenningpzijnptevenspextrapaandachtspuntenp
geformuleerdpbijpdepdoelgroeppGGZpcliëntenpenpdepdoelgroeppouderenpwaarmeepdepcon-
sulentprekeningpdientptephouden.

Inpdepderdepstappwordtpgebruikpgemaaktpvanphetponderdeelpfamilienetwerkberaadpvanp
depmethodiekpsocialepnetwerkstrategieën,pomphetpgezin/pdepcliëntpenpzijnpnetwerkptep
activeren.pDepkernpvanpeenpfamilienetwerkberaadpispdatphetpgezin/pdepcliëntpsamenpmetp
familiepenphetpsocialepnetwerkpeenpplanpvoorpdeptoekomstpmaakt.pZijpgevenpdaarpgeza-
menlijkpuitvoeringpaan,pverdelenpdeprollenpenpdragenpeenpgezamenlijkepverantwoordelijk-
heid,pwatpeenppositievepuitwerkingpheeftpoppdepuitvoeringpvanphetpplan.

Deprolpvanpdepconsulent/professionalpisphetpgevenpvanpinformatiepenphetpbiedenpvanp
ondersteuningpaanpdepfamilie/pcliëntpenphetpsocialepnetwerkpalleenpopppuntenpwaarpzijp
zelfpompvragen.pWanneerphetpplanpdoorphetpgezin/pdepcliëntpenpzijnpnetwerkpispopgesteldp
zalperpovereenstemmingpbereiktpmoetenpwordenptussenphenpenpdepprofessionals.

Indienpstapp3pnietpmogelijkpispofpnietpvoldoendepispneemtpdepconsulentpsamenpmetphetp
gezin/pdepcliëntpdeplokalepvoorzieningenponderpdeploeppompzoptepbekijkenpwaarphetpgezin/
depcliëntpterechtpkanpvoorphetpverkrijgenpvanpeenpvoorziening.

ErpwordtpgebruikpgemaaktpvanpdepsocialepkaartpvanpMEEpZuidoostpBrabant,pdepsocialep
kaartpvanpdepregio/gemeentepenpvanpdepAWBZ-pkompasp(ziepwww.cvz.nl).pInphetpstappen-
planpvanpdepmethodiekppakketmaatregelpAWBZpispeenplijstpopgenomenpvanpmogelijkep
voorzieningscategorieënpenpindicatiefpgenoemdepvoorbeeldenp
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Inpdeplaatstepstappvanphetpstappenplanpondersteuntphetpnetwerkpzowelpfysiekpalspprak-
tischphetpgezin/pdepcliëntpbijphetpverkrijgenpvanpeenpvoorzieningpinpdepvormpvanpexternep
zorgpenpdienstverleningpinpbredepzin.pAfhankelijkpvanpdepmogelijkhedenpvanphetpgezin/p
depcliëntpenphunpnetwerkpzalpdepconsulentpmeegaanpompervoorptepzorgenpdatpdepdoorphetp
gezin/depcliëntpgekozenpvoorzieningenpwordenpgerealiseerd.

Hetp‘meepopppad’pgaanpvanpdepconsulentpheeftpeenpaantalpvoordelen.pAllereerstpkanphetp
realisatieprocespvanpdepzorg-penpdienstverleningpwordenpversneldpdoorpdepexpertisepvanp
depconsulent,panderzijdspwordtperpzichtpgecreëerdpopphetpontbrekenpvanpalternatievep
voorzieningenpenpkunnenperpsamenwerkingsmogelijkhedenpwordenpbekeken.pZopispbv.p
inpNuenenpeenp‘huiskamerproject’pgestartpvoorpeenpzwaarderepgroeppdieponderpgeïndi-
ceerdepzorgpviel.p

BuitenpdeppakketmaatregelpmaaktpMEEpvoorphetpinventariserenpvanpeenphulpvraagpookp
gebruikpvanpdepmethodiekpvraagverduidelijking.pDezepwordtpalspeenpkortdurendepenp
afgebakendepmethodiekp(tweepmaanden)pingezetpompwensenpenpmogelijkhedenpvanp
mensenpmetpeenpbeperkingphelderptepkrijgen,pvanuitpdepgedachtep‘regiepoppeigenpleven’.

Depwensenpenpmogelijkhedenpvanpdepcliëntpwordenpgeïnventariseerdpdoorpinpgesprekp
tepgaanpmetpdepcliëntpzelf,pzijnpfamiliepofpvertegenwoordigerpenpzijnpbegeleiderspopphetp
gebiedpvanpwonenpenpdagbesteding/werk.pDepresultatenpvanpdezepgesprekkenpwordenp
waargegevenpinpeenpuitgebreidpverslagpmetpeenphelderepconclusie.pHetpverslagpwordtp
aangebodenpaanpdepzorgaanbiederpmetpalspdoelpdatpdezepeenpoppmaatpgesnedenpzorgar-
rangementpvoorpdepcliëntpkanpsamenstellen.p

Napdepintakefasepwordtperpgebruikpgemaaktpvanpsocialepnetwerkstrategieën.Eenpsociaalp
netwerkpispeenpkrachtigepenpnatuurlijkephulpbronpvoorpdepcliënt.pSocialepnetwerkstrate-
gieënprichtenpzichpopphetpactiefpinzettenpvanphetpsocialepnetwerkpvanphetpgezin/depcliënt.p
Depomvangpenpstructuurpvanphetpnetwerkpverschiltpperpgezin.

Depconsulentpwerktpmetpbehulppvanpdrieponderdelenpaanphetpoppgangpbrengenpenp
houdenpvanpsamenwerkingpmetpfamiliepenphetpsocialepnetwerk,pnamelijk:
1.p Depnetwerkverkenningpenp–panalyse:psamenpmetphetpgezin/cliëntpwordtperpvoorpdep

verkenningpenpanalysepvanphetpnetwerkpgebruikpgemaaktpvanpeenpaantalpinstrumen-
tenpzoalsphetpgenogram,pecogram,psociogrampenpdeplevenslijnp(ziephieroverpookpslotp
vanphoofdstukptweepinpditpboek).pIndienperpsprakepispvanpeenpbeperktpfamiliepofpsoci-
aalpnetwerkpgaatpdepconsulentptevenspmetpdepfamilie/cliëntpoppzoekpnaarpuitbreidingp
hiervan.pHetpkanpdanpgaanpompherstelpvanpoudepcontactenpofpompnieuwepcontactenp
diepeenprolpkunnenpspelenpinphetplevenpvanphetpgezin/pdepcliënt.

2.p Hetpfamilienetwerkberaad:pdepkernpvanpeenpfamilienetwerkberaadpispdatphetpgezin/dep
cliëntpsamenpmetpfamiliepenphetpsocialepnetwerkpeenpplanpvoorpdeptoekomstpmaakt.p
Zijpgevenpdaarpgezamenlijkpuitvoeringpaan,pverdelenpdeprollenpenpdragenpeenpgeza-
menlijkepverantwoordelijkheid,pwatpeenppositievepuitwerkingpheeftpoppdepuitvoeringp
vanphetpplan.pDeprolpvanpdepconsulent/professionalpisphetpgevenpvanpinformatiepenp
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hetpbiedenpvanpondersteuningpaanpdepfamilie/cliëntpenphetpsocialepnetwerkpalleenpopp
puntenpwaarpzijpzelfpompvragen.

3.p Hetpsamenwerkenpinpeenpgezinsteam:phetpgezinsteampispeenpteampsamengesteldp
uitphetpgezin/pdepcliënt,pprofessionalspenphetpsocialepnetwerkpdiepeenprolpspelenpinp
dephulppen/ofpdienstverlening.pErpwordtpinpdepsamenwerkingpuitgegaanpvanpdepdes-
kundigheidpvanpdepfamilie/pcliëntpenphunpnetwerk,pwaarbijpdepfocuspgelegdpwordtpopp
krachtenpenpmogelijkheden,penpoppwelkepmanierpdiepingezetpkunnenpwordenpbijphulp-
vragenpinpdeptoekomst.

Vanpdepconsulentenpwordtpeenpaantalphoudingsaspectenpenpvaardighedenpgevraagd.
Depconsulentpwerktpbijpdepvraagverduidelijkingpvanuitpeenpgelijkwaardigephouding,p

enpkijktpnaarpdepkrachtenpenpmogelijkhedenpvanpdepcliëntpzodatpdezepinpstaatpwordtp
gesteldpompzijnplevenpoppgeheelpeigenpwijzepinptepvullen.pDepconsulentprespecteertpdep
visiepvanpdepcliëntpoppzijnpproblemenpenpdepoplossingen.p

Depconsulentpispzichpervanpbewustpdatpnietpallepcliëntenpmetpeenphulpvraagpookp
daadwerkelijkpaankloppenpomdatpdepvelepregelspenpprotocollenpeenpdrempelpopwerpen,p
waardoorpzepextrapmoeilijkpbereikbaarpworden.p

Ompdaadwerkelijkphulpptepkunnenpbiedenpdientpdepconsulentpoutreachendptepwerken.p
Hiervoorpzijnpeigenschappenpalspdurf,puithoudingsvermogen,pflexibiliteitpenpcreativiteitp
vanpessentieelpbelang.p

Depconsulentpdientp‘presentpzijn’,pvolgenspdeppresentietheoriepvanpAndriespBaartp(Baart,p
2004).pKernwoordenpzijnpdaarbij:p‘aandachtigepnabijheid’,p‘erpzijnpvoorpenpafstemmenpopp
depander’,p‘gelovenpinpdepkrachtpvanpjepcliënt’,p‘trouwpzijnpenpeenpbetrekkingpaangaan’,p
‘ontmoeting,pjepverwonderenpi.p.v.pveroordelen’,p‘echtheidpenpopenheid’.pRespect,pach-
tingpenpeenpgelijkwaardigeprelatie,pmetpaandachtpvoorpdepopbouwpvanpdeprelatiepbiedtp
mogelijkhedenptotpeenpdialoog.pDepwortelspvanpdezepbenaderingpliggenpinphetppastoraatp
enpraadswerk.

MEEpbiedtptevenspinphetpregulierepaanbodpdepcursusp‘Natuurlijk,peenpNetwerk’paan.p
HetpdientpalspondersteuningpenpispontwikkeldpdoorpdepFederatiepvanpOuderverenigingp
(erphoortpeenpwerkmappbij).pDezepcursuspbestaatpuitp10pstappenpompvanpApnaarpBeterptep
komen.pDepstappenpzijnpopgedeeldpinpfasen.pDezepvolgenpmodernepmethodenpvoorppro-
bleemoplossingenpenppraktijklessen.pSamengevatpbetekentphet:

1	huidige	situatie	in	beeld	brengen	
Stapp1:pVanpApnaarpBeter 
Stapp2:pPersoonlijkepnetwerkkaartpmakenp(ziepbijlagep2)
Stapp3:pDepnetwerkkaartpbekijkenp
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2	samen	mogelijkheden	ontdekken	
Stapp4:pVergootpuwpkanspvanpslagenp
Stapp5:pSamenpopptalentenjachtp
Stapp6:pTeam-upp

3	acties	uitvoeren.	
Stapp7:pMaakpeenptopp3p
Stapp8:pEenppersoonlijkpactieplanpmakenp
Stapp9:pSamenpactiespuitvoerenp
Stapp10:pLerenpvanppraktijkervaringen.p

MEEpmaaktptevenspgebruikpvanpmethodiekenpdieplidorganisatiespvanpMezzopinzettenpbijp
dephetpwerkpvanpvrijwilligerspinpBuddyzorg,pVriendendienstenpenpVrijwilligepThuiszorgp
(Ziepwww.mezzo.nl).pZijpmakenpgebruikpvanpo.a.phetpmaatjesconceptp(‘functionelepvriend-
schap’pmetpéén-op-éénpcontactenptussenpvrijwilligerp(ofpduo)penpcliënt,pdiepviapeenpgoedep
matchptotpstandpkomt.pVrijwilligerspkrijgenpbegeleidingp(o.a.pbijphoudingpenpbejegening,p
grenzenplerenpaanptepgeven).p

	 Belemmeringen	bij	MEE	om	informele	zorg	uit	te	breiden

Inpbovengenoemdepmethodiekenpgaatphetperompdatpcliëntenplerenphunpwensenpenp
mogelijkhedenptepontdekken.pZepdenkenpzelfpmeepenpondernemenp(onderpbegeleiding)p
stappen.pDatpkanpeenpzoektochtpzijn.pVoorpdepcliënt,pvoorpdepsocialepomgevingpenpvoorp
depprofessionals.pDatpispwennenpenpkostptijd.pSteunpaanpanderenpvragenpispmoeilijk.pSomsp
speeltpweerstandpdaarbijpeenprol.pHetpkostptijdpompbeperkingenptepaccepterenpenpeenp
reëlepkijkptephebbenpoppjepfeitelijkepmogelijkheden.

Bijpmantelzorgerspspeeltpsomsp‘vraagverlegenheid’p(Linders,p2010).pDanpkanphunpdraag-
lastpgroterpwordenpdanphunpdraagkracht.pSomspispookpbijpvrijwilligerspdepdraaglastpgroterp
wordtpdanpdepdraagkracht,pbv.pvanwegepeenpcomplexerpdoelgroep.pDitpvraagtpextrapaan-
dacht.pHetpispdeptaakpvanpdepprofessionalpomphierpoogpvoorptephebbenpenpditpbespreek-
baarptepmaken.pDepcliëntpondersteunenpenpbegeleidenpnaarpmeerpzelfvertrouwenpleidtp
totpzelfpoplossingenpbedenkenpenpuitvoeren.pAfhankelijkpvanpdepvraagpkanpdeelnamepaanp
eenpspecifiekepcursuspditpprocespondersteunen.pAlspdatplukt,pispdatpvoorpdepcliëntpeenpsuc-
ceservaring.p

	 De	innovatieve	praktijk

DepkernvraagpvanpdepWmo-werkplaatspNoord-Brabantpluidt:pkan de formele zorg zo geor-
ganiseerd worden, dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van informele zorg (uit de 
sociale omgeving) van de cliënten?

MEEpZuidoostpBrabantpenpMEEpWestpBrabantpwillenpdepformelepzorgpzodanigporga-
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niserenpdatpinformelepzorgpeenpuitbreidingpvanpdepdienstverleningpbetekent.pZorgpblijftp
danpbetaalbaarpenpdepkwaliteitpopppeil.p

VanuitpdepbeschrevenpmethodiekenpPakketmaatregelpenpSocialepnetwerken/steunst-
ructuurpzalponderzochtpwordenpofpdepsocialepnetwerkenprondpdepcliëntphiervoorpaange-
sprokenpkunnenpworden.pDitponderzoekpzalpzichprichtenpoppdepconsulentenpdiepbijpMEEp
werkzaampzijn,poverpwatphunpervaringenpzijnpbijphetpinzettenpvanpinformelepzorgpmaarp
ookpoppdepcliëntenpenphetpsocialepnetwerkpompdepeffectiviteitpvanpinzetpvanpinformelep
zorgpinpbeeldptepbrengen.

Bijlage	1,	netwerkcirkel

Samenlevingscontacten;	

buren,	collega’s

Cliënt

Familiecontacten;		

partner,	gezin,	familie
Vrienden,	kennissen

Betaalde	krachten;		

hulpverleningscircuit
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Aandachtspuntenptijdenspeenpgesprek:
p− Vraagstellingpfunctioneelphouden:pWiepkanperpwatpvoorpupbetekenen?pGerichtpopphetp

opvangenpvanphetpwegvallenpvanpbegeleiding.
p− Watpzijnpbijzondereptalentenp/pvaardighedenp/pervaringenpdiepdepmensenpinphetpnet-

werkphebben?
p− Zijnppersonenpinphetpnetwerkpalpbelastpofpdreigenpzepoverbelastptepraken?
p− Nietpvergetenphetpprofessionelepnetwerkp/pvoorliggendepvoorzieningenp/phuisartspnap

tepvragen.pBijvoorbeeldpouderenpmetpmotorischepproblemenp(enpdaardoorphetphuisp
nietpuitkomen)pkunnenpveelphebbenpaanpergo-pofpfysiotherapie.

p− Watpheeftpdepfamiliepvoorpoplossingenpenpzijnperpmogelijkhedenpinpdepdirectepnabij-
heidp/pbuurtnetwerk?

p− Hoepzijnpdepverhoudingenpbinnenphetpnetwerk?

Bijlage	2,	netwerkkaart

Gebied Hoe	lang	ken	je	hem/haar Hoe	vaak	zie	je	hem/haar

1.p Familiecontactenpp

(partner,pgezin,pfamilie)

2.p Vrienden/pkennissen

3.p Betaaldepkrachtenpp

hulpverleningscircuit

4.p Samenlevingscontac-

tenp(buren,pcollega’s,p

vrijwilligers,pe.a.)

1.p Minderpdanpeenphalfp

haar

2.p Minderpdanpeenpjaar

3.p Tussenpdepéénpenpvijfp

jaar

4.p Meerpdanpvijfpjaar

1.p Nooit

2.p Enkelepkerenpperpjaar

3.p Maandelijks

4.p Wekelijks

5.p Dagelijks

Personen: 1.

2.

3.

4.
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Aandachtspuntenptijdenspeenpgesprek:
p− Vraagstellingpfunctioneelphouden:pWiepkanperpwatpvoorpupbetekenen?pGerichtpopphetp

opvangenpvanphetpwegvallenpvanpbegeleiding.
p− Watpzijnpbijzondereptalentenp/pvaardighedenp/pervaringenpdiepdepmensenpinphetpnet-

werkphebben?
p− Zijnppersonenpinphetpnetwerkpalpbelastpofpdreigenpzepoverbelastptepraken?
p− Nietpvergetenphetpprofessionelepnetwerkp/pvoorliggendepvoorzieningenp/phuisartspnap

tepvragen.pBijvoorbeeldpouderenpmetpmotorischepproblemenp(enpdaardoorphetphuisp
nietpuitkomen)pkunnenpveelphebbenpaanpergo-pofpfysiotherapie.

p− Watpheeftpdepfamiliepvoorpoplossingenpenpzijnperpmogelijkhedenpinpdepdirectepnabij-
heidp/pbuurtnetwerk?

p− Hoepzijnpdepverhoudingenpbinnenphetpnetwerk?

Bijlage	2,	netwerkkaart

Gebied Hoe	lang	ken	je	hem/haar Hoe	vaak	zie	je	hem/haar

1.p Familiecontactenpp

(partner,pgezin,pfamilie)

2.p Vrienden/pkennissen

3.p Betaaldepkrachtenpp

hulpverleningscircuit

4.p Samenlevingscontac-

tenp(buren,pcollega’s,p

vrijwilligers,pe.a.)

1.p Minderpdanpeenphalfp

haar

2.p Minderpdanpeenpjaar

3.p Tussenpdepéénpenpvijfp

jaar

4.p Meerpdanpvijfpjaar

1.p Nooit

2.p Enkelepkerenpperpjaar

3.p Maandelijks

4.p Wekelijks

5.p Dagelijks

Personen: 1.

2.

3.

4.

vervolgpnetwerkkaart

Wie	neemt	

meestal	het	

initiatief	tot	het	

contact

Praktische	hulp	

en	steun

Emotionele	steun Kun	je	bij	hem/

haar	terecht	voor	

informatie	en	

advies

Hoe	vertrouwd	

voel	je	je	bij	hem/

haar

1.p Ik

2.p Depander

3.p Beidenp(onge-

veerpevenpvaak)
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Zelfhulp, op leeftijd maar nog verrassend jong
JanpSteyaert

	 Casussen

Katrien10	
MijnpnaampispKatrienpHerders,pikpbenp54pjaar,pervaringsdeskundigepinprouwverwerkingpenp
depressie.pIkpbenpdeptrotsepmoederpenpomapvanp2pvolwassenpkinderenpenpkleinkinderen.p
Inpmijnplevenphebpikpnetpalspveelpmensen,pmooiepenpminderpfijnepdingenpervaren.pInp1984p
overleedpmijnpbroerptoenphijp33pjaarpwaspdoorpsuïcide.pHijpleedpaanpdepziektepschizofrenie.

Mijnpman,pwaarmeepikp17pjaarpgetrouwdpwas,pwerdpoppjongepleeftijdpernstigplichame-
lijkpziek,pookphijpmaaktepgeheelponverwachtpeenpeindepaanpzijnplevenpinp1994.pToenpstondp
mijnpwereldpstilpenpzaktepdepbodemponderpmijnpvoetenpvandaan.

Eenppaarpmaandenplaterpwerdpikpwegenspeenpdepressie/burnout,popgenomenpoppdep
PAAZ-afdelingpinpeenpalgemeenpziekenhuis.pHierpkonpikpenigszinsptotprustpkomenpenpmijnp
grootstepverdrietpuiten.p

Toenpikpweerpthuispkwam,pmerktepikpalpsnelpdatpvoorpmijnpomgevingphetplevenpdoor-
ging.pIkpwaspechterpnogpnietpzover.pTweepjaarpnaphetpoverlijdenpvanpmijnpman,pontstondp
bijpmijpdepbehoeftepomptepkunnenppratenpoverphetpverliespenpoverpmijnpgevoelens.pTotpopp
depdagpvanpvandaagpbenpikpmijnphuisartspzeerpdankbaarpvoorpdepdoorverwijzingpdestijdsp
naarpeenplotgenotengroeppvoorpnabestaandenpnapzelfdoding.

Tijdensphetpbezoekenpvanpdezepbijeenkomstenpvondpikpechtpeenpveiligepplek,peenpluiste-
rendpoorpenpikpleerdepomptepdelenpenptepluisterenpnaarpdepverhalenpvanpandereplotgenoten.p
Ikpkreegphierphooppenphervondpdepkrachtpdoorplotgenotenpdiepalpeenpstapjepverderpinphunp
procespwaren.pDoorpsamenptepdelenpvondenpwepondersteuningpbijpelkaarpinpzowelpemo-
tionelepalsookppraktischepzin.pDepkrachtpvoorpmijpvanpdezepvormpvanphulpverleningpligtp
vooralpinphetpfeit,pdatpdezepmensenpsprakenpvanuitphunpeigenpervaring.pIkpvondperpbegrip,p
gelijkwaardigheidpenpondersteuning.pDezepvormpvanphulppispaltijdpbijpmepgebleven.p

Ikphebpmijnpverliespenpverdrietpeenpplekpkunnenpgevenpenpmijnplevenpheeftpdanpookpmedep
doorpditpverliespeenpdieperepzinvollerepbetekenispgekregen.

Nicole
Nicolepisp25pjaarpenpheeftpruimp6pjaarpeenpeetstoornispgehad.pDankzijpdepzelfhulpgroepp
vanpStichtingpEetstoornissenpEindhovenp(SEE)pwordtphaarplevenpnietpmeerperpnietpmeerp
doorpbeheerst.pInpdepzelfhulpkrantpverteltpzepwatpdepzelfhulpgroeppvoorphaarpbetekendp
heeft.p“Oppmijnp18ephebpikpeenpeetstoornispontwikkeld.pInpeerstepinstantiepwaspdatpano-
rexia.pIkphadpeenpstrakpsportschemapenpeenpstrak,pminiempeetschema.pIkpwerdpsteedsp
bangerpvoorpbepaaldepvoedingsmiddelenpenphadpduidelijkpinpmijnphoofdpwatp‘goed’penp

10p Fictievepnamenpompanonimiteitpvanpbetrokkenenptepbewaren.

Hoofdstukp7
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‘fout’petenpwas.pIkpwildepdepcontrolepoverpmijnpetenphouden,pdatpvoeldepzopsterk,pzodrap
ikpookpmaarpeenpbeetjepafweekpvanpmijnpschemapbraaktepikpallespuit.pUitpangstpompaanp
tepkomen,puitpboosheidpdatpikpmepnietpaanpmijnpschemaphadpgehouden.pSchuldgevoelp
overheerste,pdepcijferspoppdepweegschaalpdaaldenpenpmijnphaarpvielpuit.pIkpwaspmezelfpnietp
meer;pmijnplachpwaspwegpenpikpwaspchagrijnig.pDep‘sparkle’pinpmijnpogenpwasperpnietpmeer.p
Depeetstoornispwaspmijnpbestepvriendin,pmaarpookpmijnpgrootstepvijand.pIkpzagpzelfpookp
welpdatphetpzopnietpverderpkon,pmijnpnichtjepnampmepmeepnaarpmijnphuisarts.pDiepzettep
mijpoppeenpweegschaal,pconstateerdepdatpikpnogpeenpredelijkpveiligpBMIphadpenpverweesp
mepdoorpnaarpeenpdiëtiste.pDatpwaspnietpwatpikpnodigphad;pikphadppsychischephulppnodig.p
Ikpwaspvastbeslotenpomperpdanpmaarpzelfpuitptepkomen.pDatpgingpmetpupspenpdowns,pmaarp
mijnpeetstoornispbleefpmijnplevenpbeheersen.

Inp2006pbeslootpikpompalsnogpinptherapieptepgaan.pInpeerstepinstantiepwaspdatpmiddelsp
éénpoppéénpgesprekkenpmetpeenppsycholoog,péénpkeerpperptweepweken.pDitpzettepvoorpmijp
echterpgeenpzodenpaanpdepdijk.pInpfebruarip2008pkwampikpinpcontactpmetpSEEpenpikpvoeldep
mijperpmeteenpthuis.pDepwarmepsfeer,pdepluisterendeporenpenppositiviteitpsprakenpmepaan.p
Ikpstarttepmetpdepzelfhulpgroep.pDepgroeppbestondpuitpmensenpmetpuiteenlopendepeet-
stoornissenpenpwerdpbegeleidpdoorpervaringsdeskundigen.pDoorphetpdelenpvanpverhalen,p
gevoelens,pherkenning,ptranen,pglimlachenpenpknuffelspgingpikpsteedspeenpstapjepvooruit.p
Ikpkreegpnupdepaandachtpenperkenningpvoorpmijnpeetstoornis,pwaarpikpalpdieptijdpnaarpopp
zoekpwaspgeweest.pJepbepaaltpjepeigenptempo,pdoordatpjepzelfpjepstapjespopstelt.

IkphebpontzettendpveelpgeleerdpbijpSEE.pIkphebpingezienpdatpmijnpeetstoornispeenp
symptoompwaspvanpanderepdingenpwaarpikpmeepzat.pMijnpeetstoornispgafpmepvroeger,p
onterecht,phetpgevoelpdatpikpgrippoppmijnplevenphad.pInpwerkelijkheidpwaspikpallepgrippjuistp
kwijt:palpmijnpkeuzespwerdenpbepaaldpdoorpmijnpeetstoornispenpnietpdoorpmijnp“eigenpik”.p
Langzaampmaarpzekerphebpikpweerplerenpgenieten,pzelfspvanpeten,penpmijnp“eigenpik”pweerp
lerenpkennen.pStapjepvoorpstapjephebpikpafscheidpgenomenpvanpmijnpeetstoornispenpbenpikp
weerpgaanpdoenpwatpikpleukpvond.pNietpwatpikpvanpmijnpeetstoornispmoest.

Ikphebpgemerktpdatpalspjepéchtpwilt,pdepmogelijkhedenpbijnapgrenzeloospzijnpinpeenp
zelfhulpgroep.pHetpisphardpwerken,pjepmoetphetpallemaalpzelfpdoen,pmaarpdepgroepsledenp
enpbegeleidsterspbiedenpjepdepsteunpenphetpinzichtpdiepjepzophardpnodigphebt.pHetpdelenp
vanpdepervaringenpmetpmensenpdiepjepgevoelenspsnappenpenpherkennenpzijnpvoorpmijpvanp
toegevoegdepwaardepgeweestpinpdepzelfhulpgroep.

Omdatphetpzopontzettendpgoedpging,pbenpikpeindp2008pgestoptpmetpdepzelfhulpgroep.p
Bijpdepafsluitendepsessiepvroegpeenpbegeleidsterpnaarpwatpmijphetpmeestepwaspbijgeble-
venpvanpmijnptraject.pMijnpantwoordpluidde:p“Datpikpnietpalleenpvanpmijnpeetstoornispbenp
genezen,pmaarpdatpikpóókpmijnp‘sparkle’pweerphebpteruggevonden.”pIkpstapnupweerpvolopp
inphetplevenpenpwilpmepinpdeptoekomstpzelfpgaanpinzettenpbijpSEE.”p(zelfhulpkrant,p2009).

	 Achtergrond	en	(voor)geschiedenis

Zelfhulppispwellichtpzopoudpalspdepmensheid.pInpalleptijdenpzullenperpwelplotgenotenp
geweestpzijnpdiepelkaarpopzochtenpenpbijpelkaarpsteunpenptoeverlaatpzochten.pDep18depenp
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19depeeuwpwordenpwelpomschrevenpalspdepzelfhulp-eeuwenpomdatpzorgpenpwelzijnperpnietp
meerphoofdzakelijkpoppbasispvanpcaritaspbestond,pmaarperpookpnogpgeenpsprakepwaspvanp
socialepzekerheidp(Adriaansensp&pZijderveld,p1981).pZopbestondenperpopphetpeindepvanpdep
19depeeuwpinpGrootpBrittanniëpongeveerp27.000p‘friendlypsocieties’,pfeitelijkpzelfhulpgroe-
penpvanparmenpdiepsamenpdepellendepvanpdepindustrialiseringpprobeerdenptepoverwinnenp
(Katzp&pBender,p1976,pp.p17).p

Hetpbestaanpvanpzelfhulppwerdpechterplangeptijdpnietponderkend,phetpwerdpnietpexpli-
cietpgemaakt.pHetpontstaanpvanpzelfhulppalspbegrippkanpteruggeleidpwordenptotpmid-
denpjarenpdertigpvanpdepvorigepeeuwptoenpinpdepVerenigdepStatenpDr.pBobpenpzakenmanp
BillpW.psamenphunpalcoholverslavingpteplijfpgingenpenpzopdepAnoniemepAlcoholistenp(AA)p
opstartten.pInp1941pkendepdepbewegingpeenpexplosievepgroeipnadatpdepWashingtonpPostp
eroverppubliceerde.pNederlandpmaaktepinp1948pkennispmetpdepAApnapeenpAmerika-bezoekp
vanpHenkpKrauweel,pdirecteurpvanphetpMedischpConsultatiebureaupvoorpAlcoholismeptep
Amsterdamp(nup‘depJellinek’).pNogpsteedspispdepAApdepbekendstepzelfhulpgroep,pmaarp
langpnietpmeerpdepenige.p

Definitie/omschrijving	
Depletterlijkepinterpretatiepvanphetpwoordpzelfhulppdektpnietphelemaalpdepladingpdieperp
meestalpmeepbedoeldpwordt.pUitgeversplancerenpboekpnapboekpwaarinphetpperspectiefp
gebodenpwordtpompdepressies,pjicht,pstemmingsschommelingenpofpwatpdanpookptep
bovenptepkomenpviap‘zelfhulp’.pOokpdepJellinekpbrengtpverschillendepvormenpvanpzelfhulpp
onderpdepaandacht.pZopisperpdepJellinekpalcoholcheckpwaarbijpiemandpbijhoudtphoeveelp
hijpofpzijpinpeenpweekpdrinkt,penphoeveelpmenpdenktpdepvolgendepweekptepzullenpdrinken.p
Ookpzijnperpverschillendepvormenpvanponlinepzelfhulppbijpverslavingpaanpalcohol,pdrugsp
ofpgokken11.pDeptermpwijstpinpdezepsituatiespoppeenpindividueelpproces,pwaarbijpeenpbur-
gerpzichzelfphelpt,paanpdephandpvanpdepinphetpboekpofpwebsitepbeschikbarepinformatie.p
Inpwetenschappelijkepliteratuurpwordtpnaarpdezepvormpvanphulppverwezenpmetpdeptermp
zelfzorgpofpzelftherapie.p

Depmeerpgangbarepbetekenispvanpzelfhulppverwijstpnaarpgroepenpburgerspdiepelkaarp
vindenpoppeenpproblematiekpwaarpzepzelfpmeeptepmakenphebben,pzoalspalcoholisme,p
zelfmoordpvanpeenpnaaste,peenpeetstoornis,pdrugsgebruik,p…pSamenpgaanpzepdep‘geza-
menlijkepvijand’pteplijfpenphelpenpdaarbijpelkaar.pHetpkenmerkendepispderhalvepdatpelkep
deelnemerpaanpeenpbepaaldepzelfhulpgroepphetzelfdepprobleemp(gehad)pheeftpenperpuitp
eigenpervaringpvertrouwdpmeepis.pDeptermplotgenotengroepenpzoupdaarompduidelijkerp
zijn.pHoewelplotgenotengroeppregelmatigpalspsynoniempgehanteerdpwordt,pisptochpzelf-
hulppdepmeestpgehanteerdepterm.pOokpinpdepEngelstaligepliteratuurpisperpeerderpsprakep
vanpself-helppenpnauwelijkspvanpmutual aid.pRecentelijkpwordtpwelpdeptermppeer supportp
gehanteerd,pvoornamelijkpinpdepcontextpvanpgeestelijkepgezondheidszorg.

Eenpveelpgeciteerdepdefinitiepvanpzelfhulppgaatpterugpopp‘thepstrengthpinpus’p(Katzp&p
Bender,p1976):p“Zelfhulpgroepenpzijnpminpofpmeerpduurzame,pkleinepverzamelingenpvanp
mensenpwaarvanpmenpoppvrijwilligepbasisplidpwordt.pDepledenpverlenenpwederzijdsephulpp

11p (ziepwww.jellinek.nl/behandeling/online_hulp)
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enpzepproberenpeenpspeciaalpdoelptepbereiken.pDepgroepenpwordenpmeestalpopgerichtpdoorp
individuenpmetpeenzelfdepkenmerkpdiepbijpelkaarpzijnpgekomenpompelkaarphulpptepgeven:

p− bijphetplenigenpvanpeenpbepaaldepnood;
p− hetpoplossenpvanpeenpgemeenschappelijkephandicappofpprobleempwaardoorphetplevenp

ontwrichtpis;
p− hetpteweegbrengenpvanpsocialepen/ofppersoonlijkepveranderingen.”p(vertalingpoverge-

nomenpuitpBranckaerts,p1980)

Omschrijvingenpvanprecentepdatumpwijkenpdaarpinhoudelijkpeigenlijkpnauwelijkspvanpaf:p
“Zelfhulpgroepenpzijnpgroepenpwaarvanpdepdeelnemerspeenzelfdepproblematiekpdelen.p
Dezepgroepenpwordenpbegeleidpofpvoorgezetenpdoorplotgenoten.pHetpgaatpompbetrekke-
lijkpkleinepgroepenpmetpzeldenpmeerpdanp15pdeelnemers.pErvaringskennispenphetplerenpvanp
elkaarspervaringenpnemenpinphetpgroepsprocespeenpcentralepplaatspin.”p(www.zelfhulpver-
slaving.nl,popgehaaldpnovemberp2009)

InpdepzelfhulpkrantpvanpdepstichtingpzelfhulppnetwerkpZuidoost-Brabantpwordtpdit:p
“Zelfhulppinpzijnpmeestppurepvormpispeenpgroeppmensenpdiepeenzelfdepprobleemphebbenp
enpelkaarpsteunenpbijphunpherstel.pProfessionalspspelenpgeenprolpinpdepgroep,phoewelpzep
somspuitgenodigdpwordenpomphunpvisieptoepteplichtenpofpompoppdepachtergrondponder-
steuningptepgeven.pHetpspreektpvoorpzichpdatpledenpvanpzo’npzelfhulpgroeppwelpgebruikp
(kunnen)pmakenpvanpzorg.”

Depthema’spwaarrondpzelfhulpgroepenpbestaanpzijnpzeerpdivers.pEenpveelpgenoemdep
schattingpispdatpzo’np7.000pmensenpdeelnemerpzijnpinpNederland,pwaarvanpruimpdephelftp
bijpdepbekendepAnoniemepAlcoholistenp(vanpHartenp&pPlooy,p2006)p(maarpziepverderopp
overptwijfelspbijpditpcijfer).pAnderepgroepenpzijnperpnietpalleenpvoorpanderepvormenpvanp
verslavingp(zoalspgokkenpofprelatieverslaving)prondomplichamelijkepgezondheidp(bijvoor-
beeldpmensenpmetpeenpherseninfarct,pmetpeenpbindweefselaandoeningpofpeenpschild-
klierziekte),prondompseksualiteitp(bijvoorbeeldptravestiepenptransseksualiteit)pofprondomp
geestelijkepgezondheidszorgp(depressie,pschizofrenie,peetstoornissen).pInpprincipepkanp
eenpzelfhulpgroeppontstaanprondompvrijwelpelkepproblematiek,pzodraperpvoldoendepmen-
senpmetpdiepproblematiekpelkaarpopzoekenpenp(onder)steunen.p

Zelfhulpgroepenphebbenpmeestalpeenpomvangpvanpongeveerptienppersonen.pBijpgro-
terepaantallenpontstaanperpdikwijlsptweepofpmeerderepgroepen.pDeelnemerspzittenpmeest-
alpinpverschillendepfasenpvanpdepproblematiek.pEenpgroepprondompgokverslavingpzalpzop
mensenpbevattenpdiepvoloppinpeenpverslavingscrisispzittenpmaarpookpdeelnemerspdiepdep
eerstepstappenpgezetphebbenpompdepverslavingptep(h)erkennenpenptepoverwinnenpalsookp
deelnemerspdiepalpjarenphunpgokverslavingpoverwonnenphebben.p

Watpbetreftpactiviteitenpisperpveelpvariatieptussenpzelfhulpgroepen.pSommigepgroepenp
komenpwekelijkspbijpelkaar,panderepslechtspmaandelijks.pMeestalpgaatphetpompeenpbij-
eenkomstpinpeenpvergaderruimte,psomspookpompgezamenlijkepontspanningsactiviteiten.p
Vrijwelpallepdeelnemersphebbenpeenpsterkepvoorkeurpompdeelptepnemenpinpanonimiteit,p
zonderpdatpdepbuitenwereldponmiddellijkpkennispheeftpvanphunpprobleempen/ofpdeel-
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namepaanpeenpzelfhulpgroep.pBijpsommigepgroepenpligtpdiepbehoeftepaanpanonimiteitp
beduidendphogerpdanpbijpandere.pErpwordtpbinnenpzelfhulppdanpookpnietpgewerktpmetp
formeelplidmaatschap,perpbestaanpgeenpcentralepledenlijsten.pDeelnamepaanpzelfhulppisp
nietphelemaalpgratis,pbijpelkepbijeenkomstpmoetperpeenpkleinepvergoedingpbetaaldpwor-
denpvoorpkoffie/theepenpdergelijke.pZelfhulpgroepenpvertrekkenpvanuitpgelijkwaardig-
heidptussenpdeelnemerspenpvermijdenpduspactiefphiërarchischepverhoudingen.pDatpwasp
alpzopbijpdepstartpvanpdepAA,penpispnogpsteedspzop(Borkman,p2006).pVanzelfsprekendpzijnp
erpinpelkepgroeppwelpmensenpdieptakenpoppzichpnemen,pzoalspvergaderingenpplannen,peenp
ruimtepregelenpenphetpgesprekpleiden.pAllepzelfhulpgroepenpwerkenpmetpéénpofpmeer-
derepgroepsbegeleiders.pDatpzijnpzelfhulpdeskundigen,pd.w.z.pervaringsdeskundigenpdiep
zelfhulppkunnenpuitdragen.pZephebbenpzelfpdepwegpvanpherstelpalpbewandeld,penpkunnenp
anderenpbegeleidenpopphunpweg.pMaarpdepgespreksleiderpheeftpgeenphiërarchischphogerep
positiepinpdepgroeppdanpanderepdeelnemers.p

Opphetpvlakpvanpmethodischeponderbouwingphebbenpdepzelfhulpgroepenpallemaalp
metpelkaarpgemeenpdatperpeenplagepgraadpvanpprofessionaliteitpaanwezigpis.pHetpgaatp
nietpompbehandelplannenpofpprotocollen,pmaarpompgedeeldepervaringen.pMenpneemtp
deelpvanuitpzijnpofphaarpeigenpgevechtpmetpeenpbepaaldepproblematiek,penpnietpmetpeenp
bepaaldepkennispvanpsocialepinterventies.pIederepgroeppheeftpzijnpeigenpwerkmethode.p
Slechtspzeldenpispdiepuitgewerktptotpeenpwerkboek,pmeestalpgaatphetpompeenpimplicietp
aanwezigepalgemenepaanpak.pWelpwordtpveelvuldigpverwezenpnaarphetp12-stappenplanpofp
Minnesota-model,pzoalspdatpoorspronkelijkpomschrevenpispdoorpdepAnoniemepAlcoholis-
ten.pDaarpzijnpondertussenpverschillendepvariatiespoppgemaakt.p

Dep12pstappenpzijn:p
1.p Jeperkentpdatpjepnietpmetpdrankpofpdrugspompkanpgaan.
2.p Jepgeeftptoepdatpjephulppnodigphebt.
3.p Jepaanvaardtpdephulppdiepjepgebodenpwordt.
4.p Jepmaaktpdepbalanspoppvanpjep(verzopenpofpgedrogeerde)pleven.
5.p Jepspreektpjepuitpnaarpeenpvertrouwenspersoon.
6.p Jepkijktpnaarpjouwpaandeelpinphetgeenpispmisgegaanpenpjeponderzoektpdat.
7.p Jepuitpjepbereidheidpomptepwerkenpaanpjepgedragpenpjepdoetpdatpook.
8.p Jepuitpjepbereidheidpompdepschadeptepherstellenpdiepjephebtpveroorzaakt.
9.p Jepbekentpkleurpenpjepmaaktphetp-pzopgoedpmogelijkpenpzopwaarpmogelijkp-pgoedpmetp

dezepmensen.
10.p Jepdoetpaanpzelfonderzoekpenpjephoudtpoppdiepmanierpeenpvingerpaanpdeppols.
11.p Jepcreëertpstiltepinpjeplevenpdoorpmiddelpvanpgebed,pmeditatiepofpanderszins.
12.p Jepgeeftphetgeenpjephebtpgeleerdpweerpdoorpaanpeenplotgenoot.
(bron:pwww.jellinekminnesota.nl)

Hetpontstaanpvanpzelfhulpgroepenpvraagtpnogalpwatpsamenvallendeppuzzelstukjes.pErp
moetenpvoldoendepmensenpzijnpmetpdezelfdepproblematiekpdiepelkaarpdanpookpnogpeensp
vindenpenptotpdepvaststellingpkomenpdatpzepelkaarponderlingpkunnenphelpen.pBurgersp
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lopenpechterpnietpmetpeenpvlaggetjeprondpmetpdaaropphunpprobleem,penpdusp(her)kennenp
lotgenotenpelkaarpnietpoppeenpeenvoudigepwijze.pDaarompispalpvrijpvroegpinpdepgeschie-
denispvanpzelfhulppgestartpmetpzogenaamdep‘clearinghouses’.pDatpzijnpregionaalpgeor-
ganiseerdepsteunpuntenpwaarpnietpalleenpvergaderruimtepbeschikbaarpis,pmaarpvooralp
eenpoverzichtpverzameldpwordtpvanpactievepzelfhulpgroepenpincl.pcontactgegevens,pwaarp
burgerspinformatiepkunnenpinwinnenpofperpvoorphunpproblematiekpeenpzelfhulpgroepp
actiefpispenpwaarpstartendepzelfhulpgroepenpadviespenpsteunpkrijgen.pVoorbeeldenpvanp
dergelijkepinitiatievenpzijnpdepStichtingpZelfhulppNetwerkpZuidoost-Brabantpmetpvesti-
gingenpinpEindhovenpenpHelmond,penphetpVlaamsepTrefpuntpZelfhulppuitpLeuven.p

	 De	groei	en	bloei	van	zelfhulp

Tijdenspdepgroeipenpontwikkelingpvanpzelfhulppisperpsprakepgeweestpvanptweepaandachts-
golven,pwaarbijptelkenspwetenschappenpbeleidpmetpbovengemiddeldepbelangstellingpkeekp
naarpzelfhulp.p

Eerste	aandachtsgolf	
Eindpjarenpzeventigpvanpdepvorigepeeuwpisperpsprakepvanpeenpeerstepgrotepaandachtsgolfp
vanuitpdepwetenschappenpsociaalpbeleidpvoorpzelfhulp.pBelangrijkepmijlpaalpdaarinpispdep
bekendepVerklaringpvanpAlma-Atapinp1978pvanpdepWorldpHealthpOrganizationpmetpdaarinp
depsloganp‘healthpforpallpbypthepyearp2000’:p“ThepprincipalpsignificancepofpthispDeclarationp
waspitspshiftpfrompapsolelypmedicalpmodelpofphealthpcareptoponepinpwhichpsocialpforcesphadp
aproleptopplay.pSelf-helppwaspseenptopconstitutepanpimportantpcomponentpofpprimarypcare.”p
(Branckaertsp&pRichardson,p1987,pp.p277).pDieppositievephoudingptenpaanzienpvanpzelfhulpp
ispeenpgeweldigepveranderingptenpaanzienpvanpeerderepsituaties.pZopomschreefpErvingp
Goffmanpzelfhulpgroepenpnogpcynischpalsp‘huddle-together’pgroepenp(Goffman,p1963).p

AlmapAtapispnietphetpenigepijkpuntpinpdepontwikkelingpnaarpeenppositievepwaarderingp
vanpzelfhulp.pMetppublicatiespalsp‘Thepstrengthpinpus’p(Katzp&pBender,p1976)penp‘Self-helpp
inpthephumanpservices’p(Gartnerp&pRiessman,p1977p)pwerdphetpverschijnselpzelfhulppzicht-
baarpenpkreegphetpeenppositievepduiding.p

OokpinphetpNederlandseptaalgebiedpverschijnenpinpdezepperiodepdepeersteppublica-
tiespoverpzelfhulp.pPieterpvanpHarberdenpenpRobertpLafaillepbrengenpinp1978p‘Zelfhulp,p
eenpnieuwepvormpvanphulpverlening?’puitpenpbeschrijvenpdaarinpbinnen-penpbuiten-
landsepontwikkelingen,palsookphoephetperpinpeenppaarpzelfhulpgroepenpconcreetpaanp
toepgaat.pZelfhulppwordtperpduidelijkpalspeenpkritischepaanvullingpoppgeorganiseerdep
professionelephulpverleningpgezien.pAlpinpdepinleidingpispdepspanningptussenpbeidenp
duidelijk:p“Inptoenemendepmatepwordtpmateriaalpaangedragenpwaaruitpblijktpdatphulpp
vanuitpgeorganiseerdepkaderspbepaaldpnietpdepenigepwegpispwaarlangsphulppadequaatp
kanpplaatsvinden.pErnstigep twijfelsp inzakepdepeffectiviteitpvanpdepgeorganiseerdep
hulpverlening,palsookpkritiekpoppdepafhankelijkheidsrelatiepwaarinpdepcliëntpdoorphetpp
professionelepwelzijnswerkpwordtpgebracht,pmakenpdepwegpvrijpvoorpalternatieven.”p
(vanpHarberdenp&pLafaille,p1978,pp.p1).pHetpispnogpeenppaarpjaarpwachtenpopp‘depmarktp
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vanpwelzijnpenpgeluk’,pmaarpdepdenkbeeldenpvanpAchterhuispenpIllichpzijnpalpduidelijkp
aanwezig.p

OokpBertpdepTurckpomschrijftpzelfhulppalspalternatievephulpverleningpdiepdeptekort-
komingenpvanpdepformelephulpverleningpmoetpcompenseren.pDatpwaspnogpinpdeprebelsep
tijd,ptoenp‘alternatief’puitdagendpwaspenpnogpnietpverweespnaarpeenpgeitenwollensok-
ken-zachtheid.p“Hulpverleningpaanpsoortgenotenpoppbasispvanpvrijwilligheidpenpgelijk-
waardigheid”pzorgtpvoorpdrempelverlagingpenpherkenbaarheidp(depTurck,p1979).pHijpwaar-
schuwtpvoorpeenpontwikkelingpvanpervaringsdeskundigheidpnaarptoeschouwersdeskun-
digheid,pwaardoorpeenpprofessionaliseringsspiraalpkanpontstaan.pInpdiepwaarschuwingpzitp
opnieuwpdepanalysepdatpdepformelephulpverleningpminderpeffectiefpispomdatphulpverle-
nerspnietpoppbasispvanpeigenpervaringenpmetpeenpbepaaldepproblematiekphelpen,pmaarp
vanuitp‘deskundigheid’.

Datpkanpnietpzonderpantwoordpblijvenpenpvrijpsnelpwordtperpdanpookpgekekenphoepprofes-
sionalspzichpkunnenpenpmoetenpverhoudenptotpzelfhulpgroepenp(Bakkerp&pKarel,p1979;p
Toselandp&pHacker,p1982).pOokpdepvaktijdschriftenpblijvenpnietpachter.pZowelphetptoen-
maligepTijdschriftpvoorpAgologiepalsphetpTijdschriftpMaatschappelijkpWerkpkomenpinp1979p
metpthemanummers.pHetpNationaalpCentrumpvoorpdepGeestelijkepVolksgezondheidp(éénp
vanpdepvoorloperspvanphetphuidigepTrimbos-instituut)porganiseerdepinp1980peenplande-
lijkpcongrespoverpdepmogelijkeprolpvanpdepberoepskrachtptenpaanzienpvanpzelfhulp.pUitp
hetpcongresverslagpblijktpdatperpnietpeenduidigpgedachtpwordtpoverpdieprol.pDepAnonie-
mepAlcoholistenpwijzenpfinanciëlepsteunpuitpprincipepafpenpzienpzelfhulppenpprofessio-
nelephulppalspcomplementairpoppelkaar.pAnderenppleitenpvoorpterughoudendheidpvanpdep
hulpverlener.pZopzegtpbijvoorbeeldpLiebjepHoekendijk,pauteurpvanpHoe werkt zelfhulp:p“alsp
eenpdeskundigepdanpperpsepeenprolpzoupmoetenpspelen,pdanpzoupdiepvolgenspHoekendijkp
kunnenpbestaanpuitphetpgevenpvanpfaciliteiten.pDuspnietpiemandpdiep‘hetpgroepsprocesp
wilpbegeleiden’pofp‘doelstellingenphelderpgaatpmaken’.pDesnoodspkanpdepberoepskrachtp
bemiddelaarpzijnpnaarpdepoverheid.pGeenptherapeutenpenpmaatschappelijkpwerkers,pmaarp
adressenpvanplotgenoten,ppostzegels,ptelefoonpenpeenpgoedepruimte.”p(Bouwman,p1980).

InpdiezelfdepperiodepgroeidepookpinpVlaanderenpdepbelangstellingpvoorpzelfhulp.pDepover-
heidpgafpinp1980peenponderzoeksopdrachtpaanpdepvakgroeppmedischepsociologiepvanpdep
K.U.pLeuvenpompzelfhulppinpbeeldptepbrengen.pDatpleiddeptotpeenpeersteppublicatiepinpdep
Welzijnsgids,penpwerdpsnelpopgevolgdpdoorpeenpinventarisatie,peenpstudiedag,peenpanaly-
tischeppublicatiep(Branckaerts,pNuyens,pvanpWanseele,p&pWaterplas,p1982p)penpdepopeningp
vanphetp‘Trefcentrumpzelfhulp’.pDatpispdepvoorloperpvanphetpnogpsteedspactievepTrefpuntp
Zelfhulpp(ziepwww.zelfhulp.be).p

Ookphierpvoltrektpzichpeenpzoektochtpnaarpdepverhoudingptussenpinformelepzelfhulpp
enpdepformelephulpverleningpvanpprofessionals.pHoewelperpsprakepispvanpgrotepdiversi-
teitpinphoudingenptenpaanzienpvanpelkaar,pzowelpvanuitpdepkantpvanpzelfhulppalspdepkantp
vanpprofessionelephulpverlening,pwordtpdepvraagptochpverschovenpvanpofperpsamenwer-
kingpnodig/mogelijkpis,pnaarpwelkepsamenwerkingpwenselijk is:p“Depvraagpnaarpdepwijzep
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waaroppmenpsamenwerktpispveelpbelangrijkerpgeworden.pHetpevenwichtigpuitbouwenpvanp
depsamenwerkingsrelatiepispvoorpvelepzelfhulpgroepenpenp-organisatiespeenpessentieelp
werkingsgegevenpgeworden.”p(Vanholder,p1984,pp.p34).pDriepdimensiespwordenpinpbeeldp
gebrachtpwaaroppzo’npsamenwerkingsrelatiepmogelijkpis:popphetpvlakpvanpbegeleidingp
vanphetpgroepsproces,pinhoudelijkepbegeleidingpopphetpterreinpvanpdepproblematiekp(bv.p
rouwverwerking,pverslaving)penporganisatorischepondersteuning.p

Nietpalleenpwetenschap,pmaarpookpbeleidpkrijgtpinpdepperiodeprondomp1980pbelangstellingp
voorpzelfhulp.pZopkrijgtphetpthemapwatpaandachtpinpdepbeleidsnotapNota 2000puitp1986.p
Inp1984ppubliceertpdepGGDpEindhovenpeenpeerstepbeleidsnotitiepoverpzelfhulp.pDiepkomtp
erpvooralpompeenpkleinepsubsidieaanvraagpvanpeenpzelfhulpgroeppvoorpeenppaarphonderdp
guldenpondersteuningpvoorppostzegelspe.d.poverpenpweerpgeschovenpwordtptussenphetp
departementpwelzijnpenpdepGGDpvanpdepgemeente.pMenpraaktphetperpnietpoverpeenspofphetp
hierpnupgaatpompwelzijn,pdanpwelpompgezondheidszorg.p

Tweede	aandachtsgolf	
Napdepjarenptachtigpebtpdepaandachtpvoorpzelfhulppwatpweg.pZelfhulppverdwijntpdaar-
bijpniet,pintegendeel.pAllespwijstperpoppdatphetpaantalpgroepenpenphetpaantalpdeelnemersp
stijgt,penpdatpsteedspmeerpmensenpwetenpdatperpnaastpprofessionelephulppookpzoietsp
bestaatpalspzelfhulppenplotgenoten.pBeleidpenpwetenschapphebbenpechterpblijkbaarpevenp
anderepprioriteiten.p

Datpverandertpopnieuwpkortpnapdepeeuwwisseling,pwanneerpministerpBorstpmetpdepzoge-
naamdepalcoholnotapkomtpenpdaarinpexplicietpstilstaatpbijphetpbelangpvanpzelfhulppzoalsp
depAApenpdepzogenaamdepBuitenveldertpwerkgroepen.pZopkomtpeenptweedepaandachts-
golfpoppgang.pHetpcentrumpdaarvanpkanpgelegdpwordenpbijphetpInformatie-penpontwikke-
lingscentrumpZelfhulpgroepenpenpVerslavingenpdatpinpseptemberp2003phaarpactiviteitenp
startpbinnenpdepmurenpvanphetpTrimbos-instituut.pKarelpGeelenpisperptotpzijnpvroegtijdigp
overlijdenpinpjulip2004pdepdrijvendepkrachtpvan.pHetpcentrumphadptotpdoelpdepaansluitingp
tussenpzelfhulpgroepenpenpprofessionelephulpverleningptepverbeterenpenpdanpinphetpbij-
zonderpinphetpkaderpvanpverslavingpenpverslavingszorg.pOokpdepbekendheidpvanpzelfhulp-
groepenpbijphulpverlenerspenpmogelijkepdeelnemerspwildepmenpvergroten.pBeginp2009p
stoptphetpcentrumphaarpwerkingpmetpdeppublicatiep‘depechopvanphetpeigenpverhaal’penpdep
ondertekeningpvanpdepintentieverklaringp‘zelfhulppoppdepkaart’.pHetpwerkpwordtpverderp
gezetpdoorpdepstichtingpzelfhulppenpverslavingp(www.zelfhulpverslaving.nl).p

Opnieuwpisperpookpsprakepvanpthemanummerspinpdepvakpers,pzoalsphetptijdschriftp
Rehabilitatiepinpdecemberp2006.pAlpinphetpredactioneelpkomtpdepspanningptussenpzelfhulpp
enpprofessionelephulpverleningpmeteenpweerpaanpdepoppervlakte:p“Vaakpispdeelnamepaanp
eenpzelfhulpgroeppeenpuitvloeiselpvanpkritiekpoppdepprofessionelephulpverlening.pDezep
zouptepveelpziekte-georiënteerdpzijn,ptepweinigpaandachtphebbenpvoorphetpindividupalsp
persoonpenptepweinigpaansluitenpoppdepbelevingswereldpenpdepvisiepvanpcliënten.”p(vanp
Hartenp&pPlooy,p2006).p



98p Oppzoekpnaarpduurzamepzorg

MenpzoupverwachtenpdatpinphetpkaderpvanpdepWmopenpdepdaarinpingebeddepzoektochtp
naarpmeerpinformelephulppdezephernieuwdepaandachtpvoorpzelfhulppsterkptoeneemt.pDatp
ispechterpnietphetpgeval.pInpdepbeleidsdiscussiesprondompdepWmopenpinformelepzorgpgaatp
hetpwelpveelpoverpinformelepzorg,pmaarpditpwordtpergpbeperktptotpmantelzorgpenpvrijwil-
ligerswerk.pStaatssecretarispBussemakerpmoestpeindpnovemberp2009poppeenpinternatio-
naalpcongrespoverpzelfhulpptoegevenpdatperpinphaarpdepartementpgeenpspecifiekepambte-
narenpzijnpmetpbeleidskennispoverpzelfhulp,penpdatpzepzelfpnogpnooitpoverpditpthemapmetp
depTweedepKamerpoverlegdphad.pOokpbijplokalepoverheden,pdepplaatspwaarpWmo-beleidp
gemaaktpwordt,pisperpzeldenpkennispoverpenpaandachtpvoorpzelfhulp.pOmdatphierpsprakep
kanpzijnpvanpeenpgemistepkans,porganiseerdephetpKenniscentrumpZelfhulppenpErvarings-
deskundigheidp(KZE)pinp2008pvierpdebattenpinpNoord-Brabantpoverpzelfhulppinprelatieptotp
depWmo.p

	 Onderzoeksgegevens:	werkt	zelfhulp?

Toenpzelfhulppinpdepjarenptachtigpvanpdepvorigepeeuwpeenpeerstepaandachtsgolfpoverpzichp
heenpkreeg,pwaspnietpiedereenpdaarpevenpgelukkigpmee.pDephoudingptenpaanzienpvanp
wetenschappwaspnetpzopcomplexpalspdieptenpaanzienpvanpbeleidpenpprofessionals.pTepveelp
analysepenpduidingpzoupwelpeenspdepdynamiekpvanpinformelepgroepenpkunnenpbedreigen:p
“Hetpwetenschappelijkpbezigpzijnpmetpzelfhulpgroepenpheeftpookpzijnpgevaarlijkepkanten.p
Menpmoetpzichperpvoorphoedenpdephulpverleningsdynamiekpvanpgroepenptepgaanpver-
wetenschappelijkenpdoorpinschuivingpvanpallerleipwetenschappelijkepconceptenpenprefe-
rentiekaders”.p(Vanholder,p1984,pp.p22).pBovendienpervaardepmenpeenpwelpergpopvallendp
verschilpinpmiddelen.pOpnieuwpLiebjepHoekendijkpopphetpcongrespinp1980:p“Geenpgroeppofp
erpwordtpeenpscriptiepoverpgeschreven.pHetponderzoekpnaarpzelfhulpgroepenpispeenpenormp
bedrijfpgeworden.pHetpisponvoorstelbaarpwatperpvoorpgeldpinpgaatpzitten.pInpNederlandpzijnp
erpzestigp‘after-carepgroepen’;pdiepkrijgenptezamenptwintigduizendpguldenpaanpsubsidie.p
Maarperpgaanptonnenpzittenpinphetponderzoekpnaarpdepeffectenpervanpoppvrouwen.pEnpdiep
kennenpwepallang.”p(Bouwman,p1980,pp.p27).p

Diepaarzelendepenpmanifestpafwijzendephoudingptenpaanzienpvanpwetenschappligtp
dertigpjaarplaterpbeduidendpanders.pDepZelfhulpkrantpvanpdepStichtingpZelfhulppNetwerkp
koptpgrootp‘professorpzelfhulppgevraagd’:p“eenpacademischepleerstoelpzoupeenpwelkomep
stappvooruitpzijnpompzelfhulppinpNederlandptotpvollepontwikkelingpteplatenpkomen.”p(Zelf-
hulpkrant,p2009).p

Hetpbestaandeponderzoekpnaarpzelfhulppfocustpgrotendeelspopptweepthema’s:pwerktpzelf-
hulpp(depevidence),penpwiepneemtperpaanpdeelp(depdoelgroep/deelnemers).p

Deproeppompevidencepbasedpmethodiekenpinpdephulpverlenendepsectorpheeftpookp
geleidptotponderzoekpnaarpdepeffectenpvanpzelfzorg.pDatpispoppzichpverrassendpomdatphetp
perpdefinitiepompeenpinformelepvormpvanphulpverleningpgaatpdiepzichpnietplaatpvastleggenp
oppeenpbepaaldepmethodepofpstappenplan.pZelfhulpgroepenpkunnenponderlingpsterkpver-
schillen,penpdatpgaatpmoeilijkpsamenpmetpevidencepbasedpmethodiekenpdiepjuistptrachtenp
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socialepinterventiespopphunpeffectenpteptoetsenpenpdepmeestpwerkzamepsocialepinterven-
tiespvastptepleggenpenptepverankerenpinpdepprofessionaliteitpvanphulpverleners.pOnderzoekp
heeftpzopeenpdisciplinerendepdoelstellingptenpaanzienpvanphetpgedragpvanphulpverleners,p
enpdatpgaatpnietpsamenpmetphetpinformelepkarakterpvanpzelfhulp.pZelfhulpgroepenplatenp
zichpnietpvertellenphoepzepmoetenpwerken:p“itpispdifficultptopmeasureptheirpvaluepthroughp
solepusepofptheppositivistpapproachespthatpinterestppolicymakers.pThispispbecausepself-
helppsupportpgroupsparepconsumer-drivenpandpvoluntary.pThus,ptheypcannotpbepregulatedp
bypresearchpagendasporpprescribedplikeptreatment.”p(Dadich,p2009)

Tochpzijnperpdiverseprecenteponderzoekenpdiepdepeffectenpvanpzelfhulppbijpspecifiekep
problemenpinpbeeldpbrengen,pdikwijlspdoorpzeptepvergelijkenpmetphulppvanuitpprofessio-
nelephoek.p

	 Onbenutte	mogelijkheden,	kansen	voor	beleid	en	praktijk

Vanuitpbetrokkenenpbijpdepzelfhulpbewegingpwordtperpenerzijdspmetptrotspenpwaarderingp
gekekenpnaarpwatpbereiktpis,pmaarpanderzijdsptochpookpmetpenigepfrustratiepgekekenpnaarp
hetpnietpbenuttenpvanpgroeikansenpvanpdezepvormpvanpzorg.pMenpheeftpergpdepindrukpdatp
zelfhulppnogplangpnietpaltijdpaanwezigpispoppdiepplaatsenpwaarphetpwatpkanpbetekenenp
voorpkwetsbarepburgers.pKenmerkendpvoorpdatpgevoelpispdeptitelpvanpeenppublicatiepoverp
zelfhulppuitp2004:pOnbenutte mogelijkhedenp(Geelen,pGottmer,pSchreurs,pThijs,p&pKolk,p
2004)penpdeptitelpvanpeenpinternationalepconferentiepinp2009:pUse the opportunities.p

Eenpaantalpdrempelspwordtpinpbeeldpgebrachtpalspverklaringpvoorpditpverschilptussenp
realiteitpenpwatpmogelijkpis.pDiepdrempelspzijnpmeteenpookpkansen,phetpzijnpdepaangrij-
pingspuntenpompbeleidpenppraktijkpaanpteppassenpenpdeponbenuttepmogelijkhedenpteprea-
liseren.pDaarbijpgaatphetphoofdzakelijkpompdepzichtbaarheidpenpwaarderingpvanpzelfhulpp
doorpenpvoorpprofessionalspenpburgers.pPaspoppdeptweedepplaatspkomenpmeerppraktischep
zakenpinpbeeldpinzakepfaciliteringpvanpzelfhulp.p

Zichtbaarheid	en	waardering	van	zelfhulp	door	en	voor	professionals	
Vanuitpzelfhulpgroepenpenphunpsteunpuntenpkomtpduidelijkphetpsignaalpdatpzeptepweinigp
zichtbaarpzijnpbijpprofessionelephulpverlening,penpindienpzepzichtbaarpzijnpisperpsprakepvanp
eenplagepofpnegatievepwaarderingpvoorphunprolpinpzorgpenpherstel.pInphetpthemanummerp
overpzelfhulppvanpRehabilitatiepwordtpdatpomschrevenpals:p“Deperkenningpvanpdepwaardep
vanpzelfhulppdoorpdepprofessionelephulpverleningplaatpnogptepwensenpover.pHetpnutpvanp
lotgenotencontactpwordtpbetwijfeld,psomspwordtphetpzelfspgezienpalspeenpgevaar:p‘menp
praatpelkaarpproblemenpaan’,p‘menpgeeftpelkaarpverkeerdepinformatie’p...pUitponderzoekp
(Salzerpe.a.)pkomtpnaarpvorenpdatpdepmeestephulpverlenerspprofessionelephulpverleningp
alspeffectiever,pnuttiger,pactiever,pinteressanterpenpmeerpvoorspelbaarpbeschouwen.”p(vanp
Hartenp&pPlooy,p2006,pp.p7)penp“Verwantpaanphetpvoorgaandepisphetpgebrekpaanpbekend-
heidpmetplotgenotencontactpbijphulpverleners.pDitpbetreftpnietpalleen,pofpnietpzozeer,phetp
bestaanpvanpzelfhulpgroepen,pmaarpookphunpwerkwijze,pcontactpersonen,penpdergelijke.p
Inphaarpoverzichtsstudiepvanponderzoekenpnaarpideeënpvanpprofessionelephulpverlenersp
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enpvanpdeelnemerspaanpzelfhulpgroepenpconcludeertpStewartp(1990)pdatpgebrekpaanpken-
nispoverpzelfhulpgroepenpeenpvanpdepbelangrijkstepbarrièrespvoorpsamenwerkingpis”p(vanp
Hartenp&pPlooy,p2006,pp.p8).p

Opvallendpispdatphierpverwezenpwordtpnaarpoudponderzoekp(1990)penpbuitenlandsp
onderzoekp(Salzer,pMcFadden,p&pRappaport,p1994;pSalzer,pRappaport,p&pSegre,p2001).pErp
zijnpgeenpempirischepgegevenspbekendpuitprecentponderzoekpbijpNederlandsephulpver-
lenerspoverphunpkennispvanpzelfhulppenpwaarderingpdaarvoor.pHetpispduspgissenpofphetp
inderdaadpslechtpgesteldpispmetpdepzichtbaarheidpenpwaarderingpvanpzelfhulppbijpprofes-
sionals.pInpdeppublicatiep‘Watpelkepprofessionalpoverpverslavingpmoetpweten’p(diepookpwelp
alspdep‘canonpverslaving’pomschrevenpwordt)pisperpslechtspeenpkortepparagraafpaandachtp
aanpzelfhulpgroepen.pErpwordtpgezegdpdatperpinpNederlandpongeveerp6.000pmensenpaanp
deelnemen,pdatperpgeenpprofessionalspbijpbetrokkenpzijnpenpdatpdepwerkzamepdelenpvoor-
alpuitwisselingpvanpervaringenpenponderlingepsteunpzijn.pOmptepbesluitenpmet:p“overpdep
effectiviteitpvanpzelfhulppbestaanpnogpveelpvragen.”p(VanpderpStel,p2007,pp.p70).pInpeenp
vergelijkbaarpinphetpNederlandspvertaaldpBritspoverzichtswerkpoverpeetstoornissenpispwatp
ruimerepaandachtpvoorpzelfhulpgroepen,pzowelpvoorpdepvoor-palspnadelenp(Abrahamp&p
Llewellyn-Jones,p2008),pmaarpditpkanpuiteraardpnietpalspindicatorpvanpdephoudingpvanp
Nederlandsephulpverlenerspgezienpworden.p

Onderzoekplaatpzienpdatpdepdichotomieptussenpgroepenpdiepelkepinvloedpvanpprofessio-
nalspweigerenp(bijvoorbeeldpAnoniemepAlcoholisten)penpgroepenpdiepinpverregaandepmatep
doorpprofessionalspgeleidpwordenpgeenprechtpdoetpaanpdeprealiteitp(Shepherd,petpal.,p1999).p
Eenpprofessionalpkanpbetrokkenpzijnpinpdiverseprollen:p“grouppleader,pspeaker,porganizer,p
referralpsource,pconsultant,pgrouppsponsor,presearcher,pgroupptherapist,padvisorypmember”.p

Zichtbaarheid	en	waardering	van	zelfhulp	door	en	voor	burgers
Burgerspdiepmetpeenpprobleemptepmakenpkrijg,pzelfpofpinphunpnaastepomgeving,pgaanpopp
zoekpnaarphulp.pErpispsprakepvanpalcoholverslaving,pdrugs-pofpgokverslaving,ptravestie,p
eenpeetstoornis,p…penperpispbehoeftepaanphulp.pDikwijlspispdephuisartspdepeerstepstappinp
hetpzoekenpnaarphulp.pDepzogenaamdepeerstelijnsphulpverleningpwordtpaangesproken.p
Diepkunnenphulppverlenenpinpeenpcombinatiepvanpeigenpzorg,pdoorverwijzingpnaarptwee-
delijnsphulpverleningpen/ofpdoorverwijzingpnaarpzelfhulp.pDatplaatstepgebeurtpmaarpinp
beperktepmate,pzoalspeerderpbeschreven.p

Depvraagprijstpinpwelkepmatepdepburgerpzelfpzijnpwegpkanpvindenpnaarpzelfhulp.pDiepisp
immersptoegankelijkpzonderpvoorschriftpofpverwijzingpvanpdephuisartspofpanderephulpver-
lening.pDaarvoorpisphetpwelpnodigpdatpzelfhulppbijpburgerspzichtbaarpispenpoppeenpposi-
tievepwaarderingpkanprekenen.p

Oppverschillendepmanierenpkanpzelfhulppbekendheidpkrijgenpbijphetpbredereppubliek.p
Folderspoverpspecifiekepzelfhulpgroepenpinpdepwachtkamerpvanphuisartsenpispeenpvoorpdep
handpliggendepoptie,pmaarpwerktpslecht.pDepfolderpverdrinktptussenpallepanderepfolderspenp
hetpligtpnietpvoorpdephandpompinpeenpvollepwachtzaalpeenpfolderptepnemenpvoorpeenpzelf-
hulpgroeppoverpbijvoorbeeldpalcoholverslaving.pOmpdiepredenpbrengtpStichtingpZelfhulpp
NetwerkpZuidoost-BrabantpregelmatigpdepZelfhulpkrantpuit.pHetpispeenpwatpuitgebreiderp
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drukwerkpdatpnietpzopmakkelijkpverlorenpraaktpinpeenpfoldermolen,penphetpispvanpalge-
menepaardpzodatpnietpmeteenpduidelijkpispwaarompiemandpdepkrantpmeeneemtpofpleest.p

Naastpdrukwerkpispookpinternetpsteedspmeerpeenpbronpvanpinformatie.pOppinternetp
zoekenpnaarpinformatiepoverpgezondheidpenpgezondheidszorgpispeenpergppopulaireptoe-
passingpvanpnieuwepmediap(Adamsp&pBoot,p2007).pOpnieuwpwordtpduidelijkpdatpeenp
steunpuntpofpclearinghousepnodigpis.pDepmeestepzelfhulpgroepenphebbenpimmersponvol-
doendepmogelijkhedenpinphuispompzichzelfpkenbaarptepmakenpviapinternetpenpwillenpdatp
bovendienpanoniempdoen.pContactpersonenpvanpeenpzelfhulpgroeppwillenplieverpnietpmetp
naampenptoenaampviapgoogleptepvindenpzijn.p

Naastpdoorverwijzingpviapprofessionalsp(alpdanpnietpviapeenpfolder/zelfhulpkrant)penp
viapinternet,pkanpdepzichtbaarheidpenpwaarderingpvoorpzelfhulppontstaanpviappopulairep
media.pEenpartikeltjepinpLibellepofpMargrietpofphetplokalephuis-aan-huispbladpklinktpweinigp
verheffend,pmaarpkanpveelppubliekpbereiken.pAlpjarenpwordtpinzakephetpgezondheidsge-
dragpgepleitpvoorpeenpcommunicatiestrategiepdiepgeenprekeningphoudtpmetpdepstatusp
vanphetpcommunicatiekanaal,pmaarpmetphetpbereikpvanphetppubliek,pookpalspdatpinhoudp
datpgezondheidsboodschappenpverpaktpwordenpinpamusementp(Singhalp&pRogers,p1999).p
HetpMedia and Education for Self-Help (MESH) ProjectpinpCaliforniëptoondepaanpdatpviap
eenpmetprelatiefpbeperktepmiddelenpopgezettepmediacampagnepeenptoenamepvanp150%p
totpruimp800%pvanp informatievragenpbijphetp lokalepsteunpuntpteprealiserenpwarenp
(Humphreys,pMacus,pStewart,p&pOliva,p2004).pDatpgeeftpaanpdatperpeenpenormpgroeipo-
tentieelpvoorpzelfhulppaanwezigpispinpCalifornië.pErpzijnpgeenpredenenpompaanptepnemenp
datphetpinpNederlandpanderspzoupzijn.p

Landelijke	spreiding	steunpunten	
Zelfhulppispeenpdynamischepvormpvanpzorg.pGroepenpontstaan,pmaarpverdwijnenpookp
weer.pOmdatphetpoverpinformelepzorgpgaat,pzijnperpgeenpstatuten,pgeenpleden,pgeenp
boekhouding,p…pDaarompispalpinpdepjarenptachtigpvanpdepvorigepeeuwpbegonnenpmetphetp
oprichtenpvanpregionalepsteunpuntenpofpclearinghouses,pdiepzelfhulpgroepenpfaciliterenp
enpinformatiepoverpzelfhulp(groepen)pbeschikbaarpstellenpaanpmogelijkepdeelnemerspenp
hetpruimeppubliek.pErpzijnpmomenteelpeenpaantalpvanpdezepsteunpuntenpinpNederlandp
actief,pmaarpdezephebbenpgeenplandelijkepdekking.pZopisperpwelpeenpactiefpsteunpuntpinp
EindhovenpmetpafgeleidepwerkingpinpHelmond,penpeenpbeperkterpsteunpuntpinpTilburgpenp
’s-Hertogenbosch,pmaarpbijvoorbeeldpnietpinpGroningenpofpUtrechtpofpAmsterdam.pOpp
landelijkpniveaupisperpdepstichtingpzelfhulppenpverslaving,pdiepviaphaarpwebsiteptrachtpallep
initiatievenpinpbeeldptepbrengenp(www.zelfhulpverslaving.nl).pVerderpisphetpinphetpoostenp
vanphetplandpeenpnetwerkpvanpzelfhulpgroepenprondpeetstoornissenp(ziepwww.ziezo.eu).

AlleenpNoord-Brabantplijktptepinvesterenpinpstedelijke/regionalepsteunpuntenpvoorp
zelfhulp.pBovendienpheeftpdezepprovinciephetpKenniscentrumpZelfhulppenpErvaringsdes-
kundigheidp(www.kenniscentrum-ze.nl).pInpdepanderepprovinciespzijnperpwelpbepaaldepzelf-
hulpgroepenpactief,pmaarpdiepontberenpduspeenpbreedpregionaalpsteunpuntpdatpfaciliteertp
enpinformeert.p
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Regionaal	actief,	lokale	subsidies
Zelfhulpphoudtpweinigprekeningpmetpgemeentegrenzen,phetpwervingsgebiedpvanpzelf-
hulpgroepenpispmeestalpmeerpregionaalpvanpaard.pDaarpzijnptweepredenenpvoor.pEnerzijdsp
zijnperpvoorpeenpzelfhulpgroepprondompeenpbepaaldepproblematiekpopplokaalpniveaup
somspgewoonptepweinigp(potentiële)pdeelnemers,pterwijlpdieperpoppregionaalpniveaupwelp
zijn.pAnderzijdspisphetpsomspvoorpdeelnemerspaangenamerpompeenpzelfhulpgroepptepzoe-
kenpoppwatpgroterepafstand,pompeenpietspgroterepanonimiteitptepbewaren.pJepzalpjepbuur-
manpofpnaastepcollegapmaarptegenpkomenpinpdepwandelgangenpvanpdepvergaderaccom-
modatiepvanpzelfhulpgroepen.p

MetpdepWetpmaatschappelijkepondersteuningpwordenpmiddelenpvoorphulpverleningp
hoofdzakelijkpdoorpgemeentenpverdeeld.pEnpdiepzijnpnatuurlijkpinpeerstepinstantiepverant-
woordelijkpvoorphunpeigenpburgers.p

Datpzorgtpvoorpeenpspanningptussenpdepregionalepactiviteitpvanpzelfhulppenpdeplokalep
financieringpvanpsteunpunten.pAlspdepgemeentepEindhovenpwerkingsbudgetpbeschikbaarp
steltpaanpdepstichtingpZelfhulppZuidoost-Brabant,pfinanciertpzepduspeigenlijkpzorgpvoorp
eenpaantalpburgerspuitpnabijgelegenpgemeenten.p

Informeel	werk,	formele	subsidies
Erpispalpveelpgezegdpenpgeschrevenpoverpdeptoegenomenpbehoeftepaanpaccountabilitypenp
depbureaucratiepdiepdaarpbijpkomtpkijken.pFormelepprocedurespvoorphetpaanvragenpenp
verantwoordenpvanpsubsidiespvoorpzorgpzijnpeenpnoodzakelijkpkwaadpompactiviteitenp
zichtbaarptepmakenpenpdepkwaliteitpdaarvanptransparantpinpbeeldptepbrengen.pDepvoor-penp
nadelenpvanpdezepontwikkelingpvoorpformelephulpverleningsorganisatiesphebbenpalpveelp
aandachtpgekregen.pVoorpinformelepvormenpvanpzorgpzoalspzelfhulppispdeptoegenomenp
accountabilitypeenpbedreiging.pEenppogingpompzelfhulppSMARTptepmaken,pzoupresulterenp
inphetpnoodzakelijkptellenpenpbenoemenpvanpactiviteitenpenpdeelnemers,penpdepdynamiekp
binnenpeenpzelfhulpgroeppvernietigen.p

Depformelepprocedurespachterpeenpsubsidiepkunnenpzopdepdynamiekpvanpzelfhulppver-
storenpenpuiteindelijkpperversepeffectenphebben.pVoorpdep(lokale)poverheidpisphetpduspzaakp
ompsteunpaanpzelfhulppzodanigpteporganiserenpdatpdepbureaucratiepwelptegemoetkomtp
aanpdepbehoeftepaanpverantwoordingpenptransparantie,pmaarpnietpbedreigendpispvoorpdep
informelepdynamiekpvanpzelfhulp.pDatpvraagtpompeenpkantelingpvanpdephuidigepkwantita-
tievepverantwoordingscultuurp(tellen)pnaarpeenpkwalitatievepverantwoordingp(vertellen).p

	 De	innovatieve	praktijk

Zoalspuitphetpvoorgaandepblijktpkentpzelfhulppeenplangepgeschiedenis.pDatpneemtpnietp
wegpdatperpeenpaantalpaspectenpzijnpwaarinpverbeteringpenpinnovatiepwenselijkpenphaal-
baarpgeachtpwordt.pWepbenoemenperphierpenkele.p
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Tellen?	
EerderpomschrevenpwepdatperpinpNederlandpongeveerp7.000pmensenpgebruikpmakenpvanp
zelfhulp,pwaarvanpongeveerpdephelftpbijpAnoniemepAlcoholistenp(vanpHartenp&pPlooy,p
2006).pHetpispeenpveelpgenoemdepschatting,pdiepechterpergplaagplijkt.pAlleenpalpdepmeerp
danpvijftigpzelfhulpgroepenpdiepinpdepregiopEindhovenpdoorpdepStichtingpZelfhulppNet-
werkpgefaciliteerdpwordenpkennenpongeveerp3.500pdeelnemers.pHetpVlaamsepTrefpuntp
Zelfhulppkomtpinphaarpmeestprecentepmorfologiepvanpdepzelfhulpptotpeenpschattingpvanp
ruimp160.000pVlamingenpdiepdeelnemenpaanpzelfhulp.pAlspwepaannemenpdatpzelfhulppinp
VlaanderenpnietpopvallendppopulairderpispdanpinpNederlandpenpweprekeningphoudenpmetp
depomvangpvanpdepbevolking,pzoupdatpvoorpNederlandpleidenptotpeenpaantalpdeelnemersp
datpdichtpbijpeenphalfpmiljoenpligt.pDezepcijferspdoenpvermoedenpdatphetpcijferpvoorpheelp
Nederlandpveelphogerpligtpdanpdep7.000.pHetpispechterponduidelijkpwatpdepoorspronkelijkep
bronpispvoorpditpcijfer,penpoppwelkepwijzepdepmetingptotpstandpispgekomen.p

InpeenpcontextpwaarinpallespSMARTpgemaaktpmoetpwordenpenperpinpsociaalpbeleidpeenp
sterkepnadrukpligtpoppmeetbaarheid,plijktphetpvoorpdephandptepliggenpzelfhulppkrachtigerp
oppdepkaartptepzettenpdoorpbetrouwbaarderepcijferspoverpaantalpgroepenpenpdeelnemersptep
verzamelen.pDaarbijpkomenpechterponmiddellijkptweepfundamentelepdrempelspinpbeeld.p
Alspeerstepisperpeenpdefinitiekwestie:pwanneerpispzelfhulpptepmetenpalspzelfhulp,penpwan-
neerpniet.pWatptepdoenpmetpzelfhulpgroepenpwaaraanpwelpeenpprofessionalpdeelneemt,p
misschienpzelfspinpeenpcoördinerendeprol?pOfpalspeenpzelfhulpgroeppnauwepsamenwer-
kingsverbandenpheeftpmetpbijvoorbeeldporganisaties,pzoalspeenpGGZ-instelling?pElkep
pogingpompinpdezepdefinitiekwestiephelderheidptepscheppenpzalpnieuweprafelrandenpdoenp
ontstaanptussenpwatpwelpenpnietpmeegeteldpwordt.pBovendienpisperpnogpeenptweedepdrem-
pel:pzelfhulppispeenphoogstpdynamischpgebeurenpmetpnauwelijkspformelepregels.pDeelne-
merspbeslissenpelkepkeerpopnieuwpofpzepwelpofpnietpdeelnemenpaanpeenpbijeenkomstpvanp
‘hun’pzelfhulpgroep,perpontstaanpenpverdwijnenptelkenspopnieuwpzelfhulpgroepen.pAno-
nimiteitpispdaarbijpeenpnoodzakelijkpkenmerk,pwaardoorphetpzichpontrektpaanpeenpscherpep
registratie.pOokphetpbijpeenpbijeenkomstpvanpeenpzelfhulpgroeppinvullenpvanpformulierenp
metphetpaantalpdeelnemerspenpzelfspeenpzopbeperktpgegevenpalspdepgemeentepvanpher-
komst,pzouphetpsuccespvanpdepzelfhulpgroeppondermijnen.pZelfhulpgroepenpzijnpauto-
nomepgroepenpwaarpanonimiteitpgewaarborgdpdientptepblijven.

Gegevenpdezepdrempelspisphetpm.i.pnietpdepeerstepprioriteitpompzelfhulppinpNederlandp
getalsmatigpbeterpinpbeeldptepbrengen.pMetpregelmaatpeenpmorfologiepvanpdepzelfhulppinp
Nederlandpuitbrengen,pvergelijkbaarpmetphetpoverzichtpdatphetpVlaamspTrefpuntpZelfhulpp
doet,pzoupnuttigpzijn.pHetpligtpevenwelpmeerpvoorpdephandpditpvanuitpeenplandelijkeporgani-
satiepalspTrimbos,pNivelpofpMOVISIEptepdoen,penpnietpvanuitpeenpregionalepWmo-werkplaats.p

(h)erkenning	van	zelfhulp
Hoewelpzelfhulppgetalsmatigpinpbeeldpbrengenponspinzienspminderpprioriteitpheeft,pkanp
erpwelpveelpwinstpbehaaldpwordenpbijpeenpbeterepherkenningpenperkenningpvanpzelfhulp.p
OndankspdepalgemenepbekendheidpvanpdepAnoniemepAlcoholistenpisphetpruimerepbestaanp
vanpzelfhulppenpdepvariëteitpvanphetpaanbodpveelpminderpbekend.pZowelpburgers,pprofes-
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sionalspalsp(lokale)pbeleidsmakersphebbenptepweinigpnotiepvanpdepwaardepvanpzelfhulp.p
Tenpaanzienpvanpeenpgroterepbekendheidpvanpzelfhulppbijpprofessionalspenpbeleidsma-
kerspondernemenpwepinpdepWmo-werkplaatspNoord-Brabantpdepkomendepjarenpdeponder-
staandepacties:

Zelfhulp	en	hulpverlenende	professionals
Zoalspeerderpbeschrevenpbestaatperpeenpalgemeenpbeeldpdatperpinpdeprelatieptussenpzelf-
hulppenphulpverlenendepprofessionalspnogpveelptepverbeterenpis.pDepvijandigeprelatiepenp
depimplicietepkritiekpvanpzelfhulppoppdepprofessionaliteitpvanphulpverlenerspuitpdepjarenp
zeventigpispdanpwelpverdwenen,pnupzouperpsprakepzijnponbekendheidpbijpprofessionalspenp
tepweinigperkenningpvanpdepmeerwaardepvanpzelfhulp.pDaardoorpwordtperptepweinigpdoor-
verwezenpvanuitpformelephulppnaarpzelfhulp.pDiversepgesprekspartnerspuitpdepzelfhulpp
duidenpditpalspeenpfrustrerendepsituatiepomdatpinphunpbelevingpzelfhulppveelpkanpbeteke-
nen,penpnietpalleenpbijpwachtlijstenpinpdepformelephulppofpinpdepnazorg.p

WepbeschrevenpeerderpdatperpeigenlijkpweinigprecentpenpweinigpNederlandsponderzoekp
bestaatpnaarpdezepvermeendepkloofptussenpzelfhulppenpprofessionals.p

Zelfhulp	in	de	Wmo,	in	lokaal	sociaal	beleid
HetplandelijkepbeleidskaderpvoorpdepWmopnoemtpzelfhulppnietpexpliciet.pErpispwelpaan-
dachtpvoorpanderepvormenpvanpinformelepzorgpzoalspmantelzorgpenpvrijwilligerswerk.p
Ookplaterepbeleidsdocumenten,pzoalspdepbeleidsbriefpVoor elkaarpvanpoktoberp2007pofpdep
briefpvanpstaatssecretarispBussemakerpaanpdepTweedepKamerpoverphaarpvisiepoppformele/
informelepzorgpvanpoktoberp2009platenpzelfhulppongenoemd.pOppeenpinternationaalpcon-
grespinpnovemberp2009pmoestpdepstaatssecretarisptoegevenpdat:p“Oppmijnpdepartementp
inpDenpHaagpzijnpgéénpambtenarenpdiepzichpspecifiekpmetpzelfhulppbezigphouden.pAlsp
staatssecretarispvanpVolksgezondheid,pWelzijnpenpSportphebpikp–pikpzegphetpmaarpeerlijkp-p
nogpnóóitpeenpbriefpnaarpdepTweedepKamerpgestuurdpmetpvoorstellenpoverpzelfhulp.”

Hetpkanpnatuurlijkpzijnpdat,pgeheelpinpdepgeestpvanpdepWmo,pdepaandachtpvoorpdep
krachtpvanpzelfhulppwelpinpdepbeleidsplannenpvanpgemeentenpeenpduidelijkepplaatspkrijgt.p
InphetpkaderpvanpdepWmo-werkplaatspzullenpweponderzoekenpoppwelkepwijzepgemeentenp
inpdepregiopNoordpBrabantpinphunplokaalpWmo-beleidpruimtepmakenpvoorpzelfhulp,pzowelp
inpwoordenpalspinpdaden.pDatpkanpleidenptotphetpbeschrijvenpvanpzowelpgoodppracticespalsp
badppractices.

De	draak	van	formalisering	temmen	
Eenpgemeentepdiepvanuitphaarplokaalpsociaalpbeleidpzelfhulppwilpsteunenp(viapsubsidiespofp
viapgebouwenpe.d.)pmoetptenpaanzienpvanpdepgemeenteraadpenpburgerspverantwoordingp
afleggenpoverpdepeffectiviteitpvanpdiepsteun.pZoalspeerderpinpdezeptekstpomschrevenpkanp
echterpdepformaliseringpenphetpinpmeetbarepindicatorenpvastleggenpvanpdiepverantwoor-
dingpdepeigenheidpvanpzelfhulppjuistpkwetsen.p

Inpsommigepgemeentenpluktphetpompsteunpaanpzelfhulppinformeelptephoudenpenptochp
aanpdepverantwoordingpvanpdiepsteunptepvoldoen.pAnderepgemeentenpluktpdatpniet,penp



wordtpsteunpverlenenpgekoppeldpaanpformelepafsprakenpzoalsppostcode-registratiepvanp
deelnemers.pInpdeplijnpvanpvoorgaandepactiepuntenpgaanpwepvanuitpdepWmo-werkplaatsp
eenpinventarispmakenpvanpbeidepsituatiespbijpgemeentenpinpNoord-Brabant.pDatpvormtp
depbasispvoorpeenpanalysepvanpdep‘governance’prondompzelfhulppenplokaalpsociaalpbeleid.p

e-zelfhulp
Hetpispwellichtpgoedphierpookptepbenoemenpwatpwelpeenpinnovatiepispopphetpvlakpvanpzelf-
hulp,pmaarpdiepbuitenpdepreikwijdtepvanponzepWmo-werkplaatspvalt.pMetpdepdigitalise-
ringpvanponzepleefwereldpenphetptoegenomenpgebruikpvanpinternetpisphetplogischpdatpookp
zelfhulppverkentpwelkepkansenpenpbedreigingenperpliggenpinpdepnieuwepmedia.pZoalspeer-
derpaangegevenpzijnperpdiversepwebsitespwaarpzelftherapiepwordtpaangeboden,pdikwijlsp
onderpdepnoemerpzelfhulp.pMaar,pookpechtepzelfhulppispoppinternetptepvinden.pZopzijnperp
onlinepzelfhulpgroepenptepvindenpoppwww.lotgenoten.nlpofpwww.e-lotgenoten.be.pHelaasp
schuilenperpoppinternetpookpgevaren.pDepbekendstepinprelatieptotpzelfhulppzijnpwellichtpdep
Pro-anapenpPro-miapwebsites,pdiepdepkrachtpvanpinternetpgebruikenpompeetstoornissenp
zoalspanorexiapnervosapteppromoten.pVoorbeeldenpdaarvanpzijnpwww.pro-anorexia.nlpenp
www.pro-ana.be.pGelukkigpzijnperpookppositievepinitiatieven,pzoalspwww.proud2bme.nlpdiep
tegengaspgeven.p

	 Verwijzingen

Stichtingpzelfhulppenpverslaving:pwww.zelfhulpverslaving.nlp
StichtingpzelfhulppnetwerkpZuidoost-Brabant:pwww.zelfhulpnetwerk.nlp
TrefpuntpZelfhulp,pVlaanderen:pwww.zelfhulp.be
‘Zelfhulp’pvanpdepJellinek:pwww.jellinek.nl/behandeling/online_hulp
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CASUS

pp Depfamiliepalspbondgenootp–peenpwederkerigepopleidingp
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De familie als bondgenoot - een wederkerige opleiding 
RickpKwekkeboomp&pYolandaptepPoel

	 Casus

Eenpvrouwpvanp71praaktpinpeenpdepressiepalspblijktpdatpdepnieuwepwoningpvanphetpechtpaarp
nietptijdigpispopgeleverdpenpzijpdusptijdelijkpinpeenpvakantiewoningpmoetenpintrekken.p

Hetpispnietpdepeerstepkeerpdatpzijpdepressiefpwordt;poppdatpmomentpispalpruimp20pjaarp
bekendpdatpdepvrouwpaanpeenpmanisch-depressievepstoornisplijdt.pNapeenpaantalpopna-
menphadpdepfamilie,pinpoverlegpmetpdephuisarts,pbeslotenpdepzorgpvolledigpzelfpterphandp
tepnemen.pDepopnamenpblekenpnamelijkpergptraumatiserendpenpverzorgingpthuis,pinp
combinatiepmetpeenpzorgvuldige,pdoorpdephuisartspbegeleidepmedicatie,psloegpbeterpaan.p
Omdatpbijpechtgenootpenpkinderenpinmiddelspbekendpwaspdatpstressvollepsituatiespvrij-
welpaltijdpgevoldpwerdenpdoorpeerstpeenpmanischepperiodepenpdanpeenpdepressie,pwarenp
zijpookpaltijdpopphunphoedepoppmomentenpdatphetpspannendpwerd.p

Zopookpbijpdezepverhuizingpenptotpiederspopluchtingpleekphetpallemaalpgoedptepgaan;perp
warenpgeenpvoortekenenpvanpeenpmaniepenp(dus)pookpnietpvanpdepressie.pTotphetpmomentp
datphetpmeubilairpopgeslagenpwerdpinpeenpcontainerpenphetpechtpaarpnaarpdepvakantie-
woningpvertrok.p

Gezienpdepeerderepervaringenpnampdepechtgenootponmiddellijkpcontactpoppmetpdep
nieuwephuisarts,plegdepdepsituatiepuitpenpvroegpompde,pinmiddelspbekende,pmedicatie.p
Diepwerdpechterpgeweigerd;pdephuisartspwildepeerstphetpoordeelpvanpdeppsychiater.pDep
vrouwpkreegpeenpintakegesprekpbijpdepplaatselijkepggz-instellingpenpbijphaarpwerdpdep
diagnosep‘depressie’pgesteld.p

Haarpechtgenootphadpinmiddelsphunpvorigephuisartspgevraagdphetpdossierpopptepstu-
renpenpvroeg,ponderpverwijzingpdaarnaar,popnieuwpnaarppassendepmedicatiepvoorpzijnp
vrouw.pDepggz-medewerkerphieldpechterpvastpaanpdepdiagnosepenpadviseerdepdepvrouwp
ompdeelptepnemenpaanpeenprouwverwerkinggroep.pZijpvoeldepzichpdaarpnietpechtpthuisp
omdatpdepgroeppverderpbestondpuitpweduwenpdiepmetpelkaarphetpverdrietpomphetpverliesp
vanphunpechtgenootpkondenpdelen.pAlpofpnietpterechtpkreegpdepvrouwphetpgevoelpdatpzijp
geenpredenphadpompverdrietigptepzijn:pzijphadpimmersphaarpmanpnog.pDepdepressiepwerdp
duspnietpminder,peerderphetptegendeel.pDepggz-instellingpzagphierinpechterpgeenpredenpomp
depdiagnoseptepherzienpenpdepbehandelingpaanpteppassen.p

Depeerderepdepressievepperiodenpvanpdepvrouwphaddenpnooitplangerpdanphalfpjaarp
geduurd;pdepcombinatiepvanpmedicatiepenpmantelzorgpdoorpechtgenootpen,ptoenpzijpnogp
thuispwoonden,pdepkinderen,pwaspblijkbaarpeffectief.pDitpkeerpduurdepdepdepressiepveelp
langerpenpwaspzijpveelpernstiger.pDepechtgenootpbeslootpopnieuwpvanphuisartsptepverande-
renpenpvoorpdezepwaspzijnpverhaal,pzijnpervaringpalspmantelzorger,pwelpgenoeg.pDepvrouwp
kreegp(opnieuw)pdepdiagnosepmanisch-depressiefpenpalsnogpdepdaarbijphorendepmedica-
tie.pNapeenppaarpmaanden,pgevolgdpdoorpeenpkortepenpmildepmanischepperiodepwaspdep
vrouwpzoverphersteldpdatpzijphaarpnormaleprollenpweerpkonpvervullen.

Hoofdstukp8
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	 Citaat

Ikphebpechterpdepstelligepindruk,pdatpjuistpdoorphetpafzijdigphoudenpvanpmijp(doorpprofes-
sionals)pmijnpdochterpzichplangerpinpdepkoupheeftpvoelenpstaanpenperpmeerpzakenpinpeenp
verkeerde,pnietpfeitelijke,pzienswijzepzijnpblijvenphangen,pdanpnodigpwaspgeweest.pBoven-
dien:pfamilieledenpdiepzichpóókpgesteundpweten,pstaanpsterkerpinphetpterzijdepkunnenp
staanpvanpdeppatiënt.’p(mantelzorgerpvanppsychiatrischppatiënte)pbron:pDuurzaampZorgenp
–(RoelofspandpVerhoeven-Denissenp2009)

	 Achtergrond	en	(voor)geschiedenis	van	deze	innovatieve	praktijk

Familieorganisatiespzijnpinpdepafgelopenpjarenpeenpsteedspbelangrijkerprolpgaanpspelenp
inpdepbeleidsvormingpenpgedachteontwikkelingpinpdepgeestelijkepgezondheidszorg.pZijp
vragenpdaarbijpnietpalleenpaandachtpvoorpdepwensenpenpbehoeftenpvanphunpnaasten,p
maarpdringenpookpaanpopperkenningpvanphunpeigenpdeskundigheidpinpdepzorgpenpoppher-
kenningpvanphunpeigenpondersteuningsvragenp(Dercksenpandp‘tpHofp1996;pKwekkeboomp
2001;pKoopspandpKwekkeboomp2005).Deporganisatiespvormenpdaarmeepeenptegenwichtp
tegenpdepervaringenpvanpveelpfamilieledenpvanpmensenpmetppsychiatrischepproblemen.p
Zijpmerkenpdatpdepprofessionelephulpverlenerspnietpgeneigdpzijnpompdepledenpvanphetp
socialepnetwerkpalspvolwaardigeppartnerpinpdepzorgpvoorphunpnaasteptepbetrekken.pOokp
hebbenpzijpveelalpgeenpoogpvoorpdepondersteunings-penp(vooral)pinformatievragenpvanpdep
familieleden.pDezenpmakenphetp(nogpaltijd)pookpvaakpmeepdatpdepoorzaakpvanpdeppsychi-
atrischepproblematiekpgezochtpwordtpinpdepfamilieverhoudingen.pDaarompwordtphetp‘inp
hetpbelangpvanpdeppatiënt’pgeachtpompfamilieledenpoppafstandptephouden.p

Depopkomstpvanpfamilieorganisatiespdiepeenpplaatspopeisenpalspdeskundigephulpverlenerp
ispdaarompookptepbeschouwenpalspeenpvormpvanpemancipatie.pDepbetrokkenenpwillenp
eenpgrotereperkenningpvanpdepprofessionalspvoorphunpinbrengpinpdepopvangpenponder-
steuningpvanphunpnaastenpenpwillenptegelijkertijdpafrekenenpmetpdepnegatievepoordelenp
overpdeprolpvanpouderspenpanderepfamilieledenpbijphetpontstaanpenpverlooppvanpstoornis-
senpenpbeperkingen.p

Depemancipatiebewegingpvanpfamilieledenpinpdepgeestelijkepgezondheidszorgp(ggz)p
leidtperpbijpsteedspmeerpggz-instellingenptoepdatpzijp(eenpdeelpvan)phunpaanbodpinrichtenp
volgensphetpzogenoemdeptriademodel,pwaarinpdepdeskundigheidpvanpdepprofessionelep
hulpverleners,pdiepvanpdepfamilieleden/verzorgerspenpdiepvanpdepzorgvragerspzelfp(alpdanp
nietpingebrachtpdoorp‘ervaringsdeskundigen)palspevenwaardigepcomponentenpzijnpopge-
nomenp(Aben,pvanpKouwenpetpal.p2009;pFox,pKnoorenpetpal.p2009)p

Eénpvanpdepconceptenpwaartoepdeproeppomperkenningpalspmededeskundigenpinpdep
zorgpinpcombinatiepmetpdoorpdepfamilieorganisatiespgevoedepemancipatiepvanpfamiliele-
denpenpvriendenpvanppsychiatrischeppatiëntenpheeftpgeleidpispdiepvanpdepFamiliepalspBond-
genoot.pBinnenpdatpconcept,pwaarvoorpinspiratiepwerdpopgedaanptijdenspeenpstudiereisp
naarpBoston,pwordenpfamilieledenp(enpvrienden)pvanppsychiatrischeppatiëntenpgezienp
alspvolwaardigeppartnerp(bondgenoot)pinpdepzorg,popvangpenpbehandelingpdieppatiëntenp
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krijgen.pDaarvoorpisphetpwelpnodigpdatpprofessionalspookplerenpdepdeskundighedenpvanp
familieledenpoppwaardeptepschattenpen,pinpoverleg,poptimaalptepbenutten.pDitpvraagtpomp
eenperkenningpvanpvaardighedenpvanphulpverleners,pdiepnietpinpeenpstandaardpopleidingp
zijnpopgedaanpenpmogelijkpdaarinpnietpkunnenpwordenpopgedaan.pAnderzijdspmoetenp
depfamilieledenpzelfpookplerenpdepdeskundighedenpvanpdepprofessionalsptepwaarderenpenp
waarpnodigpdepzorgpvoorphunpnaasteptoevertrouwen.p

Depwederzijdsepvraagpomperkenningpenpvertrouwenpresulteerdepinpeenpscholingspak-
ketpontwikkeldpdoorpfamilieleden,pcliëntenpenpprofessionals.pOmdatphetpgaatpompeenp
triadischepsamenwerkingpenpdeptepleverenpzorgpnatuurlijkpwelpaanpmoetpsluitenpbijpdep
wensenpenpbehoeftenpvanpdepcliënt,phetpfamilielidpzelf,pzijnpookpcliënten/ervaringsdes-
kundigenpbetrokkenpbijpdepontwikkelingpvanphetppakket.pHetppakketpispontwikkeldpenp
uitgeprobeerdpinpdepregio’spEindhoven,pHelmondpenpTilburgp(Fox,pKnoorenpetpal.p2009).

	 Onderzoeksgegevens:	familieleden	van	psychiatrische	patiënten

InpNederlandpisplangeptijdprelatiefpweinigponderzoekpverrichtpnaarpdepmantelzorgpaanp
mensenpmetppsychiatrischepproblemen.pDepvergelijkbarepzorgpaanpanderepgroepenp
langdurigpzorgafhankelijken,pzoalspbijvoorbeeldpouderenpenpmensenpmetpeenplichame-
lijkepbeperking,pispveelpuitgebreiderponderzocht.pDitpispvoorpeenpdeelptepverklarenpuitpdep
omvangpvanpdeprespectievepdoelgroepen:pwaarponzepsamenlevingpinp2008pzo’np2,4pmil-
joenpouderenp(hier:p65pjaarpenpouder)pteldepenpongeveerp1,7pmiljoenp(zelfstandigpwonende)p
mensenpmetpeenplichamelijkepbeperkingpomvatpdepgroeppmensenpmetpernstigeppsychi-
atrischepproblemenpnaarpschattingp160.000ppersonenp(Klerkp(red.)p2007;pCampenp(red.)p
2008;pCampenp2009).pEenptweedepverklaringpvoorpdepgeringerepbelangstellingpisphetp
gegevenpdatpdeprolpvanpdepnaastepfamiliepvanppsychiatrischeppatiëntenplangeptijdpnietp
onomstredenpispgeweest.pInpdepjarenpdertigp‘verklaarde’pmenpvanuitphechtingstheorieënp
psychiatrischepstoornissenpalspschizofreniepenpautisme.pDoorpeenpaffectiefponvermogenp
wasphetpdepmoeder,pdiepgeenphechtingptotpstandpbrachtpmetphaarpkind(eren).pInpdepjarenp
zestigpenpzeventigpwaspnietpzozeerpdepmoederpschuldig,palswelphetphelepgezin.pInpdezep
visiepwarenphetpdepinteractiespbinnenphetpgezinpdiepleiddenptotppsychiatrischepziektenp
vanpeenpgezinslid/symptoomdrager.pDezepopvattingenpvondenpvoorpeenpdeelpsteunpinp
depprotestbewegingptegenpdeptoenmaligepopvattingenpenppraktijkenpinpdepgeestelijkep
gezondheidszorgp(ookpwelpbekendpalspantipsychiatrie,pziepcanonsociaalwerk.nl,p1971).p
AnderepkopstukkenpbinnenpdepantipsychiatriepalspBasagliapofpLaingpbepleittenpjuistpeenp
groterepgelijkwaardigheidptussenpouders/familiepenpprofessionelephulpverleners.

Depgedachtepdatpeenpthuismilieu,pwaarvanpverondersteldpwerdpdatphetpziekmakendp
was,pjuistpeenpbijdragepzoupkunnenpleverenpaanpopvangpenpondersteuningpvroegpompeenp
intellectueelpspagaat,pwaarpvelenptoenpnietptoepinpstaatpwaren.pDeprolpvanpdepfamiliepinpdep
zorgpvoorppsychiatrischeppatiëntenpispdaardoorplangeptijdponderbelichtpgebleven.

Depsporenpvanpdepantipsychiatriepzijnpinpdephuidigepgeestelijkepgezondheidszorgpvrij-
welpuitgewist,pmaarphetpwantrouwenptegenoverpdepfamiliepvanpdeppsychiatrischeppatiëntp
lijktponuitroeibaar.pNogpaltijdpmerkenpfamilieledenpdatpzijpdoorphulpverlenerspoppafstandp
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wordenpgehouden,pnietpbetrokkenpwordenpbijpdepopvangpenpondersteuningpvanpdeppart-
ner,phetpkind,pdepbroer,pdieptepkampenpheeftpmetpeenppsychiatrischepstoornis.pWanneerp
zichppsychosenpvoordoenpwordtphetpvaakpinpbelangpvanpdep‘patiënt’pgevondenpcontactenp
metpdepfamilieptepvermijden.pEnpnietpzeldenpmakenphulpverlenerspmetphunpuitdrukkingp
“hetpbelangpvanpmijnpcliëntpstaatpcentraal”peenpstopbord:pdatpbelangpzoupwelpeenspkunnenp
wordenpgeschaadpdoorpdepfamiliepenpduspwordtpdepfamiliepzeerpnadrukkelijkpoppafstandp
gehoudenp(BijmapandpHutschemaekersp2007;pBovenkamppandpTrappenburgp2008).

Metpdepontwikkelingptotpextramuraliseringpenpvermaatschappelijkingpvanafpbeginp
jarenp’80pgroeidepdepaandachtpvoorpdepfamilieledenpvanppsychiatrischeppatiënten.pExtra-
muraliseringpleiddeperpimmersptoepdatpmensenpmetppsychiatrischepproblemenplangerpenp
vakerpthuispblevenpwonenpenpdusplangerpenpvakerpmetphunpfamilieledenpinpaanrakingp
kwamenp(Kwekkeboomp2000;pVerplankepandpDuyvendakp2010).pOorspronkelijkpbeperktep
depaandachtpvoorpdepfamilieledenpvanppsychiatrischeppatiëntenpzichpookptotpdepinvloedp
vanphetpgedragpenpdepattitudenpvanphetpsocialepnetwerkpoppdepernstpvanpdeppsychischep
problematiekpenphaarpuitingsvormen.pDepmeestepvanpdezeponderzoekenpzijnpverrichtpinp
landen,pwaarphetpdeïnstitutionaliseringsbeleidpinpdepgeestelijkepgezondheidszorgpeer-
derpenpverderpispdoorgevoerdpdanpinpNederlandp(bv.pdepVerenigdepStatenpvanpAmerikapenp
Groot-Brittannië).pDaarpwerdpmenpimmers,peerderpdanphier,pinptoenemendepmatepgecon-
fronteerdpmetpdepterugkeerpvanpdeppsychiatrischeppatiëntpnapopnamepinphetpthuismilieu.p
Alpvrijpsnelpwerdpduidelijkpdatpdepmanierpwaaroppinpditpthuismilieupwerdpomgegaanpmetp
depontslagenppatiëntpvanpinvloedpwaspoppdienspkansenpompopnieuwptepmoetenpwordenp
opgenomen.pDep‘belasting’pvanpfamilieledenpvanppsychiatrischeppatiëntenpstaatpnogp
altijdpvoloppinpdepbelangstelling:phetpoverzichtpvanphetponderzoekphiernaarpdatpSchenepinp
depjarenp‘p80popsteldep(Schenep1986)pkanpmoeiteloospwordenpverdriedubbeldpmetpnieuwep
verwijzingen.pHetponderzoekprichtpzichpo.m.popphetpopstellenpenpverderpontwikkelenpvanp
internationaalpbruikbarepbelastingschalenpenpvergelijkingenptussenpbevolkingsgroepenp
enptussenplandenp(Guterriez-Maldonado,pCaqueo-Urizarpetpal.p2005;pCaqueo-Urizarpandp
Guterriez-Maldonadop2006)p

Metpdepverderepdoorvoeringpvanpdepextramuraliseringpinpdepgeestelijkepgezondheidszorgp
inpNederlandpgroeidepookpdepbelangstellingpvoorpdepinvloedpvanphetpsocialepnetwerkp
hier.pOokphierpwerdenpdepeerstepgegevensphieroverpechterpverzameldpalsp‘bijproduct’pvanp
onderzoekpdatpzichpprimairpoppeenpanderponderwerpprichtte:pdepslaag-pdanpwelpfaalkan-
senpvoorpmensenpompzichpnapontslagpuitpeenppsychiatrischepinrichtingpinpdepsamenlevingp
tephandhaven.pDepbejegeningpdoorpledenpvanpdepfamiliepenpvriendenkringpbleekpdaarbijp
vanpinvloedp(vanpErp,pPlacepetpal.p2009a).pPaspinpdeptweedephelftpvanpdepjarenptachtigp
ontstaatperpbelangstellingpvoorpdepfamilieledenpenpanderepbetrokkenenpzelfpenpvoorpdep
gevolgenpvanpdeppsychischepproblemenpvanphunpkind,ppartner,pouderpvoorphen.pInpdezep
tijdpwordenpookpfamilieorganisatiespalspYpsilon,pLabyrintpenpInpPerspectiefpopgericht.p
Netpzoalspdep(langdurige)pzorgpvoorpouderen,pgehandicaptenpenpsomatischepziekenpnietp
alleenpeenpobjectievepmaarpookpeenpsubjectievepbelastingpvoorpdepledenpvanphetpsocialep
netwerkpbetekent,pblijktpditpookphetpgevalptepzijnpbijpzorgpvoorpchronischeppsychiatrischep
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patiënten.pDaarbijpwordtphetptochpwatpspecifiekepkarakterpvanpdeppsychischepstoornisp-p
diepzichpvaakpkenmerktpdoorponderpanderepeenpgrilligpziektebeeld,ponvoorspelbarepstem-
mingswisselingenpen,psoms,pagressiefpgedragp-palspextrapverzwarendepfactorpaangemerkt.p
Ookphetptaboepdatpnogpaltijdpopppsychischepstoornissenprust,pwaardoorphetpvoorpdepnaas-
tepomgevingpminderpgemakkelijkpvaltpompsteunptepzoekenpbijpanderen,pzoupdepsubjec-
tieveplastpnogpverzwarenp(Methorstp1985;pBorgesius,pSchrevelpetpal.p1986;pvanpMeerp1991).p

Hetpmeesteponderzoekpnaarpdepbelastingpvanpdepsocialepnetwerkprichtpzichpdanpookp
medepoppmogelijkhedenpom,pbijvoorbeeldpviapgerichtepinterventiespvanuitpdepgeestelijkep
gezondheidszorgpzelf,pdezepbelastingptepverminderen.pDitponderzoekpwerdpvooralpopge-
zetpvanuitppreventieoverwegingen,pdiepinpfeitepeenpdubbelpdoelpdienden.pEnerzijdspwasp
men,pterpwillepvanpdepinformelepverzorgerspzelf,pgerichtpopphetpvoorkomenpvanpookpbijp
henpontstaneppsychischepproblemen.pAnderzijdspwildepmenphierdoorpookpvoorkomenpdatp
deppsychischepproblemenpvanpdep‘oorspronkelijke’ppatiëntpzoudenpverergeren.

Deprelatiefpbeperkteponderzoekstraditiepnaarpdepbelastingpvanphetpsocialepnetwerkpvanp
psychiatrischeppatiëntenpinpNederlandpbrengtpmetpzichpmeepdatpdepmeesteponderzoekenp
hiernaarpexploratiefpvanpaardpzijn.pInpveelpgevallenpgaatphetpompeenpbeperktepvraagstel-
lingpenpeenpkleineponderzoekspopulatie.pNadatpdoorpSchenepetpal.pinphetpbeginpvanpdep
jarenpnegentigpeenpgestandaardiseerdepschaalpvoorphetpmetenpvanpdepbelastingpispont-
wikkeldp(depBetrokkenenpEvaluatiepSchaalp-pBES)pispdezepinphetpmeestepvanphetpsindspdiep
tijdpverrichteponderzoekpookptoegepast.pGebruikpvanpdezepschaalpis,pafhankelijkpvanphetp
onderzoek,paangevuldpmetpopenpvraaggesprekkenpen/ofphetpgebruikpvanpanderepscha-
len,pwaarmeeponderpmeerpdepmatepenpwaarderingpvanpsocialepsteunpenpdeptoepassingp
vanpdiversepcopingpstrategieënpkunnenpwordenpgemeten.pEenpbelangrijkpdoelpvanpdep
diverseponderzoekenpwasphetpinpkaartpbrengenpvanpdepbelastingpenpmogelijkepverschillenp
inpbelastingptenpgevolgepvanphetpsoortpstoornisp(schizofrenie,pmanischpdepressief,pbor-
derline-stoornispenz.)ptracerenp(SchenepandpWijngaardenp1993;pSchenepandpWijngaardenp
1994;pWijngaarden,pSchenepetpal.p1996;pKrasp1997;pDikp1999;pLowyck,pdepHertpetpal.p2002).p
Daarnaastpwaspdepaandachtpookpgerichtpopphetpzoekenpnaarpfactorenpdiephetpomgaanp
metpdezepbelastingpvergemakkelijkenpenpwatphieruitpgeleerdpkanpwordenpvoorphulpver-
leningpenpbeleidp(ziepbehalvepdephiervoorpgenoemdepliteratuurpookp(Kerseboomp1997).pDep
voornaamstepinvalshoekpvanpdepdiverseponderzoekenpblijftpookphierpdeppreventiepvanphetp
ontstaanpenpverergerenpvanppsychischepproblemenpbijpinformelepverzorgersprespectieve-
lijkp‘hun’ppatiënten.

Napverlooppvanptijdpgroeidepdepaandachtpvoorpdepfamiliepalspbronpvanpondersteuningpenp
hulp.pNetpalspmensenpmetplichamelijkepproblemenpblekenppsychiatrischeppatiëntenpveelp
enpvaakphulpptepkrijgenpvanphunpfamilieledenpenpvrienden.pDezephulppbestrijktpeenpbreedp
spectrumpvanppersoonlijkepverzorgingp(hulppbijpwassen,pkledenpetc.)pviaphuishoudelijkep
hulpptotpemotionelepsteun.pNetpalspbijpmantelzorgpaanpouderen,pchronischpziekenpenp
mensenpmetpverstandelijkepbeperkingpwordtpdepmeestephulpverleningstijdpbesteedpaanp
diepemotionelepsteun,pdiepnaastpdepondersteuningpinphetpomgaanpmetpdeppsychiatrischep
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problematiekpookpbestaatpuitphulppbijpdepregiepenpbijphetpaangaanpenponderhoudenpvanp
socialepcontactenp(Kwekkeboomp2000;pKwekkeboomp2001;pTimmermanspenpKwekke-
boomp2008;pBredewoldpenpBaars-Blomp2009).

Depgroterepaandachtpvoorpdepmantelzorgpaanppsychiatrischeppatiëntenpbrachtpookp
naarpbovenpdatperpweinigptotpgeenpuitwisselingpisptussenpdepprofessionelephulpverlenersp
enerzijdspenpdepmantelzorgerspanderzijdsp(Weert,pdepBoerpetpal.p2007).pHetptegendeelp
blijktpeerderpwaar:pdepprofessionalsplijkenpnogpaltijdpdepneigingptephebbenpfamilieledenp
buitenptepsluiten.pAlsperpaandachtpispvoorpdepfamiliepispdieperpvoorpdeppotentiëlephulpvra-
ger,pdepafhankelijkepdus.pDepmantelzorgerspvoelenpzichphierdoorpvaakpmiskend.p(Boven-
kamppenpTrappenburgp2008).pJuistpomdatpzijpdegenenpzijnpdiepdepmeestepcontactenpheb-
benpmetpdep(thuiswonende)ppsychiatrischeppatiënt,pjuistpookpomdatpzijpdezeppatiëntpookp
kennenpofpgekendphebbenpinpgoedepperiodenpzijnpzijpvaakpbeterpoppdephoogtepvanpdep
wensenpenpbehoeftenpvanpdeppatiëntp(MueserpenpFoxp2000).pZijpkunnenpdaarompook,pzop
isphunpervaring,pinp‘moeilijkeptijden’pbeterpenpadequaterpreageren.pDepterughoudendepofp
somspzelfspterugduwendepreactiespvanpdepprofessionelephulpverlenerpwordenpdaaromp
nietpalleenpalspbeledigendpervaren,pzijpzoudenpookpwelpeensphetpherstelpvanpdeppatiëntp
kunnenpbelemmeren.pEenpsteedspterugkerendepklachtpinponderzoekponderpmantelzorgersp
vanpmensenpmetppsychiatrischepproblemenpispdanpookpdepnon-coöperatievephoudingpvanp
professionalspenphetpgebrekpaanperkenningpvanpdepvaardighedenpenpkundighedenpvanp
familieledenpalsphelperspbijppsychiatrischepproblematiekp(PalmboompenpPolsp2008;pBre-
dewoldpenpBaars-Blomp2009;pRoelofspenpVerhoeven-Denissenp2009).p

Eenpanderpeffectpvanpwatptochpgezienpwordtpalspontkenningpvanpdepdeskundigheidpvanp
familieledenpispookpdatpdepervarenpbelastingpvanpfamilieledenpenpvriendenptoeneemtp(vanp
Erp,pPlacepetpal.p2009a;pvanpErp,pPlacepetpal.p2009b).pEenpbelangrijkepcomponentpvanpdezep
belastingpwordtpimmerspgevormdpdoorpdepvoortdurendepzorgpompdepnaastepmetppsychia-
trischepproblematiekp(Kwekkeboomp2000).pDezepzorgpkan,pzopispdepervaring,pnietpgedeeldp
wordenpmetpdepprofessionelephulpverleningpnetpzoalspdepopvattingenpvanpfamilieledenp
overpdepbestepondersteuningpofpbenaderingpnietpwordenpgedeeld.pHierdoorpontstaatpookp
hetpgevoelpdatpdepondersteuningsvragenpvanpdepfamilieledenpzelfpnietpwordenperkend.p
Hierdoorpontstaatpeenpcomplexpvanpnegatievepervaringen,pdiepdepdraaglastpvanpdepledenp
vanphetpsocialepnetwerkpvanpmensenpmetppsychiatrischepproblematiekpverderpverzwaartp
(vanpErp,pPlacepetpal.p2009a;pvanpErp,pPlacepetpal.p2009b).

	 Mogelijke	oplossingen:	vergelijkbare	initiatieven	elders

Depbelangstellingpvoorpdepledenpvanphetpsocialepnetwerkpvanpmensenpmetppsychiatrischep
problemenpneemtpvooralpinpdeplaatstepdeplaatstepjarenpsterkptoep(Peetersp2010)pOfpditp
nuphetpgevolgpispvanpdep(her)ontdekkingpvanpdepfamilieledenpofpvriendenpalspbronpvanp
mantelzorgpofpvanphetpinzichtpdatpeenppsychiatrischepstoornispookpimpactpheeftpopphetp
levenpvanpdepnaastenpvanpdepbetrokkenepzelfpispnietpduidelijk.pHetpispookpnietprelevant.pErp
zijnphoepdanpookpoppdiversepplekkenpinitiatievenpontwikkeldpompfamilieledenpofpvrien-
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denpvanpmensenpmetppsychiatrischepproblemenpopptepvangen,ptepondersteunenpenptep
betrekkenpbijpdephulpverlening.pDepmanierpwaaroppditpgebeurtplooptpuiteenpenpdaarmeep
ookpdepbeoordelingpvanpdepeffectenpervan.pDoorphetpTrimbos-instituutpispinp2009peenp
beschrijvingpgegevenpvanpnegenpzogenoemdep‘familie-interventies’,pactiviteitenpduspdiep
nadrukkelijkpwarenpgerichtpoppdepledenpvanphetpsocialepnetwerkpvanpmensenpmetp(lang-
durige)ppsychiatrischeppatiëntenp(vanpErp,pPlacepetpal.p2009a).pDepbeschrevenpinterventiesp
kunnenpwordenpgekarakteriseerdpalspgerichtpop:

p− informatiepenpvoorlichtingpgevenpaanpfamilie;p
p− ondersteuningpvanpfamilieleden;
p− samenwerkingpfamilieledenp&phulpverleners;p
p− inzetpervaringskennispvanpfamilieleden.

Vanpdepnegenpbesprokenpinterventiespwarenper,pnaastpFamiliepalspBondgenoot,pmaarptweep
(deptrainingenpProspectpenpInteractievaardigheden)pdiepuitgingenpvanpdepervaringsdes-
kundigheidpvanpdepfamilieledenpenpvriendenpzelf.pFABpblijktpdaarbijpdepenigepinterventiep
tepzijnpdiepzichp(mede)prichtpoppinformatieverstrekkingpaanpdephulpverleners.p

VerderplijktpFABpzichpsterkerpdanpdepanderepbesprokenpinterventiesptepbaserenpoppdep
uitgangspuntenpvanpherstelpenpempowerment.pDaarmeepkomtpdepFAB-aanpakpdanpweerp
sterkpovereenpmetpmethodiekenpdiepgebaseerdpzijnpoppdepinpdepAngelsaksischepwereldp
ontwikkeldepzogenoemdep‘person-centeredpplanning’.pOokpinpdezepaanpakpwerkenppro-
fessionelephulpverlenerspsamenpmetpdephulpvragerspzelfpenpdepledenpvanphetpsocialepnet-
werk.pInpNederlandpwordtpdezepmethodiekponderpdepnaampEigenpkrachtpcentralep(EKC)p
momenteelpvaakptoegepastpinpdepjeugdzorgpenpwordtperpmeepgeëxperimenteerdpinpdep
zorgpaanpkwetsbarepouderenp(ziepookphoofdstukp10poverpmantelzorg).pInpVlaanderenpisp
onderpdepnaampPersoonlijkepToekomstplanningpervaringp(TPT)popgedaanpmetphetpoppdezep
manierpversterken,porganiserenpenpverbeterenpvanpdepondersteuningpvanpmensenpmetp
eenpbeperking.pUitpevaluatieonderzoekpblijktpdatpdezepmethodiekpnietpalleenpbijdraagtp
aanphetpzelfvertrouwenpenpwelbevindenpvanpdephulpvragerp(“centraleppersoon”).pOokpdep
ledenpvanpdienspsocialepnetwerk,pm.n.pdepouders,pzijnpergppositief,pvooralpomdatpzijpdoorp
dezepaanpakphetpgevoelpkrijgenpzowelperkendptepwordenpinphunpdeskundigheidpalspzichp
doorpdepanderepbetrokkenen,pw.o.pdepprofessionals,pbijgestaanpvoelden.pDepprofessionalsp
gevenpaanpdatphetpPTPpprocesphenpheeftpgeleerdpoppeenpgelijkwaardigepmanierpmetpdep
familieledenpsamenptepwerkenpaanpeenpbeterepbegeleidingpvanpdephulpvragersp(Demeyerp
enpVanpRegemortelp2008).p

AlpeerderpispgemeldpdatpdepinspiratiepvoorphetpFAB-conceptpispgevondenpinpBoston,pwaarp
eenpdeelpvanpdepinitiatiefnemerspeenpcongresprondpherstelpenpervaringsdeskundigheidpbijp
psychiatrischepproblematiekpbezochtenp(SohierpenpSchalkenp2008).pTijdenspditpcongrespisp
o.a.pgesprokenpoverpdepnoodzaakpvanpeenpparadigmawisselingpinpdepgeestelijkepgezond-
heidszorg.pHetpinpGGZpgehanteerdepmedischepmodel,pwaarinphetpbehandelenpenpbeper-
kenpvanpziektepcentraalpstaan,pzoupplaatspmoetenpmakenpvoorpeenpzogenoemdep‘humanp
vision’.pInpeenpdergelijkepvisiepstaatphetpverhogenpvanpwelzijnpenpwelbevinden,pookpwelp
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aangeduidpmetp‘pkwaliteitpvanpleven’pcentraal;pdepuniverseleprechtenpvanpdepmenspgeldenp
hierbijpalspuitgangspunt.pVolgenspdezepvisiepmoetenpallephandelingenpvanphulpverlenersp
enpondersteuners,pprofessionalspenpniet-professionalspuitgaanpvanpdepmogelijkhedenp
vanpmensenpenpvanphetpbelangpvanpeenpgezondepomgeving.pDepdienstverleningpmoetp
zodanigpingerichtpzijnpdatprechtpwordtpgedaanpaanpdeppersoonlijkepvoorkeurenpenpkeuzesp
vanpdepcliëntpzelf.pProfessionelepinterventiespzullenpzowelpwatpbetreftpinhoudpalspproce-
durepmoetenppassenpinpenpaanvullendpzijnpoppindividuelephersteltrajectenpvanpcliëntenp
(SohierpenpSchalkenp2008).

Opphetpcongrespwerdpgesprokenpoverpdepnoodzaakpeenpacademiepvoorphulpverlenersp
enpfamiliepoppteprichtenpzodatpbeideppartijen,pmetpinbrengpvanpervaringsdeskundigen,p
zichpdepconsequentiespvanpdezepparadigmawisselingpkondenpeigenpmaken,‘aanleren’.pDep
voorvechterspvanpditponderwijspaanpenpmetphulpverleners,pfamilieledenpenpcliëntenphad-
denpalptweepmodulespontwikkeld.p

HetpgaatpompcursusmateriaalpontwikkeldpdoorphetpBostonpUniversitypCenterpforpPsy-
chiatricpRehabilitationp(Spaniolp2004).pHetzelfdepcentrumpontwikkeldepeerderpookpcur-
susmateriaalpoverpdeprolpvanpfamilieledenp(enpdepveranderingpdaarin)pinpdeprehabilitatiep
vanpmensenpmetppsychiatrischepproblemenp(Spaniol,pZipplepMarshpetpal.p2000).

InpdepNederlandsepvariantpzijnpdezepmodulespovergenomenpenplaterpzijnperpdaarpnogpvierp
bijgekomen.pOokpbijpdepuitwerkingpvanpdep‘nieuwe’pmodulespispaangeslotenpbijpdepinzich-
tenpenpmethodiekenpvanpdepherstelbeweging.pHetpbezoekpaanpBostonpenpeenplaterpaanp
Nieuw-ZeelandpzijnpaanleidingpgeweestpvoorpdepoprichtingpvanpeenpBrabantsepHooppenp
Herstelbeweging.pHetpFAB-initiatiefpinpEindhovenpe.o.pisptepbeschouwenpalspeenponder-
deelphiervan.pOmdatphetphooppenpherstelconceptpsterkpleuntpoppdepervaringsdeskundig-
heidpvanpdepbetrokkenenpispdoorpdepbewegingpaansluitingpgezochtpoppwerkzaamhedenp
vanpo.a.phetpBrabantpKenniscentrumpZelfhulppenpErvaringsdeskundigheidpenphetpZelf-
hulpnetwerkpZuidpOostpBrabant.p

	 De	innovatieve	praktijk

HetpinitiatiefpvoorpFamiliepalspBondgenootp(FAB)plagpbijpprofessionalspuitpGGZpinstellingenp
enpdepregionalepafdelingenpvanpYpsilon,pdeporganisatiepvanpfamilieledenpvanpmensenpmetp
schizofreniepofppsychotischepstoornissen.pZijpwildenpmeerperkenningpvanpdepkennispenp
vaardighedenpvanpfamilieledenpdoorpdepprofessionelephulpverleningpenpmeerpondersteu-
ningpbijphunpeigenptaakpalspmantelzorgers.pZijpwarenpvanpmening,pdatphulpverlenersphunp
situatieponvoldoendepkennen,ponvoldoendepgebruikpmakenpvanpdepervaringenpvanpfami-
lieleden,pHetpoverbrengenpvanphunpervaringenpaanphulpverlenerspbeschouwdenpzijpalsp
eenpbelangrijkepscholing,pdiepvervolgensptotpeenpbeterepsamenwerkingpkanpleidenpenpuit-
eindelijkpbijdraagtpaanphetpherstelprocespvanphunpnaastepenpvanpzichzelf.pEenpbelangrijkp
doelpwaspomp(a.s.)phulpverlenersphierinpalsphetpwarepopptepleiden.pMetpFontyspHogeschoolp
werdpcontactpgezochtpomdatpFontyspeenpnaampheeftpinpNederlandpinphetpontwikkelenp
bijpcliëntenpvanphunpervaringskennis.pFontyspwaspbereidphunpdeskundigheidpookpaanptep
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wendenpvoorpdepnieuwepdoelgroep,pnamelijkpdiepvanpfamilieleden.pHierpwerdenpfamilie-
ledenpgeschoold/pgecoachtpomphunpervaringenpserieusptepnemenpenpdezeptepontwikkelenp
totpervaringskennispenpervaringsdeskundigheid.pAllereerstpdoorpzichperoppteprichtenpaanp
ervaringenpwoordenptoeptepkennenpenpdezepinpeenpsamenhangendpverhaalpviapdeplesmo-
dulespaanpeenpgroterepgroeppvanpcursisten/hulpverlenerspoverptepbrengen.

DaarnaastpdroegpFontyspbijpinphetpbewerkenp(modulep1penp2)penplaterpvolledigpnieuwp
ontwikkelenpvanp4pnieuweplessenp(modulesp3-6).pHetpscholingspakketpvanpFABpbestondp
aanvankelijkpuitpeenpbewerkingpenpaanpassingpaanpdepNederlandsepsituatiepvanpdepeer-
steptweeplesmodulespvanpdepAmerikaansepfamilieorganisatiep(NAMI:pNationalpAlliancepforp
thepMentallypIll)penpBostonpUniversity.pInpdepeerstepmodulespwordtpaandachtpgeschonkenp
aanpdepervaringenpvanpdepfamiliepalspblijktpdatpeenpvanpdepfamilieledenptepkampenpkrijgtp
metpeenpernstigeppsychiatrischepstoornispalspschizofrenie.pInpdepmodulepwordtpingegaanp
oppdepprocessenpvanperkenningpenpacceptatie,pmaarpookpoppdeponnodigpnegatievepenp
somspronduitponjuistepinformatiepoverpbelooppenpprognosepdiepfamilieledenpenpcliëntenp
vanpdepprofessionalsptephorenpkrijgen.pInpdeptweedepmodulepwordtpnaderpingegaanpopp
depverschuivingenpinprollenpdiepzichpbinnenpdepfamiliepvoordoenpalspeenpvanpdepledenp
chronischppsychiatrischppatiëntpblijktptepzijn.pDepproblematiekpheeftpzijnpweerslagpoppdep
ouder-kindpverhoudingen,poppdieptussenppartnerspenpoppdieptussenpbroerspenpzussen.pDep
familiepkrijgtpmantelzorgtakenpdiepeenplevenplangpkunnenpdurenpenpmoetenpinpsommigep
situatiesplevenslangpdepregiepvoerenpoverphetplevenpvanphunpfamilielid.pOmdatprondppsy-
chiatrischepproblematiekpnogpaltijdpeenpstigmapligtp(ofpwordtpervaren)pisphetpdaarbijpnietp
simpelpompeenpberoepptepdoenpoppondersteuningpvanpanderen.p

Napverlooppvanptijdpgroeidephetpinzichtpdatpdezeptweepmodulespnietpvoldoendepwarenpomp
depprofessionelephulpverleningpenpdepfamilieondersteunerspvolledigptepinformerenpenpbijp
tepscholen.pMetpbehulppvanpeenpRAAK-subsidiepzijnpdaarompnogpvierpmodulespontwik-
keld,pt.w.p
Modulep3:pHetpjuridischepkaderpvanpsamenwerkingpinpdeptriade;p
Modulep4:pHetpopbouwenpvanpsamenwerkingpinpdeptriadepCliëntp–pFamiliep–pHulpverlener;
Modulep5:pHetponderhoudenpvanpsamenwerkingpinpdeptriadepoverpeenplangereptermijn,p
vaakpvanp15-20pjaren;
Modulep6:pVanpkennispnaarppraktischphandelen:pimplementatiepvanpkennisprondpsamen-
werkingpinpdeptriade.

Depmodulesp4penp5pkennenpdepzelfdepopbouwpalspdepmodelesp1penp2:pnaastpeenpfamilielidp
enpeenpprofessionalptreedtpeenpcliënt/ervaringsdeskundigepoppalspdocent.pModulep3pisp
vooralpgerichtpoppoverdrachtpvanpkennispopphetpgebiedpvanpjuridischepaspectenpenpinpdep
laatstepmodulepleertpdepcursistphoepdepkennispdiepinpdepvoorgaandepmodulespispverwor-
venpinpdeppraktijkpkanpwordenptoegepast.p

Depcycluspvanp6pmodulespispinp2009puitgevoerdpvoorpinmiddelspnegenpgroepenpmede-
werkerspvanpggz-instellingenpinpMidden-penpOostpBrabant.pBeginp2010pispgestartpmetpdep10e.p
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	 Verbreding	van	de	innovatie

MedepgezienphetptijdsbeslagpdatphetpsuccespvanpFABplegtpoppdepinitiatiefnemende/ont-
wikkelendepinstellingenpwordtpdoorphenpgezochtpnaarpdepmogelijkheidpompdepinterventiep
ookpdoorpanderepggzpinstellingenpteplatenpuitvoeren.pAanvankelijkpwerdperpdaarompaanp
gedachtpom,pmedepinphetpkaderpvanpdepWmo-werkplaatspNoordpBrabant,peenpFAB-prak-
tijkptepontwikkelenpbijpGGZpBreburgp(metpvestigingenpinpdepregio’spBredapenpMiddenBra-
bant/Tilburg).p

GGZpBreburgpzelfpwildepdaarbijpnagaanpofpenpinphoeverrepdepFAB-benaderingpgecombi-
neerdpzoupkunnenpwordenpmetpdepbetrokkenheidpvanpfamilieledenpbijpdepactiviteitenpvanp
dep(F)Act-teams.pOokpdezep‘interventie’pisponderzochtpenpbeschrevenpdoorphetpTrimbos-
instituutp(Buschbach,pWolterspetpal.p2009)pUitpdatponderzoekpbleekpvooralpdatpookpbijp
instellingenpenpteams,pdiepbetrokkenheidpvanpfamilieledenpvanpgrootpbelangpachten,peenp
gelijkwaardigeprelatieptussenpprofessionelephulpverlenerspenpfamilieledenpnogpnietpvan-
zelfsprekendpis.pBeidep‘partijen’plijkenpnogptepmoetenpzoekenpnaarpeenpomgangsvormp
waarinpwederzijdsprespectpvoorpelkaarspdeskundigheidpeenpvanzelfsprekendheidpis.pDaar-
naastpblijktpookpdatpeenpvroegtijdigepbetrokkenheidpvanpfamilieledenpbijpdepopvangpenp
begeleidingpvanpmensenpmetppsychiatrischepproblematiekpvanpgrootpbelangpispvoorpeenp
gunstigpbelooppvanpdepeventuelepstoornispenpbijdraagtpaanpeenpzopgrootpmogelijkpherstelp
(Gersonpenpal.p2009).pDaarnaastpblijktpookpuitpditponderzoekpdatperkenningpvanpdepfami-
lieledenpalspmededeskundigenpènpoogpvoorphunpondersteuningvragenpdepervarenpbelas-
tingpvanpdezepfamilieledenpvermindert.

DepcombinatiepvanpFABpmetp(F)Actpinterventiespbiedtpvooralphetpvoordeelpdatpdepinzetp
vanpdepdeskundigheidpvanpdepfamilieledenpalpbenutpkanpwordenpbijpdepeerstepcontact(en)p
vanpdepcliëntpenpzijn/haarpnetwerkpmetpdepprofessionelephulpverlening.pDaarnaastpkun-
nenphulpverlenerspenpfamilieledenpmetpelkaarpinpcontactpblijvenpopphetpmomentpdatperp
crisespuitbrekenpenpkunnenpzij,pgezamenlijk,pvoorkomenpdatpzichpcrisespvoordoenp(Aben,p
vanpKouwenpetpal.p2009).p

DepambitiepvanpGGZpBreburgpwaspdaarnaastpompdepFAB-benaderingpookptoepteppassenp
bijpanderepcliëntgroepenpdanpdepklinischeppatiëntenpofpbijpdep(potentiële)pzorgmijders.p
BovendienpzouphetpwenselijkpzijnpompdepFAB-benaderingpalpvanafphetpeerstepcontactp
metpdepprofessionelephulpverleningpvanpkrachtpteplatenpzijn.pDepervaringpleertpimmersp
datpjuistpbijpdiepeerstepcontactenpveelpschadepwordtptoegebrachtpinphetpsocialepnetwerkp
vanpdepcliëntpenpdatp(daardoor)pookpdeprelatiepvanpdepcliëntpmetpzijn/haarpnetwerkpwordtp
beschadigdp(BijmapenpHutschemaekersp2007).p

IdealiterpzoupdepFAB-aanpakpinpeenpbrederepcontextpvanphetpfamiliebeleidpvanpGGZp
Breburgpkunnenpwordenpgeplaatst.pNaastpFABpwordtperpimmerspookpalpstructureelpsamen-
gewerktpmetpYpsilonpenpwordtpo.a.pdepdoorpYpsilonpontwikkeldepTriade-kaartpgebruiktp
inpdepcontacten/behandeling.p(VoorpeenpbeschrijvingpvanpdepTriadepkaartpzie:p(Bijmapenp
Hutschemaekersp2007;pBuschbach,pWolterspetpal.p2009).p
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DepactiviteitenpvanpGGZpBreburgphebbenpallepalspuitgangspuntpdatpdepdeskundig-
hedenpdiepfamilieledenphebbenpontwikkeldprondpdepopvangpenpbegeleidingpvanp‘hun’p
psychiatrischeppatiëntpvanpbelangpenpwaardepzijnpvoorphetptotalephulpaanbodpaanpdep
betrokkene.pDepinbrengpvanpfamiliepmoetpevenwaardigpzijnpaanpdiepvanpdepprofessional.p
Informelepenpformelepzorgerspmoetenpelkaarplerenpzienpalsppartnerpenpoppgelijkepvoetpmetp
elkaarplerenpsamenwerken.pInpdiepsamenwerkingpmoetphetpbelangpvanpdepcliënt,pdiensp
herstelpenpdepempowermentpcentraalpstaan.p

NapeenpvoorspoedigepstartpmetpdepimplementatiepvanpdepmodulespvanpFABpheeftpBre-
burgpinmiddelspbeslotenpomphetpFAB-programmapopnieuwptepbezienpenpinpdeptweedep
helftpvanphetpjaarpzodanigpomptepvormenpdatperpmeerprendementpuitpgehaaldpkanpworden.p
Hetpvooralsnogpontbrekenpvanpvoldoendepmenskrachtp(familieledenpalspervaringsdes-
kundigenpénpprofessionalspdiepvoldoendepingewerktpzijnpinpdepmodulespompzep‘doorptep
geven’paanpanderephulpverleners)pompdepmodulespinpdepoudepvormpbinnenpGGZpBreburgp
tepimplementerenpenerzijdspenpanderzijdspvoortgaandepontwikkelingenpwaarbijpfamilie-
ledenpvanafphetpbeginpbetrokkenpwordenpbijp(F)ACTphebbenpbijgedragenpaanpditpbesluit.p
HetpispdepbedoelingpomphetpFAB-pprogrammapinpdeptweedephelftpvanp2010pminderpinpdep
traditionelepenprelatiefpkostbarepcursusvormptepgietenpenptepzoekenpnaarpnieuwepvormenp
vanp‘learningponpthepjob’pintervisiepenpplaatselijkepinzetpvanpfamiliedeskundigheidpopphetp
momentpdatpdezepgewenstpispofpnodigpwordtpgeacht.pInpaansluitingpoppdepverderepuitwer-
kingpvanpditpbesluitpwelkepenigeptijdpinpbeslagpzalpgaanpnemen,pisphetpvoorpGGZpBreeburgp
momenteelpnietpmogelijkpompdeelptepnemenpaanpeenpWMOpwerkplaats

ConcreetpbetekentphetpbesluitpvanpBreburgpookpdatpdezeppraktijkpenpdanpvooralpdepbijdra-
gepervanpaanpeenp(nieuwe)pbalansptussenpdepformelepenpdepinformelepzorgpaanpmensenp
metppsychiatrischepproblematiekpnietpinphetpkaderpvanpdepWmopwerkplaatspNoordpBra-
bantpzalpkunnenpwordenponderzocht.pDepuitgangspuntenpvanpdepFAB-benaderingpzelfpenp
ookpdep(mogelijke)pcombinatiepvanpdezepaanpakpmetpanderepinterventies,pwaarbijpfami-
lieledenpinpeenpzopvroegpmogelijkpstadiumpbijpdepopvangpenpbegeleidingpwordenpbetrok-
ken,pblijvenpvanuitphetpoogmerkpvanpdezepwerkplaatsp(depzoektochtpnaarpduurzamepzorg)p
echterpuiterstprelevant.p



CASUS

pp pMaatschappelijkepsteunsystemenpversterkenpp
metpinformelepzorg
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Maatschappelijke steunsystemen versterken  
met informele zorg
LilianpLindersp&pHannekepvanpLieshout

	 Casus

De	kwartiermaker	vertelt
“Eenpwoningbouwcoöperatiepconstateertpoverlastpvanpeenpgroeppmensenpdiepflinkpalco-
holpgebruikt.pDitpleidtptotpgevoelenspvanponveiligheidpbijpdepomwonenden.pVanuitpMaat-
schappelijkepSteunsystemenp(MSS)pbesluitenpwe,pompsamenpmetpdepbuurtbrigadierpdep
betrokkenpmensenptepbezoekenpenptepbekijkenpwatpwepkunnenpbetekenenpvoorpelkaar.p

Wepbezoekenpeenppandpwaarpeenpvijftalpherenpbijpelkaarpzitpenpdiepalpdepnodigepflesjesp
bierpgedronkenphebben.pHetpispdanpnogpgeenpmiddag.

Depboodschappvanpdepbuurtbrigadierpisphelder:phijpgeeftpaanpdatperpoverlastpveroor-
zaaktpwordtpenpdatpditpnietpmeerpgetolereerdpzalpworden.pMenpispwelpnieuwsgierigpnaarp
mijnprolpinphetpverhaal.pNadatpikpvertelpdatpikpvoorpMSSpwerkpenpsamenpmetpkwetsbarep
mensenpprobeerptepzoekenpnaarpmogelijkhedenpalsphetpgaatpompmeeptepkunnenpdoenpinp
depsamenleving,pwordtperpalpmeteenpgeroepenpdatpikpnietpmoetpdenkenpdatpwephenpkun-
nenpbekeren.pHetpenigepwatpikpdaaroppkanpzeggenpispdatpikpdaarpookpzekerpnietpvoorpkomp
enpdatphetpzelfspgevaarlijkpispompinpéénpkeerptepstoppenpmetpdrankgebruik.pWepmogenp
erbijpkomenpzittenpenphetpgesprekpkrijgtpeenponverwachtepwendingpalspeenpvanpdepman-
nenpzijnpverhaalpvertelt:phetpoverlijdenpvanpzijnpvrouw,pzijnpvaderpdieperpmetpzijnpzwange-
repvriendinpvandoorpgaat;peenpopeenstapelingpvanpellende.pElkepdrinkerpheeftpzijnpeigenp
verhaal.pIndrukwekkendepverhalenpvanpgekwetstepmannenpvanpwiepookpdepervarenppijnp
voelbaarpispinphetpverhaal.pNatuurlijkpwetenpzepdatphetphartstikkepongezondpispwatpzep
doen.pEigenlijkpzoudenpzepsomspwelpeenspanderspwillenpmaarpnupnogpniet.

Tweepjaarplaterpgaanpweperpnogpsteedspopphuisbezoek.pZepzijnpdoorponspnietpgelukki-
gerpgeworden,pmaarperpzijnpwelpkleinepveranderingenpmerkbaar.pWepwordenpbijvoorbeeldp
welkompgehetenpmetpeenpkoppkoffie.pAlsperphulppnodigpispvoorpéénpvanphenpmakenpzep
gebruikpvanphetpcontactpmetpons.p

Depmannenpzijnphardpvoorpelkaarpmaarphebbenpookphartpvoorpelkaar.pZoporganiserenp
zephulppvoorpelkaarphetpliefstpzonderpinstantiepmaarpalsphetpnodigpispgebruikenpzepdiepook.p
Zopisperpbemoeizorgpingeschakeldpvoorpeenp“maat”pdiepvervuildpinpzijnpflatpzit,pomdatpzep
erpzelfpnietpmeerpuitkwamenphoephulpptepbieden.”

	 Achtergrond	en	(voor)geschiedenis	van	deze	innovatieve	praktijk

InpNederlandpisperpsindspdeptweedephelftpvanpdepjarenpnegentigpvanpdepvorigepeeuwpaan-
dachtpvoorphetpontwikkelenpvanpmaatschappelijkepsteunsystemenp(GiesenpenpVanpRooij-
enp2004).pHetpoverheidsbeleidpompGGZ-zorgptepvermaatschappelijkenpspeeltphierbijpeenp
belangrijkeprol.p

Hoofdstukp9
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Nogpmaarpenkelepdecenniapgeledenpleefdenpmensenpdiepzorgpnodigphaddenpmeestalp
onderpdephoedepvanpinstellingenp‘inpbospenpduin’.pDezepregeldenpdepwoonruimte,pdepver-
zorgingpenpdepdagbestedingpzoveelpmogelijkpbinnenphunpeigenpmuren.pVanafpdepjarenp
zeventigpvanpdepvorigepeeuwpispditpbeleidpsterkpveranderd.pZowelpbijpdep‘bewoners’pvanp
dergelijkepinstitutenpalspbijphetpbehandelendpenpverzorgendppersoneelpgroeidepdepover-
tuigingpdatphetpbeterpenpduspwenselijkpwaspdatpmensenpmetpbeperkingenpinpstaatpmoe-
tenpwordenpgesteldpeenpzopgewoonpmogelijkplevenptepleiden.p

Depkritiekpoppzorgpinpgrootschaligepinstellingenpkwampopmerkelijkpgenoegpvlakpnap
depinvoeringpvanpdepAWBZp-pdiepdepintramuralepzorgpfinancieelpregeldep-pinp1968poppgang.p
Inpnavolgingpvanpbuitenlandsepkritiekpsteldenpdepcriticipdatpopnamepinpgrootschaligep
instellingenpmensenpisoleerdepvanpdiezelfdepsamenlevingpwaarpdepwortelspvanpdepziektep
ofpgektepeigenlijkplagen.pNietpdeppatiëntpwaspziek,pmaarpdepsamenleving.pDepcliëntpkonp
dusphetpbestepbehandeldpwordenptepmiddenpvanpenpmètpdepsamenleving:pimmerspalspdep
samenlevingpgenezenpwerdpdanpzouphetpmetpdepcliëntpookpgoedpkunnenpkomen.pBoven-
dienpzoupdepmaatschappijpoppdezepmanierptoegankelijkpenpgeschiktpwordenpvoorp‘abnor-
male’pmensenp(VerplankepenpDuyvendakp2010).p

InpItaliëpwerdenpinpdepjarenp70ponderpinvloedpvanpdepantipsychiatriepallepgroteppsychi-
atrischepziekenhuizenpgesloten.pDepItaliaansepaanpakpkreegphiervoorpinternationaalpveelp
lofptoegezwaaidpenpookpveelpnavolging.

OokpinpNederlandpwaspaanphetpeindpvanpdepkritischepjarenpzeventigpdepopvattingpdatppsy-
chiatrischeppatiëntenpenpmensenpmetpverstandelijkepbeperkingenpdiendenptepintegrerenp
inpdepsamenlevingpbreedpgeaccepteerdp(Tonkensp1999).pDepontmantelingpvanpinstitutenp
verliepphierpeenpstukpgeleidelijkerpdanpinpdepVS,pItalië,pEngelandpenpdepScandinavischep
landen.pHierpwerdenpnietpoppgrotepschaalpinrichtingenpgesloten.pTochpwerdenpookpinponsp
landpbeleidsontwikkelingenpingezetpdiepaanslotenpopphetpkritischepgedachtegoedpvanpdep
jarenpzeventig.pHetpbeleidpgerichtpoppmensenpmetpbeperkingenpstondpinptoenemendep
matepinphetptekenpvanpextramuraliseringpenpdepdaaruitpvoortvloeiendepnoodzaakpompeenp
passendpaanbodpbuitenpdepinstitutenptepcreëren.

MetpdepNieuwepNotapGeestelijkepVolksgezondheidpuitp1984p(MinisteriepvanpWVCp1984)p
werdphetpnieuwepbeleidpinpdepGGZpduidelijkpzichtbaar.pDepcliëntpmoestpvoortaanpdich-
terpbijphuispenpdephempomringendepsocialepcontactenpgeholpenpworden.pNaastpideologi-
schepopvattingenpoverpwatpdepbestepplekpwaspomppsychiatrischeppatiëntenpopptepvangenp
speeldepookphetpterugdringenpvanpdepkostenpeenprolpbijpditpbeleid.p

AnderepGGZ-beleidsnota’spinpdepjarenp90pborduurdenphieroppvoortp(Verplankepenp
Duyvendakp2010).pInpdeptweedephelftpvanpdepjarenpnegentigpwerdplangzamerhandpduide-
lijkpdatphetpprocespvanpvermaatschappelijkingpnietpvanzelfpging.pInpdepbeleidsnota’spwerdp
steedspmeerpbezorgdheidpzichtbaarptenpaanzienpvanpdepverschralingpvanpdepkwaliteitpvanp
levenpvanpdepcliëntpenpdepafstemmingpmetphetpdraagvlakpinpdepsamenlevingp(Ziepbijvoor-
beeldpTKp(TweedepKamer)p1996/1997).pInp2000pwerdpdaarompdepTaskforcepVermaatschap-
pelijkingpGGZpopgericht.pDezephadpalspopdrachtpaandachtptepbestedenpaanphetpbenuttenp
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vanpdepfamiliepenpdepomgevingp(buurtbewoners,pbelangenbehartigerspenprelevanteporga-
nisaties)pvanppsychiatrischeppatiënten.pInpjanuarip2002pbrachtpdepTaskforcepeenpadviespuitp
waarinpdepkansenpvanppsychischpgehandicaptepburgerspomptepintegrerenpinpdepsamen-
levingpcentraalpstaanp(Taskforcepvermaatschappelijkingpgeestelijkepgezondheidszorgp
2002).pDepkernpvanpditpadviespispdatpookpmensenpmetppsychiatrischepproblemenprechtp
hebbenp‘erbijptephoren’.pDitpkanpalleenpslagenpwanneerpallepbetrokkenenp(depOpenbarep
GeestelijkepGezondheidszorgpenpdep‘rest’pvanpdepsamenleving)ponderpregiepvanpdeplokalep
overheidpelkaarpontmoetenpenpafsprakenpmaken.p

Inmiddelspgaatphetpbijpvermaatschappelijkingpalplangpnietpmeerpalleenpomphetpverplaat-
senpvanpdepgeestelijkepgezondheidszorgpvanpdepinstellingpnaarpdepsamenleving.pZoplangp
mogelijkpzelfstandigpwonenpinpeenp‘gewonepbuurt’pwerdpeenpbelangrijkepdoelstellingpvanp
hetpbeleidpopphetpgebiedpvanpzorgpenpwelzijn.pDatpgeldtpnietpmeerpalleenpvoorppsychiatri-
scheppatiënten,pmaarpookpvoorpkwetsbarepouderenpenpmensenpmetpverstandelijkepbeper-
kingen.pHetpstrevenpispompdezepgroepenpzopveelpmogelijkpgewoonpinpdepeigenpbuurtpofp
wijkpopptepvangen,pwaarpnodigpmetpambulantephulp.pZopkwamenponderpinvloedpvanpdep
vermaatschappelijkingpvanpdepzorgpdepafgelopenpdecenniapsteedspmeerpkwetsbarepgroe-
penpuitpinstellingenpinpeenpbuurtpofpwijkpterecht.

Alspkwetsbarepmensenpinpdepbuurtpkomenpwonenp(ofpzoplangpmogelijkpzelfstandigpblijvenp
wonen),pmoetperpeenpwettelijkpkaderpbestaanpvoorpdeplokalepondersteuning.pDatpwerdp
depWetpMaatschappelijkepOndersteuningp(Wmo)pdiepinpjanuarip2007phetplichtpzag.pHetp
adagiumpvanpdepWmopispdatpiedereen,pongeachtpdepbeperkingenpwaarmeepmenptepmakenp
heeft,pbinnenpzijnpmogelijkhedenpmoetpkunnenpmeedoenpaanpdepsamenleving.p

	 Maatschappelijke	Steunsystemen

HetpconceptpmaatschappelijkpsteunsysteempispafkomstigpuitpdepVerenigdepStatenpwaarp
hetpcommunitypsupportpsystempgenoemdpwordt.pZoalspwepeerderpzagenpbegonphetppro-
cespvanp(radicale)pdeïnstitutionaliseringphierpalpvroeg.pVanuitpverzetpvanpoudersptegenp
depleefsituatiepvanpmensenpnetpeenpverstandelijkepbeperkingpinpstaatsinstitutenpont-
stondenpvormenpvanp‘communitypliving’pofp‘communitypsupport’.pHiermeepwildenpzep
bereikenpdatpverschillendepdienstenpenpondersteuningsvormenprondompmensenpmetpeenp
handicapphenpinpstaatpstellenpoppvergelijkbarepwijzepteplevenpalspmensenpzonderpeenphan-
dicapp(RMOp2003).p

CommunitypcarepalspoverheidsbeleidpispvooralpeenpBritsepuitvinding.pDepbeleidsnotap
Caring for People. Community Care in the Next Decade and Beyondpuitp1989pwaspcruci-
aalpwaspvoorphetporganiserenpvanpdepzorgpinpGroot-Brittannië.pCommunitypcarepwordtp
hierinpgedefinieerdpalsp“hetpverschaffenpvanpdienstenpenpondersteuningpaanpouderen,p
ex-psychiatrischeppatiënten,pmensenpmetpeenpzintuiglijke,plichamelijkepofpverstandelijkep
handicappdiepdezepondersteuningpnodigphebbenpompzopzelfstandigpmogelijkpteplevenpinp
hunpeigenphuizenpdanpwelpinphuisvestingpinpdepcommunity”.p(VanpderpHampenpSchippersp
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1995pinpRMOp2003,pp.p69).pHetpwettelijkpkaderphiervoorpwerdpdep‘NationalpHealthpServicep
andpCommunitypCarepAct’puitp1990.pDepsocioloogpMartinpBulmerpleverdepdepdefinitiepvanp
CommunitypcarepwaarpdepNationalpHealthpServicepandpCommunitypCarepActpzwaarpopp
leunde:p“(..)pbeingpconcernedpwithp‘thepresourcespavailablepoutsidepformalpinstitutionalp
structures,pparticularlypinpthepinformalprelationshipspofpthepfamily,pfriendspandpneigh-
bours,paspapmeanspofpprovidingpcare.”p(Bulmerp1987,pp.p108).p

Bulmerpmaaktpbinnenphetpbegrippcommunity care eenponderscheidptussen caring forp(zor-
genpvoor:pzichprichtenpoppdepfysiekepenpemotionelepbehoeftenpvanpeenppersoon)penpcaring 
aboutp(zorgenpom:pgevoelenspvanpempathiepvoorpeenppersoonpenpemotionelepbetrokken-
heidpbijpeenppersoon).pDaarnaastpmaaktpBulmerponderscheidptussenpcarepinpthepcommu-
nityp(zorgpdoorpbetaaldepmedewerkerspvanpthuiszorgpenpandereplokaleporganisaties)penp
carepbypthepcommunityp(zorgpdoorpfamilie,pvriendenpenpvrijwilligers).p

InphetpNederlandspwordtpcommunity carepookpwelpvertaaldpmetphetpbegripp‘maat-
schappelijkepzorg’.p“Maatschappelijkepzorgpbestaatpuitpmeerderepnetwerkenpvanpformelep
enpinformeleprelatiespwaarvanpdepkrachtenpwordenpgemobiliseerdpinptijdenpvanpziekte,p
rouwpofpmoeilijkheden.pMaatschappelijkpzorgpispeenpcombinatiepvanpprofessionelepinzet,p
vrijwilligepenpinformelepinzetpwaarbijpsprakepispvanpzowelpverzorgingpalspemotionelepenp
socialepsteun.”p(VanpVlietpetpal.p2004,pp.27).p

Inphetp‘CommunitypSupportpSysteem’p-pdatpinpdepjarenpnegentigpontwikkeldpwerdpbinnenp
depGGZpinpNederlandp-pvindenpwepdezepcommunitypcarepgedachtepterugp(VanpWeeghelpenp
Droësp1999).pAlspgevolgpvanphetpstrevenpnaarpdepvermaatschappelijkingpvanpdepzorgpwerdp
pijnlijkpduidelijkpdatpextramuralepcliëntenpnietpaltijdpeenpgoedepsamenwerkingpbinnenp
hetpzorgaanbodptegemoetpkondenpzien.pMenpontwikkeldepdaarompeenpbenaderingpdiepdep
doelenpvanpdepcliëntpzelfpalspvertrekpuntpheeft.pDepleefgebiedenpwerken,pwonen,prelatiesp
enpvrijetijdsbestedingpwordenpallemaalpmeegenomenpinpdezeprehabilitatieaanpak.pInphetp
verlengdephiervanpzijnpmaatschappelijkepsteunsystemenp(MSS)pontwikkeld.p

EenpMSSpispeenpgecoördineerdpnetwerkpvanpvoorzieningenp(geestelijkepgezondheidszorg,p
gemeenten,pmaatschappelijkpwerk,pwelzijnswerk,pfamilie,pvriendenpetc.)pdatpmensenp
metppsychischepbeperkingenpondersteuntpoppverschillendepleefgebiedenpzodatpzepvol-
waardigplidpkunnenpzijnpvanpdepmaatschappij.pHetpachterliggendepdoelpispdatpzepzopopti-
maalpmogelijkpparticiperenpinpdepsamenleving.pDepbedoelingpispompdepwoonomgevingp
‘geschikt’ptepmakenpvoorpdezepmensenpzodatpzepzopnormaalpmogelijkpkunnenplevenpenp
zichpookpthuispvoelenpinpdepwijkp(Sokp2009;pVanpBergenpenpSokp2008).p

Ompdatptepbegeleidenpzijnpinpdiversepstedenpkwartiermakerprojectenpopgezet.pInp1992p
alpbegonpmenphiermeepinpAmsterdam.pZoetermeerpvolgdepenpdaarnapwerdenpdezepinitia-
tievenpbrederpverspreidp(VanpHoutenp2008).p

Bijpkwartiermakenpgaatphetpomphetpondersteunenpvanpkwetsbarepburgerspinphetpaan-
gaanpvanp(nieuwe)pverbindingenpdiepdoorphenpzelfpalspzinvolpwordenpervaren.pDeprolpvanp
depsamenlevingp-pdatpwilpzeggenpvanp‘gewone’pburgerspenporganisatiesp-pisphierpbelang-
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rijk:pdezepdientpbetrokkenptepwordenpbijppogingenpvanpmensenpomphunplevenp(weer)popptep
pakken.pHiervoorpzijnpverbindendepinitiatievenpnodigpdiepcontactenpbemiddelenptussenp
cliëntenpenpsamenleving.pBijpkwartiermakenpgaatphetpnadrukkelijkpookpomphetporgani-
serenpvanpdraagvlakpinpdepbetrokkenporganisatiepen/ofpinpsamenlevingsverbandenpzoalsp
buurtenp(Kalp2001;pScholtensp2007;pVanpHoutenp2008).

Een	pilot	in	Zuidoost-Brabant
DepGGzEpGeestelijkepGezondheidszorgpEindhovenpenpdepKempenp(GGzE)pispalpjarenpbezigp
metphetprealiserenpvanpvermaatschappelijking.pDezeporganisatiepbiedtphulppenponder-
steuningpaanpmensenpmetpernstige,pmeervoudige,pcomplexepenpvaakp langdurendep
psychiatrischepenppsychosocialepproblemen.pDatpgebeurtpdoorpdepinzetpvanpeenpbreedp
zorgaanbodpvanpdiversepbehandel-penpbegeleidingsprogramma’s.pBeschermdpwonenpenp
begeleidingpbijpterugkeerpinpdepsamenlevingpmakenpsteedspnadrukkelijkerpdeelpuitpvanp
diepprogramma’s.p

InpEindhovenpwerdpdepeerstepstappvoorphetp‘kwartiermaken’pgezetpinp2003pmetpeenpdiscus-
sienotapoverpdepvoor-penpnadelenpvanpeenpmaatschappelijkpsteunsysteemp(MSS)pinpeigenp
buurtp(HenkenspenpVanpRijsp2008).pDestijdspstuittephetpideepvanpeenpdergelijkpmaatschap-
pelijkpsteunsysteempbinnenpdepGGzEpoppdepnodigepweerstand.pMenpwaspvanpmeningpdatp
depcliëntenptepverpuitpelkaarpwoondenpompbuurtgerichtptepgaanpwerken.pDaarnaastpwerdp
eenpsteunsysteempvoorpcliëntenptepbetuttelendpenptepstigmatiserendpgevonden:p(..)p“dep
samenlevingpzitphierphelemaalpnietpopptepwachten…pzepzienpjepaankomenpmetpjepvraagp
ompmedewerking.”p(HenkenspenpVanpRijsp2008,pp.p26).

InpdiezelfdepperiodepvoerdepTranzopeenponderzoekpuitpnaarpdepmogelijkheidpenpwen-
selijkheidpvanpzo’npsysteempinpBrabant.pInpdepEindhovensepwijkpWoensel-Westpzijnpbewo-
nersp-pwaaronderpcliëntenp-popgezochtpenpgeïnterviewd.pUitpditponderzoekpbleekpdatperp
welpdegelijkpeenpwenspbestaatpnaarpmeerpcontactpenpsteunpinpdepeigenpbuurtp(Eugsterpetp
al.p2004).pHetpideepvanpbuurtgerichtepMSSpslootpbovendienpaanpbijpdeplokalepzorgnetwer-
kenpdiepinp2004/2005poppverschillendepplaatsenpinpdepregiopontstondenpenpdiepvroegenp
ompdeelnamepvanpdepGGzE.

Inp2005pwasphetpdraagvlakpbijpdepGGzEpvoorphetpideepvanpMSSpdusdanigpgegroeidp
datpdezeporganisatiepinpZuidoost-BrabantpeenpaantalpzorgvernieuwingsprojectenpMSSp
opzettepinpWoensel-West,pGeldroppenpBladel.pHetpbijzonderepaanpdezepprojectenpispdatpzep
sindsp2005pwerkenpvanuitpdepgecombineerdepinzetpvanpeenpkwartiermakerpenpeenperva-
ringsdeskundigpbegeleider.pAanpbeidepfunctiespverbindtpmenpspecifiekepkwaliteitenp(Vanp
BergenpenpSokp2008).p

DepEindhovensepinvullingpvanpeenpMSSpwijktpenigszinspafpvanpwatpoorspronkelijkp
doorpVanpWeeghelpenpDroësp(1999)pispbeschreven.pAanvankelijkpwerdpeenpMSSprondpeenp
cliëntpingericht,pbestaandpuitpdienspeigenpformelepenpinformelephelpers.pInpdepEindho-
vensepvariantpvanpMSSp(enpanderepinpNederland)pwordtpmeerpuitgegaanpvanphetpleggenp
vanpsamenwerkingsrelatiespinpeenpbuurt,pwaardoorpeenplokaalpmetpnamepprofessioneelp
netwerkpontstaatpwaarinponderpandereppsychiatrischeppatiëntenpkunnenpwordenpopge-
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nomen.pAlspzo’npMSSpbestaatpkunnenpeventueelpinformelepzorgerspvanpindividuelepcli-
entenperpdeelpvanpgaanpuitmaken.pHetpmomentpwaaropphetpinformelepnetwerkpinstapt,p
ispduspanderspenpdaarmeepverandertpookpzijnprol.pHetpbetrekkenpvanpfamilieledenpzoup
doorpdezepbuurtgerichtepaanpakpminderpvanzelfsprekendpkunnenpzijn:pfamilieledenp(enp
eventueelpvrienden)pzijnpimmersplangpnietpaltijdpbuurtgenoten.pHetponderzoekpnaarpdezep
werkpraktijkpzalpuitwijzenpinphoeverrepdezepnetwerkledenpbetrokkenpworden.p

Hoepgaatphetpteampvanpkwartiermakerpenpervaringsdeskundigpbegeleiderptepwerk?
Samenpbrengenpzijphetpprocespvanpkwartiermakenpoppgang.pKwartiermakenpisphetp

bevorderenpvanpeenpmaatschappelijkpklimaatpwaarinp(meer)pmogelijkhedenpontstaanp
voorpmensenpmetpeenppsychiatrischepachtergrondpenpvoorpvelepanderenpdiepmetpdezelf-
depmechanismenpvanpuitsluitingpkampen.pKwartiermakers,pmeestalpGGZ-medewerkers,p
werkenpaanpdepgastvrijheidpvanpdepsamenlevingp(Kalp2001).pDepkwartiermakerpispver-
gelijkbaarpmetpeenpopbouwwerker,pmetpdienpverstandepdatpeenpopbouwwerkerpwerktp
metpmensenpdiepactiefpwillenpzijnpinpdepbuurtpterwijlpdepkwartiermakerpopkomtpvoorpdep
belangenpvanpdepmeestpkwetsbarenp(VanpBergenpenpSokp2008).pHetpuiteindelijkepdoelpvanp
kwartiermakenpispompeenppersoonlijkpsteunsysteempopptepzettenprondompeenpkwetsbarep
persoonpmetppsychischepproblemen.pEenppersoonlijkpsteunsysteempisptoegesnedenpoppdep
wensenpenpbehoeftenpvanpeenpspecifiekeppersoon.

Eenpervaringsdeskundigepheeftpmedepmetpbehulppvanpscholingpzijnppersoonlijkeperva-
ringenpalspcliëntpverwerktptotpkennis.pZijnpdeskundigheidpbestaatpbehalvepuitpervaringenp
duspookpuitpervaringskennis.pErpispsprakepvanpervaringskennisp“wanneerpjepinpstaatpbentp
ompoppjeppersoonlijkepervaringenptepreflecteren,pzepeenpplaatsptepgevenpenptepverbindenp
aanpervaringenpvanpanderen.”p(Plooyp2009,pp.p21)

Depervaringsdeskundigepenpdepkwartiermakerpwerkenpalspteampenpzoekenpsamenp
ofpiederpafzonderlijkpmensenpoppenpbiedenpzeppraktischepondersteuningpenpcontact.pDepp
cliëntenpwerkenpzelf,psamenpmetpditpondersteunendepteam,paanphunppersoonlijkepsteun-
systeem.pHetpvertrekpuntpispdepleefwereldpvanpdepcliënt,pwaarbijpgetrachtpwordtpomplaag-
drempeligpcontactptepleggenpenpteponderhoudenpviaphuisbezoeken.

DepmanierpvanpwerkenpsluitpaanpbijpdeppresentiebenaderingpvanpAndriespBaartp(Baartp
2001).pHierbijpdraaitphetpompsocialepnabijheidpinpdeprelatieptussenpdepprofessionalpenp
kwetsbarepmensen.pEerstgenoemdepstreeftpernaarpomphetpleggenpvanpcontactpoppeenp
respectvollepenpnietpbedreigendepmanierpteplatenpplaatsvinden.pDepkernpvanpdeppresen-
tiebenaderingpisphetp‘erpzijn’pvanpdepprofessionalpvoorpdepcliëntpofphulpbehoevende,pzon-
derpenigepverwachtingpoppwederkerigheid.pHetpgaatppuurpompaandachtigepbetrokken-
heidpvanpdepprofessionalpbijpdepcliëntpenpdienspwaardigheid.pDoorpaanptepsluitenpbijpdep
leefwereldpvanpdepcliëntphooptpdepprofessionalpdepkloofpnaarpinstellingenpenpinstantiesp
tepoverbruggen.p

Dephuisbezoekenpvindenpaltijdpplaatspdoorpeenpkwartiermakerpen/ofpeenpgeschooldep
ervaringsdeskundige.pIederpheeftpeenpanderpuitgangspuntpvanpwaaruitphij/zijpcontactp
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maakt.pDepervaringsdeskundigepmaaktpcontactpvanuitpeenpgedeeldpverledenpmetpdepcli-
ent.pAllebeipgaanpzepuitpvanpdepbehoeften,pmogelijkhedenpenpeigenpkrachtpvanpdepdeelne-
mer.pZephelpenphenpzichzelfptephelpenpenpbiedenppraktischepondersteuningp(Sokp2009).

Depkwartiermakerphoudtpcontactpmetpanderepmaatschappelijkeporganisatiespzoalsp
woningbouwcorporaties,pggz-instellingen,pinstellingenpvoorpverslavingszorg,pactivitei-
tencentra,ppolitie,porganisatiespvoorpmaatschappelijkpwerk,pthuiszorgpofpwelzijnswerkpenp
vrijwilligersorganisaties.

Hetpteampsignaleertpwaarpkwetsbarepburgerspproblemenpontmoetenpenpdenktpmeepmetp
maatschappelijkeporganisatiespoverphoepoplossingenpgevondenpkunnenpworden.pMenp
trachtpbegripptepkwekenpenporganisatiesptepstimulerenpompinpactieptepkomen.p

	 De	doelgroep	van	MSS

Overphoeveelpmensenphebbenpwephetpeigenlijk?
UitphetpNemesisponderzoekp(ziepookpSokp2009;pVollenberghpetpal.p2003)pblijktpdatpjaar-

lijksp23,5%pvanpdepbevolkingplastpheeftpvanppsychischepproblemen.pDepmeestepmensenp
reddenpzichpoppeigenpkrachtpofpkomenperpmetpbehulppvanphunpomgevingpofpalgemenep
voorzieningenpweerpbovenop.pSommigenphebbenpechterpzodanigplastpvanpernstigeppsy-
chischepofppsychiatrischepproblemen,pdatpzepaankloppenpbijpdephuisartspen/ofpdepgees-
telijkepgezondheidszorg.pElkpjaarpkomtp6,4%pvanpdepbevolkingpinpaanrakingpmetpdep
gezondheidszorgpomdatpzeppsychischepproblemenphebben,p3,9%pdoetpeenpberoeppoppdep
gespecialiseerdepggz.pDepovergrotepmeerderheidpvanpdezepmensenpwoontpthuis;pslechtsp
0,2%pispopgenomenpinpeenpziekenhuis.

UitpdepgegevenspvanphetpNemesisponderzoekpblijktpeveneenspdatpnietpiedereenpmetppsy-
chischepproblemenphulppontvangtpvanuitpdepgezondheidszorg,pookpnietpalspdepproble-
menpdaarpernstigpgenoegpvoorpzijn.p

Wanneerpdepproblemenplangpduren,pneemtphetprisicoptoepdatpmensenpoppmeerplevens-
gebiedenpnietpmeerpgoedpkunnenpfunctioneren,pzoalspbijpwerk,pstudie,pwonen,psocialep
contacten,pfinanciën,padministratie,preizenpenpcontactenpmetpinstanties.pOngeveerp1%p
vanpdepbevolkingpheeftpnaastppsychischepproblemenpzodanigepcomplexepenpveelvoudigep
problemen,pdatplangdurige,pintegralepenpoutreachendephulppnodigpisp(Sokp2009).

Vanpdepmensenpmetpeenppsychischepstoornispdiepwelphulppzochten,pwenddep80%pzichptotp
depeerstelijnsgezondheidszorg,pmeestalpdephuisarts.pDaarnaastpmakenpzepvaakpgebruikp
vanpanderepvoorzieningen.p45%pvanpdephulpvragerspgingpnaarpdepambulantepgeestelijkep
gezondheidszorg.pUiteindelijkpkomtpslechtspéénpoppdepzespmensenpmetpeenppsychischep
stoornispterechtpinpdepsemimuralepenpintramuralepgeestelijkepgezondheidszorg.pInponder-
staandpfiguurprepresenterenpwepdezepgangp-pdiepnietpiedereenpinpdezelfdepvolgordepaflegtp
-pinpdepvormpvanpeenpfiltermodel.p
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Figuur	1:	Waar	worden	mensen	met	psychische	stoornissen	geholpen?		
[Getallen	per	duizend	Nederlanders]

Bron:pNemesisponderzoekp2003p(inpVollenberghpetpal.p2003)p

MSSprichtenpzichpvooralpoppmensenpmetppsychischepproblemenpdiepnietpofponvoldoendep
hulppontvangen.pDezepgroeppkamptpvaakpmetpbijkomendepproblemenpalspsociaalpisole-
ment,psocialepuitsluiting,peenzaamheid,parmoedepofpverslaving.pZepvindenpmoeilijkphunp
wegpnaarpprofessionelephulpverleningsorganisatiespmaarpvaakpreddenpzephetpnetpalspzep
dichtpbijphuisphulpphebben.pEenpomvangrijkpsociaalpnetwerkpbijpwiepdezepgroeppterechtp
kanpzoupdepmeestpgunstigepenpduurzamepsituatiepzijnpvoorpdezepmensen.pHelaaspbezit-
tenpzepdergelijkepuitgebreidepnetwerkenpmeestalpniet,pookpnietpinpdepbuurt.pSomspisperp
zelfsphelemaalpgeenpnetwerkp(depHartpetpal.p2002;pKwekkeboomp2001;pVerplankepenpDuy-
vendakp2010).

Betrokkenenpuitpinstellingenpenporganisatiespbijpvermaatschappelijkingpinpdepzorgp
zijnpweinigpoptimistischptenpaanzienpvanpdepbereidheidpenpdepmogelijkhedenpdiepbuurt-
bewonersphebbenpompmensenpmetpbeperkingenpinpdepbuurtpopptepvangenpenptephelpenp
metphunpintegratiep(KoopspenpKwekkeboomp2005,pp.p29).pDepmeestepmensenpvindenpver-
maatschappelijkingpeenpprimapideepzoplangpzeperpzelfpgeenplastpvanphebbenp(Michonpetp
al.p2003).

Tussenp2005penp2008pispeenpomvangrijkepstudiepuitgevoerdpnaarpdepvraagphoepmensenp
metpeenpbeperkingpwonenpenplevenpinpvierpstadsbuurten.pHetponderzoekpwerdpgefinan-
cierdpinphetpkaderpvanphetpStedelijkpInnovatieprogrammap(STIP)penpvondpplaatspinpAmster-
dam,pHilversumpenpZwolle.pDepresultatenp(VerplankepenpDuyvendakp2010)pgevenpinzichtp
inphoepdezepmensenphetpzelfstandigpwonenpinpdepbuurtpervaren.p

Eenpbelangrijkepbevindingpuitpditponderzoekpispdatpmensenpmetppsychiatrischepbeper-
kingenptevredenpzijnpmetphetpeigenphuis.pVoorpsommigepgeïnterviewdenpbetekentpdatp

Erpwarenpdepafgelopenp12pmaandenp235pmensenpmetpeenppsychischepstoornis

Vanphenpriepenperp64pvoorphunpprobleempdephulppinpvanpdepp
eerstelijnsgezondheidszorg

36pstroomdenpdoorpnaarpdepambulantepgeestelijkepp
gezondheidszorg

6pstroomdenpdoorpnaarpdepsemimuralepp
enpintramuralepgeestelijkep

gezondheidszorg.
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zelfstandigpwonenpoverigenspeenptussenvormpinpdepvormpvanpeenpgroepswoning.pNietp
(meer)pinpeenpgrotepinstellingpwonenpmaarpzelfstandigpkunnenplevenpispheelpbelangrijk.p
Autonoompzijn,pgeenpbemoeienis,phetplevenpinpeigenphandpkunnenpnemen,pzelfpbepalenp
watperpwanneerpenphoepgebeurtpwordtpzeerpgewaardeerd.p

Tegelijkertijdptroffenpdeponderzoekerspeenzaamheidpaanpbijpdezepgroeppmensen.p
Sommigenpkomenpnauwelijkspbuiten,phebbenpnauwelijkspsocialepcontactenpenphebbenp
hetpdaarpookpmoeilijkpmee.pDepbuurtpwaarinpzepwonenpspeeltpnauwelijkspeenprolpinphunp
socialepcontactenpenpoppgeenpenkelepmanierpblijktpdatpzepzichpaanpdepbuurtphechten.p
Daarnaastpmakenpzepweinigpgebruikpvanpontmoetingspuntenpenphebbenpze,pzoalspzoveelp
anderep‘gewone’pbewoners,pgeenpofpslechtspbeperktep(groet)contactenpmetpdepburen.p
Sommigenpervarenphunponvermogenpompdiepcontactenptepkunnenpleggenpalspeenpnadeel,p
anderenpvindenphetpjuistpprettigpalspdepburenpwatpoppafstandpblijvenp(ziepookpKwekke-
boompenpVanpWeertp2008).

Voorzieningenpzoalspeenpbuurthuispofpeenpwijkcentrumpwordenpdoorpdeppsychiatrischep
cliëntenpnauwelijkspbezocht.pDepargumentenpdiepgenoemdpwordenpvariërenpvanpzichperp
nietpthuispvoelenptotpgeenpinteressepvoorphetpaanbod,phetpervarenpvanpeenpdrempel,pzichp
bekekenpvoelenptotpgeenpbehoeftephebbenpaanpdergelijkepalgemenepontmoetingsplek-
ken.pHetplidmaatschappvanpclubspenpdepdeelnamepaanphetpverenigingslevenpzijnpeven-
eenspminimaal.p

Voorpeenpdeelpvanpdeppsychiatrischepcliëntenpvoorzienpdepcategoralepinloop-penpdag-
activiteitencentrapwélpinpeenpbehoefte.pVoorpsommigenpispditpzelfspdepenigepplekpwaarpzijp
contactphebbenpmetpanderen.pZepvindenperpgelijkgestemden,pvoelenpzichperpveiligpenperp
ispbegrippvoorphunpsituatiepenphunpbeperkingpmitspdepbeperkingpditptoelaat.pBegrippdatp
bijpdep‘gewone’pbuurtgenotenpenpdep‘gewone’pmensenpomphenpheenpsomspnietpgevondenp
wordtp(VergelijkpKwekkeboompenpVanpWeertp2008).p

Wepzienpduspdatpdepbuurtpenpregulierepbuurtvoorzieningenpnauwelijkspfunctionerenpalsp
vangnetpvoorpdezepgroepenp(ZiepookpOverkampp2000),pinptegenstellingptotpwatpdepWmop
beoogt.pDepsteunpvanpnaastepfamilie,plotgenoten,pvriendenpenpbekendenpispmeestalpveelp
groterpdanpdiepvanpdepbuurtp(Kwekkeboomp2001).pVanpvermaatschappelijkingpinpdepzinp
vanpparticipatiepenpintegratiepinpdepbuurtpispnauwelijkspsprake.

	 Steunsystemen	voor	kwetsbare	mensen:	vergelijkbare	initiatieven

Inphetpkaderpvanpdepextramuraliseringpvanpdepzorgpwordenpinpsteedspmeerpplaatsenpinp
Nederlandpmaatschappelijkepsteunsystemenpopgezet.pDezepMSSpontwikkelenpzichpminp
ofpmeerpvolgenspeenpvaststaandppatroonp(GiesenpenpVanpRooijenp2004).pBijpaanvangpvindtp
erpeenpvooronderzoekpplaatspompdepzorg-penpondersteuningsbehoeftepinpkaartptepbren-
gen.pVervolgenspvindtpeenpanalysepplaatspvanphetpzorgaanbod.pDezepwordenpvergelekenp
metpdepwensenpdiepgeïnventariseerdpzijnponderpdepdoelgroep.pErpwordenpsleutelfigurenp
geconsulteerdptenpaanzienpvanpwelkpaandeelpzijpkunnenpenpwillenpleverenpinphetpmaat-
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schappelijkpsteunsysteem.pUitpdezepinputpmaaktpmenpeenpwerkplanpvoorpdepkortepenp
middellangeptermijn.pVervolgenspwordenpoppregionaalpniveaupafsprakenpgemaaktpoverp
depsturing,pcoördinatiepenporganisatiepvanphetpgeheel.pDepGGZpneemtphierbijpaltijdphetp
voortouw.pDaarnapwordenpmaatschappelijkepinstantiespenpandereppartnerspbetrokkenenp
bijpdepontwikkelingpvanphetpsteunsysteem.pKenmerkpispeenpsystematischepenpplanmatigep
regionalepaanpak,pgebaseerdpopponderzoek.

ErpispeenpruimpaanbodpvanpvergelijkbarepinitiatievenpinpNederlandpompsocialepsteun-
systemenptepcreërenpvoorpsociaalpkwetsbarepmensen.pEenpaantalpervanpbeschrijvenpwep
hieronderp(GiesenpenpVanpRooijenp2004,pp.p12-14).p

Lokale	en	regionale	zorgnetwerken
Inpveelpregio’spzijnpoppinitiatiefpvanpdepgemeentepenpdepGGDplokalepofpregionalepzorgnet-
werkenpopgericht,psamenwerkingsverbandenpdieperoppgerichtpzijnpompoverlastpvanpmen-
senpmetpmeervoudigepproblemenptegenptepgaan.pInptegenstellingptotpMSSpispdepaanpakp
watpmeerpprobleemgericht.pCentraalpstaatpenerzijdsphetpvoorkomenpenpaanpakkenpvanp
overlastpenpanderzijdsphetpbiedenpvanp(laagdrempelige)pzorgpaanpcliënten.pInpdepzorg-
netwerkenpispeenpbreedpscalapaanpmaatschappelijkepvoorzieningenpactief;pvanpGGZptotp
politie,pmaatschappelijkepopvangpenpdepgemeentelijkepoverheid.pInpUtrecht,pRotterdam,p
Dordrecht,pAmsterdampenpGroningenpwerktpmenpmetpdezepaanpak.pDepprobleemgerich-
teporiëntatiepvanplokalepenpregionalepzorgnetwerkenpzorgtpvoorpmeerpdraagvlakpbijpdep
omwonende:pzijpzienpdepoverlastpafnemenpenpwillenpdaarpietsptegenoverpstellenpdoorpzichp
inptepzettenpvoorpdepwijkpenpdepsocialepcohesiepaldaar.

Assertive	community	treatment	(ACT)
ACTpwerdpinp2001pinpNederlandpgeïntroduceerdpinphetpkaderpvanpdepdeelnamepvanphetp
TrimbospInstituutpaanphetpUSpNationalpEvidence-BasedpPracticepProjectp(VanpDijkpetpal.p
2007).pAssertivepcommunityptreatmentpispeenpbreedpaanbodpaanphulppdatpbestaatpuitp
outreachendephulpverlening,pintensievepbehandeling,pbasiszorgpenpactiviteitenpgerichtp
opprehabilitatie.pDezepzorgpwordtpaangebodenpdoorpeenpmultidisciplinairpGGZ-team.p
Hulpverlenerspbenaderenphunpcliëntenpoppassertievepwijzepwaardoorpzepookpminderp
gemotiveerdepenpmoeilijkpbenaderbarepcliëntenpkunnenpbereikenpenphelpen.pACTpcom-
bineertphuisbezoekenpmetpmedischepenppsychosocialephulppoppalleplevensgebieden.pDep
verspreidingpenpdepimplementatiepvanpACTpinpNederlandpstaatpnogpinpdepkinderschoenenp
(ibid.p#7983).p

Kwartiermaken
Eenpanderepstromingpisphetpeerdergenoemdepkwartiermaken.pKwartiermakenpisphetpcre-
erenpvanp‘ruimte’pvoorpmensenpmetpeenppsychischephandicapp(Kalp2001).pKwartiermakersp
stellenpzichpoppalsppleitbezorgerspvoorpGGZ-cliëntenpenpwerkenpaanpdeptoegankelijkheidp
vanpmaatschappelijkepinstantiespvoorpdezepdoelgroep.p

Hetp eerstep kwartiermakersprojectp ontstondp inp 1997p inp Zoetermeer.p Kalp (2001)p
beschrijftpdatphetpbuurthuispvoorpmensenpdiepminderpzelfredzaampzijnpnietpvanzelf-p
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sprekendpeenpgastvrijepplekpis.pDaarompdientpvolgensphaarphetpsociaal-cultureelpwel-
zijnswerkphaarpactiviteitenptoegankelijkerptepmakenpvoorpmensenpmetpeenppsychischep
handicap.pKwartiermakersprojectenpvertrekkenp(meestal)pvanuitphetpopbouwwerkpenp
hebbenpdaarompeenpanderepinsteekpdanpdepbovenbeschrevenpprojecten,pwaarpdeporiën-
tatiepoppdepGGZpenpdepOGGZpveelpsterkerpaanwezigpis.p

	 De	innovatieve	praktijk:	Maatschappelijke	Steunsystemen	in	Stratum

Ompvermaatschappelijkingpvanpdepzorgpinpbredepzinpteprealiserenpzijnperpextrapinspan-
ningenpnodig.pHetpprojectp‘AchterpdepvoordeurpKruidenbuurt’pbiedtpmogelijkhedenpomp
depvermaatschappelijkingpvanpkwetsbarepgroepenpbeterptepverankerenpinpdepbuurtpenptep
versterkenpmetpinformelepzorg.

DepKruidenbuurtpispeenpvooroorlogsepwijkpinphetpEindhovensepstadsdeelpStratum.pInpdep
jarenpnegentigpbleekpuitponderzoekpnaarpdepstedenbouwkundigepkwaliteitpvanpdepwijkpenp
depwoontevredenheidpvanpdepbewonerspdatpdepstaatpvanpdepwoningenpenpdepleefbaarheidp
vanpdepwijkpinpdeplooppderpjarenpsterkpachteruitpgingenp(KEIp2009).pDoorpdeptoenamepvanp
hetpaantalpgeparkeerdepauto’spinpdepbuurtpgingphetpeenspzopgroenepkarakterpvanpdepbuurtp
grotendeelspverloren.pDitpwaspaanleidingpvoorpvernieuwingsplannenpinpdepKruidenbuurt.p
DezepvernieuwingsplannenpmakenpdeelpuitpvanpdepEindhovensepwijkvernieuwingsaan-
pak.pEenpvanpdepprojectenpdatpdiephieruitpvoortkwampisp‘AchterpdepvoordeurpinpdepKrui-
denbuurt’.pInpditpprojectpwordenphuisbezoekenpingezetpompnaptepgaanpofperpsprakepisp
vanp(verborgen)pproblematiekpofponvervuldepambitiespbijpbewonerspdiepterugkerenpinpdep
Kruidenbuurtpnapdeprenovatiep(Collignon-VanpdenpMunckhofpenpVanpSummerenp2010).pInp
eerstepinstantiepplandepwoningcorporatiepTrudopalspnazorgpvanphetpsloop-penpvernieu-
wingsprocespdepgesprekkenpmetpbuurtbewoners.pDiepgingenpvoornamelijkpoverpwonenp
enpdepwoonomgeving,pmaarpwerdenpmetpdeptoetredingpvanpmeerdereppartijenpuitgebreid.p
Depbetrokkenppartijenpzijn:pdepgemeentepEindhovenp(vanuitphetpprogrammapMEEDOEN)p
metpinzetpvanphetpPreventiepenpInformatiepTeamp(PIT),pdepwoningbouwcoöperatiepTrudo,p
hetpmaatschappelijkpsteunsysteempvanphetpGGzEpenpdepStichtingpBuurtbeheerpKruiden-
buurtp(SKB).pDepdoelstellingpvanphetpprojectpwerdpdrieledigpgeformuleerdp(ibid.,pp.3):p“Hetp
verkrijgenpvanpinzichtpenphetpinventariserenpvanpdepwensenpvanpbewonerspoppdepverschil-
lendepgebiedenpdiepsocialepstijgingpbeïnvloeden,ptepweten:pwerk,pinkomen,onderwijs,p
vrijeptijdpenpwelzijnpenpgezondheid;peenpgezamenlijkepenpgecoördineerdepaanpakpvanp
maatschappelijkeporganisatiespdiepdaaraanpeenpbijdragepkunnenpleveren;pindienpsucces-
volpimplementerenpinpdepwerkwijzepvanpdepbetrokkenppartners.”p

EenpbelangrijkepmotivatiepvanpdepGGzEpompmeeptepdoenpwasphetpverderpopbouwenpvanp
samenwerkingsrelatiespbinnenphetpmaatschappelijkepsteunsysteemp inpdepKruiden-
buurt,pzoalspdepGGzEpeerderpdeedpinpstadsdeelpWoensel-WestpenpdepgemeentenpBladelp
enpGeldrop.p
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Inpdezepmaatschappelijkepsteunsystemenpwordenpvierpactiviteitenpingezet.
1.p Erpwordtpviaphuisbezoekenpcontactpgemaaktpmetpcliënten,pwaarbijphetpgaatpompdep

aanwezigheidpenphetporganiserenpvanppraktischepondersteuning.
2.p Daarnaastpwordenpcliëntenpbijeenpgebrachtpinpeenpbouwgroep.pInpeenpbouwgroepp

vindenpdeelnemerspsteunpbijpelkaarpenpkunnenpzepsamenponderzoekenpwatperpnodigpisp
ompzichpbeterpthuisptepvoelenpinpdepbuurt.pDezepwordtpdoorpeenpervaringsdeskundigep
en/ofpkwartiermakerpbegeleid.

3.p Erpwordenpparticipatiemogelijkhedenpgecreëerd,pwaaronderpeenpeigenpveiligepont-
moetingsplekpvoorpdepdoelgroeppalspthuishonkpenpspringplank.pDiepontmoetings-
plekpwordtpgecreëerdpinpdepvormpvanpeenpnieuwbouwpandpinpdepKruidenbuurtpwaarinp
diversepzorg-penpwelzijnsorganisatiesphunpintrekpzullenpnemen.

4.p Tevenspwordtperpcontactpgelegdpmetporganisatiesp(huisartsenpraktijk,pwoningcorpo-
ratie,pvoedselbank,petc.)pinpdepbuurtpdiepeenpbijdragepkunnenpleverenpaanpdepmaat-
schappelijkepsteunsystemen.p

Hetpdoelpvanpdepsamenwerkingptussenpbovengenoemdepsamenwerkingspartnerspispomp
uitvoeringptepgevenpaanpgesprekkenpmetpindividuelepbewonerspvanpdepKruidenbuurt.pDep
gesprekkenpzijnperoppgerichtpompmensenptepbereikenpdiepdoorpdepsamenwerkingspart-
nerspnogpinponvoldoendepmatepbereiktpworden,pinzichtptepkrijgenpinpenpinventarisatiepvanp
depwensenpvanpbewonerspoppdepverschillendepgebiedenpdiepsocialepstijgingpbeïnvloeden,p
tepweten;pwerk,pinkomen,ponderwijs,pvrijeptijdpenpwelzijnpenpgezondheid;pdepactiviteitenp
(vanpdepsamenwerkingspartnerspmaarpookpanderepmaatschappelijkeporganisaties)pdiep
voortvloeienpuitphetpgesprekpgecoördineerdpuitptepvoerenpenpbetrokkenheidpenpleefbaar-
heidpinpdepwijkptepvergroten.

Eenpeersteptrajectpvanp“AchterpdepvoordeurpKruidenbuurt”pispalpafgerond.pUitpdepevaluatiep
(Collignon-VanpdenpMunckhofpenpVanpSummerenp2010)pblijktpdatpdepbewonerspbijpwiep
huisbezoekenpzijnpafgelegdpoverwegendppositiefpzijnpoverpzowelpdepintegralepbenaderingp
alspoverpdepoutreachendepbenadering.p
Ookpvoorpdeppartnerspisphetpeenpgoedepmanierpgeblekenpompzopgerichtpmogelijkpeenp
groeppmensenptepbereikenpdiepanderspnietpbereiktpzoupkunnenpworden.pDezepaanpakppastp
bovendienpinphetpemancipatieprogrammapvanpdezepbuurt,pwaarbijpbewonerspdiepvooruitp
willenpkomen,pwordenpondersteund.pInpdepafgelopenpperiodepisperpduspeenpwerkwijzepont-
wikkeldpdiepvoorpallepdriepdeppartnerspmeerwaardepopleverde.pDaarompispbeslotenptotphetp
voortzettenpvanpdepsamenwerking.pAanpditpsamenwerkingsprojectpneemtpSBK,pdepbewo-
nersorganisatie,peveneenspdeel.pWelzijnpEindhovenpoverweegtpookpdeelname.pInpeerstep
instantiepzalpWelzijnpEindhovenpdeelnemenpaanptienpgesprekkenpenpdaarnapdefinitiefp
besluitenpoverpdeelname.pDepinzetpvanpdeppartnerspinpditpprojectppastpinpdepuitvoeringpvanp
iederspeigen,pregulierepwerk.pErpzijnpduspgeenpextrapkostenpmeepgemoeid.pVoorpsupervisiep
enpcasuïstiekbesprekingenpwordtpgebruikpgemaaktpvanpdeskundigheidpvanpdepGGzE.
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Eenpontwikkelingpdiephiermeepverbondenpis,pispdatpoppkorteptermijnpeenpnieuwbouwpandp
inpdepKruidenbuurtpinpgebruikpgenomenpzalpworden,pwaarinpdiversepzorg-penpwelzijnsor-
ganisatiesphunpintrekpzullenpnemen.pDepbedoelingpispdatpditpdeponderlingepsamenwer-
kingpvanpdepdiversepinstellingenpzalpbevorderen.pDeppotentiëlepgebruikerspzijn:pBuurtzorgp
Nederland,pLunetpZorg,pGGzE,phetpMaatschappelijkpwerk,phetpPit-teamp(Psychiatrischp
IntensievepThuiszorg),pConquestp(eenpcoöperatiepdiepzichprichtpoppdepbegeleidingpvanp(ex)p
cliëntenpvanpdepGGZ)penphetpouderenwerk.pOokpdepbouwgroeppzalpgebruikpmakenpvanpditp
pand,pdatpeenpmeerwaardepmoetpkrijgenpvoorpdepKruidenbuurt.p

MetpuitzonderingpvanpdepBouwgroepenpispdepbijdragepvanpinformelephulppaanpMSSpinp
‘AchterpdepvoordeurpKruidenbuurt’pnogponderbelicht.p Inpdezeppraktijkpwillenpwepdep
bestaandepwerkwijzeprondompmaatschappelijkepsteunsystemenpinpZuidoostpBrabant,p
zoalspbeschrevenpinphoofdstukp2,pverderpuitbouwenpoppdepvolgendepspecifiekepaan-
dachtspunten.p

Eenpeerstepaandachtspuntpisphetpuitbreidenpvanpmaatschappelijkepsteunsystemenp
naarpinformelephulp.pHetpispmooipalsperpinpdepwijkpeenpveiligepplekpispvoorpmensenpmetp
psychischepproblemen,peenpplekpwaarpzep‘sterkpinpeigenpkring’pzijn.pTegelijkpisphetpech-
terpookpnodigpdatphetpmaatschappelijkpmiddenveldp(deplokalepbiljartclub,pwinkels,p…)p
ruimtepbiedtpaanpdezepmensen.pDaarnaastpzoekenpwepinpdezeppraktijkpnaarpmanierenpomp
dephuidigepwijkgebondenheidpvanpmaatschappelijkepsteunsystemenpaanptepvullenpmetp
elementenpuitphetppersoonlijkepsocialepnetwerkpvanpmensenpmetppsychischepproblemen.p
Hoepkunnenpwepfamilie,pvrienden,pbuurtbewonerspetpceterapbetrekkenpbijpzorg?p

Tenptweedepwillenpwepbekijkenpinpwelkepmatepenpoppwelkepmanierpdezepsocialepinter-
ventieprelevantpispvoorpanderepdoelgroepen.pMetpnamepdoorpdepoverhevelingpvanponder-
steunendepenpactiverendepbegeleidingpnaarpdepWmopkunnenpdezepmaatschappelijkep
steunsystemenpnieuwepstijlprelevantpworden,pbijvoorbeeldpvoorpkwetsbarepouderenpenp
mensenpmetpeenpverstandelijkepbeperking.

Hetplaatstepaandachtspuntpisphetpverderpexpliciterenpvanpdepvisiepvanpmaatschap-
pelijkepsteunsystemenpenpdaaraanpbijpzowelpformelephulpverlenerspalspburgerspmeerp
bekendheidpgeven.pBekendheidpmoetpdaarbijphandpinphandpgaanpmetphetponderschrij-
venpenpovernemenpvanpdepuitgangspuntenpvanpmaatschappelijkepsteunsystemen.pHetp
gevechtpvoorptraagheidp(vertrouwenpwinnen,pkleinepstappen,penplangdurigepherstelpro-
cessen)pdatpvanuitpkwetsbarepburgers,pdiepdeelnemerpzijnpinphetpMSS,pgeleverdpwordt,pwilp
nogpwelpeenspstevigpbotsenpmetpdepregels,pdephectiekpenpdepwenspomptepscorenpwaarinp
veleporganisatiespklempzitten.

	 De	eerste	resultaten	uit	vooronderzoek

Inpdepeerstephelftpvanp2010pvondpeenpvooronderzoekpplaatspnaarphetpprojectp‘Maatschap-
pelijkepSteunsystemen’.pDezepwerkpraktijkpisponderzochtpoppdepmogelijkhedenpvanpsoci-
alepprofessionalspompinformelepzorgptepstimulerenp-pzodatpkwetsbarepburgerspvolwaardigp
kunnenpdeelnemenpaanpdepsamenleving.p
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Doorpmiddelpvanpobservatiespenpopenpinterviewspmetpbijphetpprojectpbetrokkenppro-
fessionalsp-pdepkwartiermakerpenpervaringsdeskundigenpuitpMSS,pdepbuurtbrigadier,peenp
maatschappelijkpwerker,peenpprojectleiderpenpklantbeheerderpvanptweepwoningbouwcoö-
peraties,peenpwijkverpleegkundigepvanpBuurtzorg,pdepvoorzitterpvanpdepbewonersorgani-
satie,pdepwijkcoördinator,peenpambtenaarpvanpdepgemeentepenpmedewerkerspvanp‘Achterp
depVoordeurpinpdepKruidenbuurt’p-penpcliëntenpvanpMSS,pispdeppraktijkpinpdepKruidenbuurtp
onderzochtpoppdepmogelijkhedenpompmaatschappelijkepsteunsystemenpuitptepbreidenp
naarpinformelepzorg.pDepcentralepvraagstellingpluidde:p“Wat zijn de mogelijkheden van 
sociale professionals in de Kruidenbuurt, om Maatschappelijke steunsystemen uit te brei-
den met informele zorg?”

Deponderzoeksresultatenpbevestigenpnogpeenspdatphetpnetwerkpvanpdezepkwetsbarep
groeppkleinpis.pFamilierelatiespzijnpvaakpverstoord.pOmphetpsocialepnetwerkptepbetrekkenp
isphetpvoorpsocialepprofessionalspvanpbelangpnaptepgaanpinphoeverreperppositievepenpnega-
tievepinteractiespinphetpnetwerkpzijn,penpwaarpcontactenphersteldpkunnenpworden.

Kwetsbarepmensenpgaanpdoorgaanspompmetppersonenpinpvergelijkbareplevenssituaties.p
Zephebbenplangpnietpaltijdpdepvaardighedenpompmetpproblemenpomptepgaanpofphoudenp
dezepjuistpinpstand.pErpispinpzekerepzinpsprakepvanpeenpnetwerkpoppbasispvanphetpspreek-
woordelijke:p‘soortpzoektpsoort’.pEénpvanpdeprespondentenpbeschrijftphetpnetwerkpvanp
mensenpinpsoortgelijkeplevenssituatiespalspvolgt:

“Ik heb cliënten die zitten met z’n allen in één wijk, dus dat zegt al genoeg. Die houden 
elkaar in stand. Dat is ook het netwerk hè. Maar dat is niet een heel goed netwerk, 
want het is niet voor niks, dat ik bij 3 van de 5 langskom.”

Inptermenpvanpsociaalpkapitaalpkanpgesteldpwordenpdatpdepnetwerkenpvanpdezepkwetsbarep
burgerspvooralpbindend zijn.pPutnamp(2000)pbeschrijftpbindend sociaal kapitaalpalspdep
bronnenpdiepgemobiliseerdpkunnenpwordenpbinnenpeenphomogenepgroep,peenpgroeppmetp
vergelijkbarepdenkbeeldenpenplevenssituaties.pVoorpintegratiepinpdep‘rest’pvanpdepsamen-
levingp-peenpvanpdepdoelstellingenpvanphetpWmopbeleidp-pispondersteuningpnodigpvanppro-
fessionals.pDoorpookpinptepzettenpoppmeerpheterogenepsocialepnetwerkenp(overbruggend 
sociaal kapitaal)pkunnenpprofessionalspbruggenpslaanpnaarpanderepgroepenpinpdepsamen-
leving,pmetpverschillendepsocialepenpdemografischepachtergronden.pDitpkanpleidenptotp
nieuwepkennis,pvaardighedenpenpsocialepcontacten.p

DepbouwgroeppvanpMaatschappelijkepSteunsystemenpispeenpmiddelpwaarmeepinpdezep
praktijkpgewerktpwordtpaanpsocialepcontacten.pDitpbindend netwerkpbiedtpeenpveiligepplekp
voorpcliëntenpompteppraten,pvaardighedenptepontwikkelenpenpactiviteitenpteponderne-
men.pUitphetponderzoekpblijktpdatpdepdeelnemerspvanpdepbouwgroeppelkaarpstimulerenp
ompeldersp(knutselmiddag,pmuseum)paanpactiviteitenpdeelptepnemen.pDezepbouwgroepenp
kunnenpduspeenphulpmiddelpzijnpompbruggenptepslaanpnaarpmensenpinpandereplevens-



134p Oppzoekpnaarpduurzamepzorg

situaties.pDatplaatstepblijktpookpuitpanderponderzoek:pdeelnamepaanpdepbouwgroeppheeftp
eenppositiefpeffectpoppsocialepcontactenpenpdepervarenpsocialepsteun.pKwetsbarepmensenp
zettenpzichpdaarnaastpeerderpinpalspvrijwilligerpinpeigenpwijkpofpdorpp(Henkensp2010).

Omponderlingepcontactenptussenpbuurtbewonersptotpstandptepbrengenpispvolgenspdep
bevraagdepprofessionalsptenpeerstephetpstimulerenpvanpontmoetingpbelangrijk.pPubliekep
voorzieningenpkunnenpuitnodigenptotphetpaangaanpvanpsocialepcontactenpenpleidenptotp
socialeprelaties.pDepKruidenbuurtpispeenpwijkpwaarpdeporganisatiegraadphoogpispenptalpvanp
activiteitenpgeorganiseerdpworden.pDezepinitiatievenpbereikenpechterpnietpiedereen.pAlge-
menepontmoetingsplekkenpwordenpweinigpbezochtpdoorpkwetsbarepburgers.pVoorphenp
moetpdepdeelnamepaanpactiviteitenpinpveelpgevallenpgestimuleerdpwordenpdoorpmiddelp
vanpeenppersoonlijkepbenadering.pDepoutreachendepaanpakpvanpMSSpenphetpprojectp‘Ach-
terpdepVoordeurpinpdepKruidenbuurt’pdragenphieraanpbij.p

InpdepMSSpgaatphetpomphetpbezoekenpenpontmoetenpvanpkwetsbarepburgerspenphetptoel-
eidenpvanpdezepgroeppnaarpondersteuning.pHunpkwetsbaarheidpkanpoppverschillendepter-
reinenpliggen.pNaastppsychiatrischepproblematiekpkunnenpverstandelijkepbeperkingen,p
verslaving,parmoedepetpceterapeenprolpspelen.pHoepernstigpenpchronischpdeppsychiatrischep
problematiekpsomspookpis,phetpgaatperpbijpiedereenpompdatpzepeenpmaatschappelijkpsteun-
systeempkrijgen.pOokp-penpjuistp-palsphetpziektebeeldpeenpbelemmeringpvormtpompsocialep
contactenpaanptepgaan.pBijpmensenpmetpchronischppsychiatrischepproblemenpispdatpvaakp
moeilijkerpdanpbijpmensenpdiep‘alleen’pinpeenpsociaalpisolementpzitten.pVooralpvoorpdepeer-
stepgroeppispdepwijkpnietpaltijdpeenpveiligepplekpenpkanperpsprakepzijnpvanpstigmatisering.p
Meedoenpaanphetpgewoneplevenpkanpverwarringpenpschaamtepoproepen.pHunpsocialepnet-
werkpbestaatpdaarompvoorpeenpbelangrijkpdeelpuitpprofessionalspenpvrijwilligers.p

Depbijpditponderzoekpbetrokkenpprofessionalspenpervaringsdeskundigenpverwachtenpdatp
medeburgerspvooralpbetrokkenpkunnenpwordenpbijpincidentelephulppenphulppinpnoodge-
vallen.pZijpdenkenpdatphetpbiedenpvanpstructurelepondersteuningpeenptaakpblijftpvanppro-
fessionals.pMetpdiepincidentelephulppbedoelenpzepdienstenpzoalsp‘eenpboodschappdoenp
voorpdepander’.pVolgensphenpwerktpdepangstpinpeenpsituatiepterechtptepkomenpwaarinpmenp
steedspzwaarderpbelastpwordtpbelemmerendpvoorphetpaanbiedenpvanpmeerpstructurelep
hulp.pProfessionalspkunnenpditpondervangenpdoorpexplicietpeenpvangnetpaanptepbieden,p
waaroppinformelephulpverlenerspeenpberoeppkunnenpdoenpalsptepzwarepbelastingpdreigt.p
Tevenspkunnenpprofessionalsp(potentiële)p informelephulpgeverspondersteunenpdoorp
informatiepenpkennispuitwisselingpoverpdepproblematiek.pOppdezepmanierpkunnenpzepdep
continuïteitpenpkwaliteitpvanpdepzorgpwaarborgen.p

Vooralpbijpdepaller-kwetsbaarsten,pzoalspchronischeppsychiatrischeppatiënten,pisphetpnet-
werkpalpsnelpoverbelast,pjuistpomdatphetpzopkleinpispenpdepinformelepzorgerspdephulppmetp
bijnapniemandpkunnenpdelen.pDezepnetwerkenpkunnenpuitgeputprakenpalspdepcliëntplang-
durigpzorgpnodigpheeft,pzichpbijvoorbeeldpvijandigpheeftpgedragen,pruziepheeftpgemaaktp



Oppzoekpnaarpduurzamepzorgp 135

metpdepfamilie,pofplastpheeftpvanpstemmingswisselingen.pHetpispdaarompvanpbelangpdatp
hetpMSSpcontactenponderhoudtpmetpdezephulpgeverspenphenpondersteuntpwaarpnodig.p
Doorpdezephulpgeverspproactiefptepbenaderenpzoupeenpdisbalansptussenpdraagkrachtpenp
draaglastpvroegpgesignaleerdpkunnenpworden.pUitponderzoekp(Lindersp2010)pblijktpechterp
datpjuistpmantelzorgersphetpmoeilijkpvindenpompaangebodenpondersteuningptepaccepte-
ren.pDepvraagpblijftpdaarompstaanp–penpdaarpkanpdezepwerkplaatspwellichtpeenpantwoordp
oppvindenp–phoepdezepmantelzorgerspzopverptepkrijgenpdatpzepdepaanphenpaangebodenp
hulppaccepteren.p

Depachterstandspositiepvanpkwetsbarepmensenpispeenpmaatschappelijkpprobleempwaar-
voorpeenpgezamenlijkepverantwoordelijkheidpgedragenpmoetpworden.pHetpispdaarbijp
belangrijkpompinitiatievenpinpdepwijkpnietpenkelpbinnenpdepeigenpsectorptepzoeken.pInp
hetpEindhovensepprojectpMSSpgebeurtpdatpzoalspwepeerderpzagenpook.pHetpoutreachendep
karakterpvanpditpprojectpzorgtpdaarbijpvoorpeenpeffectieverepafstemmingpvanphetpbestaan-
depaanbodpoppdep(kwetsbare)pburgerpdiepnietpaltijdpdepwegpweetptepvinden.pProfessionalsp
kunnenpondersteuningpbiedenpbijphetpvragenpvanphulppaanphetpinformelepnetwerkpofpbijp
participatiepinpdepwijk.pUitpditpvooronderzoekpblijktpbovendienpdatperpwelphulpbereid-
heidpispbijpdepbewoners,pmaarpdatpzepzelfpgeenpideephebbenpwiephulppnodigpheeft:phetp
zijnpvooralpdepmensenpmetppsychischepproblemenpdiepnietpgekendpwordenpinpdepwijk.p
Buurtbewonerspschromenpvooralpomphulpptepbiedenpomdatpzepnietpwetenphoepzepmoetenp
handelenpbijpcomplexepproblematiek.pOokphierbijpkunnenpprofessionalspeenpondersteu-
nendeprolpspelen.
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CASUS

pp Mantelzorgpdelenp
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Mantelzorg delen 
LilianpLinders

	 Casussen

Eenpjongepmoederpheeftpdriepkinderen:peenpzoonpvanpachtpjaarpenpeenptweelingpvanpvijfp
jaar.pDepenephelftpvanpdepvanpdeptweelingpheeftpbijpdepgeboortephersenbeschadigingp
opgelopenpenpispmeervoudigpgehandicapt.pHetpmeisjepkanpnietpzelfstandigplopenpofpeten,p
kanpnietppraten,penpslaaptpkortpenponrustig.pDeplevensverwachtingpispbeperkt.

Depmoederpwilpgraagpzelfpvoorpkindpzorgenpenpweetpmetpallespwatpinphaarpmachtpligtp
enptenpkostepvanpzichzelfpenpdepanderepkinderenpnogpveelptepplooien.pZepheeftpeenpkleinp
sociaalpnetwerkpenperpispweinigpcontactpmetpdepfamilie.

Hetpgezinpwoontpinpeengezinswoningpdiepnietpaangepastpispaanpzorgsituatie.pErpispeenp
urgentieptoegekend,pmaarpdepmoederpwijstpallepwoningenpafpomdatpdezepzichpnietpinpdep
omgevingpvanpdepschaarsepvriendenpenpfamilieledenpdiepzepheeftpbevinden.p

Eenpouderepvrouwpzorgtpsindsp1990pdagpenpnachtpvoorphaarpechtgenootpmetpernstigpfysie-
kepproblemen.pHijpheeftpdaarnaastpookppsychischepproblemenpenpispnietpinpstaatpomptep
lopen.pMevrouwpwilphaarpmanpnietplatenpopnemen,pmedepomdatpzepslechtepervaringenp
heeftpmetphetpverpleeghuis.pZephelptphaarpmanpzelf,pverwisseltpzijnpzuurstofflessenpenp
slangen,pkleedtphempuitpenpaan,phelptphempoppdepwcpenpnaarpbedpetpcetera.p

Alsphaarpgevraagdpwordtpofpzephetpaanpkanpzegtpzepsteevast:p“japhoor!”pViapdepbuiten-
wachtphoortphetpsteunpuntpdatpdepzorgphaarpeigenlijkptepveelpis.pZijpkanpdepburenpnietp
inschakelenpwantpzepgeeftpaanpdatpditpheelpvervelendepmensenpzijn.pDepkinderenpwonenp
verpwegpenpdaarompwilpzepookphenpnietpbelasten.pDepziekepmanpzelfpwilpgeenpvreemdenp
inphuis.

Eenpjongepvrouwpgeeftpzorgpaanphaarpinvalidepmoederpenpaanphaarpbroerpmetpdepdiag-
nosepborderline.pHaarpvaderpmoetpwerkenpenpkanpdaarompnietpzoveelpdoenpalspgewenstp
is.pZelfpispzepgescheidenpenpheeftpzepeenpzoonpenpeenpdochter.pBeidepkinderenphebbenp
extrapzorgpnodig.pDepzorgpdiepzepgeeftpbestaatpuitpdagelijksplangspgaanpbijphaarpmoederp
diepinpnabijgelegenpdorppwoont,pkokenpvoorphaarpouderspenphaarpeigenpgezin,pdepwasp
doenpenpregelmatigpmeegaanpnaarpdephuisartspenpnaarpspecialisten.pMoederpkanpnaarpdep
dagopvangpmaarphoudtpdaarpnapeenptijdjepweerpmeepop.pDepdochterpvoeltpzichpinpdepsteekp
gelatenpdoorpdepprofessionelepzorginstanties.pTerugvallenpoppvriendenpofpfamiliepkanpzep
niet.pVolgensphaarpisperpniemandpdiepdelenpvanpdepzorgpzoupkunnenpofpwillenpovernemen,p
wantp“zephebbenphetpallemaalpveelptepdruk.”

Hoofdstukp10
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	 Achtergrond	en	(voor)geschiedenis

MantelzorgpispeenpessentieelponderdeelpvanphetpzorgvermogenpvanpdepNederlandsep
samenleving.pVelenpzorgenpintensiefpvoorpeenpziekepnaaste,pbijvoorbeeldpeenpdemente-
rendeppartnerpofpeenpkindpmetpeenpverstandelijkepbeperking.p

Vanpmantelzorgpzijnpverschillendepdefinitiespinpomloop.pInpdezepwerkpraktijkphante-
renpwepdepdefinitiepdiepMezzo,pdepLandelijkepVerenigingpvoorpMantelzorgpenpVrijwilliger-
zorg,phanteert:

“Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven 
aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waar-
bij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.” (www.mezzo.nl) 

MezzopgeeftpopphaarpwebsitepaanpdatpzepdepdefinitiepvolgtpdiepdoorpdepNationalepRaadp
voorpdepVolksgezondheidp(RVZ)pispvastgesteld.pDepdefinitiepdiepdepRaadphanteertpvertoontp
echterpeenpopvallendpverschilpmetpdiepoppdepsitepvanpMezzo.pDepRVZpgebruiktpinptegen-
stellingptotpMezzopdepdefinitiepvanphetpMinisteriepvanpVWSpdiepuitgaatpvanplangdurendep
zorgp(MinisteriepvanpVWSp2001).pDitpverschilpheeftptepmakenpmetpdepaangepastepregelsp
voorpindicering.pInphetpbeleidpenpbijpdepindicatiestellingpispdeptermp‘mantelzorg’palleenp
vanptoepassingpalspiemandplangerpdanpdriepmaandenpenpmeerpdanpachtpuurpperpweekpzorgp
verleent.pHierdoorpwordenplichterepenpkortstondigepvormenpvanpzorgpdiepnietplangerpdanp
driepmaandenpdurenpalsp‘gebruikelijkepzorg’pgezienpenpnietpmeegenomenpinpdepindiceringp
voorpondersteuningp(Moréepetpal.p2007).

Inpdezepwerkpraktijkpgaanpwepechterpuitpvanpdepruimerepinterpretatiepvanpmantelzorgp
zoalspMezzopdiephanteert.pWepbeperkenponspduspnietptotpzorgpaanpmensenpmetpeenpinten-
sievepzorgbehoeftepmaarpnemenpookplichterepenpmeerpkortstondigepvormenpvanpzorgp
mee,pzoalspsommigepvormenpvanpburenhulp.p

Hetpgevenpvanpmantelzorgpinpsituatiespwaarinpmensenpgeconfronteerdpwordenpmetpern-
stigepenplangdurigepziektepen/ofpbeperkingenpvanpeenpnaaste,pispmeestalpgeenpbewustep
keuze:pgaandewegpgaatpbescheidenpondersteuningpoverpinpzwaarderepvormenpvanpman-
telzorg.p

Wanneerpmantelzorgpintensiefpenplangdurigpis,pkanpdepmantelzorgerpzelfp inpeenp
kwetsbarepsituatiepterechtptepkomen.pUitvalpvanpdepmantelzorgerpzoupeenpgrootpextrap
beroeppoppdepAwbzpenpdepWmoptotpgevolgphebbenp(DepBoerpetpal.p2009;pVanpdenpBergpJet-
hspetpal.p2004;pTimmermansp2003).pHetpondersteunenpvanpmantelzorgerspomptepvoorko-
menpdatpzijpoverbelastprakenpenpuitvallenpispdaarompvanpgrootpmaatschappelijkpbelang.

Erpzijnpverschillendepmanierenpompmantelzorgptepverlichten,pzoalsphetpaanbiedenpvanp
respijtzorg,phetpgevenpvanpeenpfinanciëleptegemoetkomingpofpdoorpinformatiepenpadvies.p

DeplandelijkepverenigingpvoorpmantelzorgerspenpvrijwilligerszorgpMezzopbiedtpbelan-
genbehartigingpenpondersteuningpinpdepvormpvanpinformatie,padviespenpondersteuningpaanp
mantelzorgerspenpaanplokalepofpregionaleporganisatiespzoalspgemeentelijkepsteunpunten.p
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DaarnaastpbeschikkenpveelpgemeentenpinpNederlandpoverpeenpSteunpuntpMantelzorgp
waarpmantelzorgerspterechtkunnenpvoorpdiversepvormenpvanpbegeleidingpenpondersteuning.p

DepfinancieringpvanpdepSteunpuntenpMantelzorgpinpNederlandpgebeurtpsindspjanuarip
2007poppbasispvanpdepWetpMaatschappelijkepOndersteuningp(Wmo),pprestatieveldpvier:p
hetpondersteunenpvanpmantelzorgerspenpvrijwilligers.pStaatssecretarispBussemakerpfor-
muleerdepeenpaantalpbasisfunctiespinphetpondersteuningsaanbodpmetpdriepspeerpuntenp
tenpaanzienpvanphetpondersteuningsbeleidp(Bussemakerp2007).p

Hetpeerstepisphetpzoekenpnaarpeenpintegralepbenaderingpvanpdepmantelzorgondersteu-
ning.pHetpcombinerenpvanpmantelzorgpenparbeidpbenoemtpzepalsphetptweedepspeerpunt.p
Hetpdoelpispompvooralpvrouwenpinpkleinepdeeltijdbanenpdiepookpmantelzorgpverlenenptep
ondersteunenpenpompdezepcombinatiepvanparbeidpenpmantelzorgpgoedpvoorphetpvoetlichtp
tepbrengen.

Hetpderdepspeerpuntpispgerichtpopphetpverminderenpvanpdepzwarepbelastingpvanp
mantelzorgers.pBussemakerpnoemtpmetpnameprespijtzorgpalspeenpbasisfunctiepdiepopp
lokaalpniveaupvoldoendepvoorhandenpmoetpzijn.pDitpstaatphaakspoppdepbezuinigingenp
inpdepfunctiepondersteunendepbegeleidingpdiepvanafp2009p(strenger)pwordtpgeïndiceerd.p
OndersteunendepBegeleidingp(OB)pispprofessionelepzorgpbijphetpstructurerenpvanpdepdagp
ofpweekpenpondersteuningpbijpmaatschappelijkepactiviteiten.pHieronderpvaltpookpeenpdeelp
vanpdeprespijtzorg.pDoorpdezepbezuinigingenpoppdepAlgemenepWetpBijzonderepZiektekos-
tenp(AWBZ)pkomenpveelpcliëntenpenphunpmantelzorgerspnietpmeerpinpaanmerkingpvoorp
ondersteunendepbegeleiding.pDatpbetekentpdatphetpsocialepnetwerkpzwaarderpbelastpzalp
wordenpmetpdepzorgpvoorpkwetsbarepnaasten.p

DepbasisfunctiespdiepBussemakerpnoemtpbetreffen:pinformatiepenpadvies;phetpbiedenpp
vanpdiversepvormenpvanpondersteuningp(emotioneelp&peducatief,pfinancieelp&pmaterieel);penpp
eenplokaalpaanbodpvanprespijtzorg,palspaanvullingpoppdepAWBZ-georganiseerdeprespijtzorg.p

DepgemeentenpbestedenpdezepbasisfunctiespuitpaanphunpSteunpuntenpMantelzorg.
ErpzijnpinpNederlandpongeveerphonderdpSteunpuntenpMantelzorg.pDezepbiedenpvoorpeenp
grootpdeelpdoorverwijzingpenpinformatieverstrekking.pDepmedewerkerspverwijzenpbij-
voorbeeldpnaarpzorg-penpoppasmogelijkhedenp(respijtzorg),phand-enpspandiensten,plot-
genotencontactenpofpburenhulpinitiatieven.pOokpbiedenpzepinformatiepoverphetpvindenp
vanphulpmiddelenpofpemotionelepsteun.pTevenspinformeertpmenpmantelzorgerspoverp
ziektes,pregelingen,pfinanciëlepenpeducatievepsteun.pBijpeenpsteunpuntpkunnenpmantel-
zorgerspbijvoorbeeldpterechtpvoorpondersteuningpbijphetpmakenpvanpaanspraakpopphetp
mantelzorgcompliment.p

p
Bijpdepsteunpuntenpwerkenpzowelpberoepskrachtenpalspvrijwilligers.pDiepberoeps-

krachtenpzijnpvaakpmantelzorgconsulenten:pzijpzijnpverantwoordelijkpvoorpdeponder-
steuningpvanpmantelzorgers.pHunptakenpakketpblijktptepverschillenpperpstadp(DepVeerpenp
Franckep2008).pDaarnaastpbestaatperpdepfunctiepmantelzorgmakelaar.pDezepwerktpvaakp
zelfstandig.pHij/zijpispvooralpverantwoordelijkpvoorpallerleippraktischepregeltakenpzoalsp
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hetpinvullenpvanpformulierenpofphetpregelenpvanpeenpPGBpvoorpdepmantelzorger.p
Inpdezepwerkpraktijkpispalleenpsprakepvanpmantelzorgconsulenten.

DepgemeentepEindhovenpheeftpeenpSteunpuntpMantelzorgpVerlichtpwaarpdiversepmantel-
zorgconsulentenpactiefpzijn.pDepoorsprongpvanpditpsteunpuntpgaatpterugptotp1996.pInpdatp
jaarpwerdpdepgemeentepEindhovenpgenomineerdpvoorphetppredicaatpZorgstadp1996p(Hen-
driksp2005).pInpditpkaderpontwikkeldepdepgemeentepeenpvoorstelpvoorpeenpprojectpMantel-
zorgpVerlicht.pBijphetpindienenpvanpditpprojectpgafpdepgemeentepaanpdatpdepambitiespomp
mantelzorgptepverlichtenpverderpreikenpdanpeenpeenmaligeppogingptotphetpwinnenpvanpdep
prijspvanpdepNationalepCommissiepChronischpZiekenp(NCCZ).pHoewelpdepgemeentepnietp
totpZorgstadp1996pbenoemdpwerd,p‘wonnen’pdepmantelzorgerspinpdepgemeentepEindhovenp
metpdepnominatiepwelpeenpsteunpunt.p

DepmantelzorgconsulentenpvanphetpsteunpuntpMantelzorgpVerlichtphelpenpmetp
adviespenpbemiddelingpenpgevenpdaarnaastpookpemotionelepenppraktischepondersteu-
ning,pzowelpaanpindividuelepalspaanpgroepenpmantelzorgers.pDepmantelzorgconsulentenp
vanpMantelzorgpVerlichtpinpEindhovenpleggenpookphuisbezoekenpafpbijpoverbelastepman-
telzorgerspenpzijnpduspinpdatpopzichtpoutreachendpaanphetpwerk.p

HetpSteunpuntpispopgezetponderpverantwoordelijkheidpvanpdepGGDpEindhovenpenp
richtpzichpoppdrieppunten:p

p− Mantelzorgpinphetplichtpzetten.pDoorpmeerpbekendheidptepgevenpaanpdeptermp‘mantel-
zorg’penpbegrippenperkenningptepvragenpvoorpmantelzorgers.p

p− Mantelzorgerspverlichten.pDoorpmantelzorgersptepontlasten,pzorgpteplatenpdelenpofp
ondersteuningptepgeven.p

p− Mantelzorgerspvoorlichten.pDoorphetpgevenpvanpdiversepinformatiepenpondersteunings-
mogelijkhedenpenphetpaanwezigephulpaanbodpoverzichtelijkpenptoegankelijkptepmaken.p

De	relatie	met	de	gemeente	
InpeerstepinstantiepwerdpMantelzorgpVerlichtpnogpalspprojectpinphetpkaderpvanphetpGrotep
StedenpBeleidp(GSB)pgefinancierd.pMetpingangpvanp2005pzijnpdepprojectactiviteitenpopp
structurelepbasispovergenomenpdoorphetpSteunpuntpMantelzorgpVerlicht.pDepfinancieringp
vanphetpsteunpuntpwordtpbekostigdpmetpmiddelenpvanuitpdepvoorjaarsnotapvanp‘Samenp
Stad’penpmetpCVTMp(CoördinatiepVrijwilligepThuiszorgpenpMantelzorg)pgeldenpvanuitphetp
zorgkantoor.pMetpingangpvanp2007pwordtphetpsteunpuntpgefinancierdpvanuitpdepWetp
MaatschappelijkepOndersteuningp(Wmo).p

DepWmopschrijftpvoorpdatpgemeentenpmantelzorgondersteuningpdienenptepverzorgenp
enphieroverpbeleidpmoetenpformuleren.pElkepgemeentepkanpditpopphaarpeigenpmanierpdoen.
InpEindhovenpvaltpMantelzorgpVerlichtponderpdepGGD,pdieptotp2008pverbondenpwaspaanpdep
gemeentepEindhoven.pInmiddelspstaatphetpsteunpuntplospvanpdepgemeentelijkeporganisa-
tiepomdatpdepGGDpEindhovenpinp2008pgefuseerdpispmetpenptotpGGDpBrabantpZuidoost.pDep
groterepafstandptotpdepgemeentepheeftpalspvoordeelpdatplaatstgenoemdepaangesprokenp
kanpwordenpopphaarpverantwoordelijkheid.pMantelzorgpVerlichtpheeftpnupeenpaccountpbijp
depDienstpMaatschappelijkepOndersteuningpvanpdepgemeentepEindhoven.p
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Mantelzorgondersteuningpheeftpalpmeerpdanptienpjaarpveelppolitiekpdraagvlakpinpdep
gemeentepEindhoven.pDiversepelkaarpopvolgendepwethouderspmetpzorgpenpwelzijnpinphunp
portefeuilleponderkendenphetpmaatschappelijkepbelangpvanpmantelzorgpenpdepnoodzaakp
ompmantelzorgersptepondersteunen.pZepwistenpbovendienpdezeponderkenningpomptepzet-
tenpinpdaadwerkelijkepenpstructurelepondersteuning.

OmdatpmantelzorgpzoveelppolitiekpdraagvlakpheeftpinpEindhoven,pwerdphieropptotpnup
toeprelatiefpweinigpbezuinigd.pMedepdankzijpdezepsteunpvervultphetpSteunpuntpopphetp
gebiedpvanpmantelzorgpinmiddelspeenpspilfunctiepbinnenpdepgemeente.pHetpheeftpinpdep
looppvanpdepjarenpveelpexpertisepontwikkeldpopphetpgebiedpvanpmantelzorgondersteuningp
enphetpbiedtpdezepaanpdiverseporganisatiespdieptepmakenphebbenpmetpmantelzorgerspinp
Eindhovenpaan.

OnderpvoorzitterschappvanpdepgemeentepEindhovenpisperpbovendienpeenpnetwerkpMan-
telzorgpEindhovenpopgezet.pInpditpnetwerkpwordtponderpregiepvanpdepgemeentepEindho-
venpsamengewerktpdoorpzorgaanbiederspvanpmantelzorgondersteuning.pHetpSteunpuntp
MantelzorgpfungeertpalspcoördinatorpvoorpactiviteitenpdiepvanuitphetpNetwerkpwordenp
aangeboden.pVanuitpdepvolgendepwerkveldenpopphetpgebiedpvanpmantelzorgondersteu-
ningpzijnpéénpofptweeporganisatiespvertegenwoordigdpinphetpnetwerk:p

p− GemeentepEindhovenp(dienstpM.O.),pvoorzitter,
p− Mantelzorgondersteuningsorganisatiep(SteunpuntpMantelzorgpVerlicht),
p− GeestelijkepGezondheidszorgp(GGzE),
p− Professionelepthuiszorgp(ZuidZorg),
p− Welzijnswerkp(WelzijnpEindhoven),
p− Verpleeg-penpverzorgingshuizenp(VitalispenpSVVE),
p− Zorgpvoorpmensenpmetpeenpbeperkingp(MEE),
p− VrijwilligerspopphetpterreinpvanpWelzijnpenpZorgp(MeldpuntpVrijwilligepThuiszorg),
p− Zelfhulppopphetpterreinpvanpmantelzorgp(ZelfhulpnetwerkpEindhoven).

Oppdonderdagp18pjunip2009pwerdphetpconvenantpNetwerkpMantelzorgpEindhovenponder-
tekendpdoorpdepbetrokkenppartners.pHetpconvenantpispopgesteldpompmantelzorgerspmeerp
ondersteuningptepgeven.pDepmantelzorgconsulentpisphierpspinpinphetpweb:pdezepkijktp
samenpmetpdepmantelzorgerpofpdepindividuelepbegeleidingpuitgevoerdpwordtpdoorphetp
steunpuntpofpdoorpéénpvanpdeppartnerspuitphetpnetwerk.p

	 Onderzoeksgegevens:	belemmeringen	ondersteunen	van	de		mantelzorger

HoewelperpinpNederlandpeenpbreedpondersteuningsaanbodpbestaatpvoorpmantelzorgers,p
wordenpzepnietpaltijdpbereiktpmetpditpaanbodp(Timmermanspetpal.p2005)penpalspzepwelp
omphulppvragenpdoenpzepdatpvaakpteplaatp(Bakkerp2001).pOokpalspzepeenpgrotepbehoeftep
hebbenpaanpondersteuningpbereiktpdezepondersteuningphenponvoldoendep(VanpExelpetpal.p
2005;pVanpLierp2004).p
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Oppallochtonepmantelzorgerspzijnpdezepbevindingenpinpsterkerepmatepvanptoepassing:p
zepzijnpzwaarderpbelastpdanpautochtonepmantelzorgers,pvragenpminderpsnelpomp(professi-
onele)pondersteuningpenpstaanpvakerpalleenpbijphetpgevenpvanpmantelzorgp(DepBoerpetpal.p
2009).pVeelpallochtonepmantelzorgerspzijnpdepspilpinphetpbestaanpvanpdepcliënt,pzijpgevenp
depzorgpvrijwelpalleen.pZijpervarenpzowelppraktischepalspemotionelepalspmorelepbelemme-
ringenpbijphetpzoekenpnaarpprofessionelepzorgpenpondersteuning.pZijpzienpzorgpvoorphulp-
behoevendenpveelalpalspeenpzaakpvanpdepfamilieponderling,penpdanpinphetpbijzonderpvanp
vrouwelijkepfamilieleden.pMedephierdoorpdoenpzepookpminderpsnelpeenpberoeppoppburenp
(BredewoldpenpBaars-Blomp2009).p

Zelfsphetpstellenpvanpdepvraagpnaarphoepdepzorgpgedeeldpzoupkunnenpworden,pkanpalp
opgevatpwordenpalspeenpsignaalpvanpgebrekkigepzorgpenptoewijdingp(Tonkenspetpal.p2008).p
Allochtonepmantelzorgerspwetenpdepwegpnaarpmantelzorgondersteuningpdanpookpmoei-
lijkptepvinden.

UitponderzoekpvanpdepGGDpEindhovenp(Ensinckp2007)pblijktpdatp31pprocentpvanpdepvolwas-
senpmantelzorgerspinp2005pweetpvanphetpbestaanpvanphetpsteunpuntpMantelzorgpVerlicht,p
enpdatpslechtsptweepprocentpvanpdepmantelzorgerspdaadwerkelijkpgebruikpmaaktpvanphetp
steunpuntp(vgl.pDuijvestijnp2010).pBijpditplaatsteppercentagepdientpterpnuanceringpopge-
merktptepwordenpdatpnietpallepmantelzorgerspdiepoppdephoogtepzijnpvanphetpbestaanpvanp
hetpsteunpuntpondersteuningpnodigphebben.pDaarnaastpblijktpuitpdepkwartaalrapportagep
2010pdatphetpgebruikpvanphetpSteunpuntpgestaagptoeneemt.p

UitphetpEindhovensepGGDponderzoekpispverderpafptepleidenpdatpeenpdeelpvanphetp
ondergebruikpvanpondersteuningsvoorzieningenpligtpinpdeponbekendheidpermeep(ziepookp
DepBoerpetpal.p2009).p

Eenpanderpprobleempechterp-pwaarpdezepwerkpraktijkpzichpspecifiekpopprichtp-pispdatpman-
telzorgerspdephunpaangebodenpondersteuningpvaakpmoeilijkpaccepteren,plaatpstaanpdatp
zeperpzelfpompvragen.pDepweerstandpompinformelephulpptepvragenpofptepaccepterenpispeenp
bekendpfenomeenp(ziepbv.pVanpAgthovenpenpPlompp1989;pGooberman-HillpenpEbrahimp
2006;pKwekkeboomp1990;pLindersp2010).pEenpveelgenoemdpargumentpompgeenphulpptep
vragenpofptepaccepterenpispdatpmensenpnietpinpdeprolpvanpkwetsbarepafhankelijkheidpwen-
senpterechtptepkomenp(Galvinp2004).pZepgevenpdepcontrolepnietpgemakkelijkpuitphandenp
enpstrevenpnaarponafhankelijkheidpenpzelfredzaamheid.pMantelzorgerspzijnpbovendienp
vanuitpdepaardpvanphunprolpvooralpgerichtpoppdephulpvraagpvanpdegenepdiepzepverzorgenp
enpzijnpgeneigdpvoorbijptepgaanpaanphunpeigenphulpbehoefte.pZijpzienpzichzelfpnietpalsp
hulpvragerpenpzullenpdaaromphunpeventuelepondersteuningsbehoeftepnietpgemakkelijkp
onderkennenp(Lindersp2010).p

Eenpanderepfactorpdiephetpvragenpomphulppbemoeilijktpisphetpbeeldpdatpveelpmensenpheb-
benpvanpdepzorgzaamheidpvanpdepsamenlevingp(ibid.)pZepvindenpdatpdepsamenlevingp
geïndividualiseerdpispwaardoorpmensenpgeenptijdpmeerphebbenpvoorpelkaarpenpnietspmeerp
voorpelkaarpoverphebben.pZephebbenpvaakplagepverwachtingenpvanpdephulpbereidheidpvanp
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hunpsocialepnetwerk.pHetpispmoeilijkpomphulpptepvragenpaanpeenpanderpalspjephetpideephebtp
datpdezephetptepdrukpheeftpmetpzijnpeigenpleven.pDezepvraagverlegenheidpbetreftpzowelp
hetpvragenpvanphulppaanpvriendenpofpfamilieledenpalspaanpbuurtbewoners.p

Hetpnegatievepbeeldpdatpmensenphebbenpvanpdepzorgbereidheidpomphenpheenpstrooktp
nietpmetpdepfeitenpenpcijferspuitpwetenschappelijkponderzoek.pHieruitpblijktpdatponderlin-
gephulpptussenpmensenpbehoorlijkpopppeilpblijftp(DepBoerpenpTimmermansp2007).pHetpSCPp
noemtphetpeenp“misverstandpdatpmensenpsteedspminderpbereidpzijnpinformelepzorgptep
geven”p(DepBoerp2005,pp.131).pHetpmeestprecenteprapportpvanphetpSCPpvindtpevenminpeenp
verontrustendpverschilptussenpbehoeftepaanpinformelepzorgpenphetpaanbodpervanp(Sadirajp
etpal.p2009).p

HetpSCPpzietpinformelepzorgpalsponbetaaldephulppaanpziekenpofpgehandicaptenpdoorp
iemandpuitphetpsocialepnetwerk.pHetpgaatphierpduspnietpompdep‘lichtere’pvormenpvanpman-
telzorgpwaarpwephetpeerderpoverphadden.pDezepsocialepsteunpinpdepvormpvanpminderptijd-
rovendephand-penpspandienstenpblijktpeveneenspvoorhandenptepzijn.pDitppotentieelpaanp
informelepzorgpwordtpechterpnietpaltijdpaangeboord,penpdatpheeftpmedeptepmakenpmetp
eerdergenoemdepvraagverlegenheidp(Lindersp2010).

Oppbasisphiervanpconcluderenpwepdatpdeponderlingephulppdiepmenpelkaarpoppgrotep
schaalpverleentponvoldoendepzichtbaarpis.pDatplaatstepheeftptepmakenpmetpdepeerderge-
noemdepindividualiseringpvanpdepsamenleving.pDepinformelepzorgpdiepmensenpgevenpisp
vaakpnietp(meer)pingebedpinpeenp(buurt)gemeenschap.pMensenphelpenpelkaarpvaakpéénp
oppéén,pwaardoorpdezephulppnietpgoedpzichtbaarpispvoorpanderenp(ibid.).pDaarnaastpvindenp
mensenphetpvaakpzópgewoonpomphulpptepbiedenpdatpzijzelfp(ofpanderepbetrokkenen)perp
geenpophefpoverpmaken.pOokpdatpleidtpnietptotpmeerpzichtbaarheidpvanpdepverleendephulpp
inpdepsamenleving.

Datpmantelzorgerspdephulppdiepzepgevenpvaakpvanzelfsprekendpvindenpleidenpwepafpuitp
depmotievenpdiepzepgevenptenpaanzienpvanpwaarompzepdephulppgeven.pDezepzijnpvaakpnietp
losptepzienpvanpdeprelatieptussenpmantelzorgerpenphulpbehoevendep(BenekenpGenaamdp
Kolmerp2007;pGooberman-HillpenpEbrahimp2006).pDaarompvindenpmantelzorgersphetpookp
vaakpmoeilijkpompaanptepgevenpwaarompzephelpen.pHetpgevenpvanpzorgpofphulppspreektp
voorphenpvanzelfp(Pottingp2001;pTjadenspenpWoldringhp1991),pjuistpomdatpdezephulppinge-
bedpispinpdeprelatiepdiepzepmetpdephulpbehoevendephebben.p

Ookpontvangerspvanpmantelzorgpgevenperpdepvoorkeurpaanpdatphulppoppeenpvanzelf-
sprekendepmanierpgegevenpwordt.pHetpongevraagdpbiedenpvanpstructurelephulp,psluitp
danpookpbeterpaanpbijpeenpchronischepbehoeftepaanphulppdanpincidentelephulppoppafroep.p
Ongevraagdphulppaanbiedenpispechterpnietpaltijdpvanzelfsprekendpinponzepsamenleving,p
vooralpwanneerperpgeenpsprakepispvanpeenphechtep(familie)relatie.pDepmeestepmensenp
zijnpinpprincipepbereidpomptephelpen,pmaarpwachtenpafptotpzepgevraagdpworden.pAlspdezep
potentiëlepbereidheidpomptephelpenpalsphetpnodigpispzichpafspeeltpbinnenpdepbuurtpwordtp
zijpookpwelp‘latentpbuurschap’pgenoemdp(Mannp1954).pLatentpbuurschappheeftptepmakenp
metpdepneigingpvanpmensenpompsocialepafstandptepbewarenptenpopzichtepvanphunpburen.p
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Depterughoudendheidpompongevraagdphulpptepbiedenpspeeltpzichpnietpalleenpbinnenp
depbuurtpaf,pmaarpstrektpzichpuitptotpvrienden,pbekendenpenpeenpenkelepkeerpfamilieleden.p
Depschroompomphulpptepbiedenpnoemenpwephandelingsverlegenheidp(Lindersp2010).pDep
weerzinpdieppotentiëlephelperspvoelenptegenpbemoeizuchtpkanpeenpredenpzijnpompnietp
ongevraagdphulpptepbieden.pInpcombinatiepmetpeerdergenoemdepvraagverlegenheid zitp
hierpeenpforsepbelemmeringpvoorpinformelepzorg.

Interventiespdiepdepondersteuningpvanpmantelzorgerspbeogenpzullenpmetpdezepfactorenp
rekeningpmoetenphouden.pDepfocuspzalpvooralpliggenpoppvraagverlegenheid,pomdatphierinp
depsleutelpligtpomphandelingverlegenheidptepdoorbreken.

Mogelijke	oplossingen:	vergelijkbare	initiatieven	elders

Oppbasispvanphetpvoorgaandepkunnenpwepconcluderenpdatpdepschroompvanpmantelzor-
gerspompeenphulpvraagptepstellenphetpdelenpvanpmantelzorgpinpdepwegpstaat.pDezep‘vraag-
verlegenheid’pheeftptepmakenpmetpdepvolgendepfactoren:p

p− Depgeneigdheidpvanpveelpmantelzorgerspompallespzelfptepwillenpdoenpenpnietspvanpdep
zorgpuitphandenptepgeven.p

p− Hetpnegatievepbeeldpdatpbijpmantelzorgerspbestaatptenpaanzienpvanpdephulpbereid-
heidpvanphunpsocialepomgeving.

Erpispeenpaantalpinterventiespdatp(zoupkunnen)pinspelenpoppdezepfactoren.p

Eigen	Kracht	Conferenties
DepEigen Kracht Conferentiep(EKC)pzoupmogelijkhedenpkunnenpbiedenpompoverbelastep
mantelzorgersptepmotiverenphunpzorgptepdelenpmetpanderen.p

DezepmethodepispontwikkeldpinpNieuw-Zeelandpompdepopvoedingsproblemenpwaarpdep
Maoripmeeptepkampenphebbenpaanpteppakken.pDepMaoripverzettenpzichptegenpdepmanierp
waaroppdepoverheidpingreeppinphunpgezinslevenpinpgevalpvanpopvoedingsproblemen.pHetp
modelpsluitpaanpbijpdeptraditionelepcultuurpvanpdepMaoripenpispeenpafspiegelingpvanpdep
wijzepwaaroppdezepoorspronkelijkepbewonerspvanpNieuwpZeelandphunpproblemenpalpeeu-
wenpoplosten.

Depinterventiepmobiliseertpdepeigenpkrachtpvanphetpsocialepnetwerkprondompiemandp
diephulppofpzorgpnodigpheeft.pDatpgebeurtpdoorphetporganiserenpvanpeenpconferentiepopp
basispwaarvanpdepdeelnemerspeenpbehandelplanpmaken.pDepprofessionalpheeftpvooralp
eenpcoördinerendeprolpenpbereidtpeenpenpanderpvoor.pHetpbehandelplanpblijftpleidendpinp
hetphelepprocespenpwordtpuitgevoerdpdoorphetpsocialepnetwerk,peventueelpenpnaarpkeuzep
inpsamenwerkingpmetpprofessionalsp(Ravellip2005).p

DezepbenaderingpbleekpinpNieuw-Zeelandpdusdanigpsuccesvol,pdatpzijpinp1989pwet-
telijkpverankerdpwerd.pDaarpheeftpnupiedereenpdiepproblemenpondervindtpinpdepopvoe-
dingprechtpoppeenpdergelijkepconferentie.pHetpsuccespercentagepvanpdepEKCpzoupliggenp
opp80%.pDitpleiddepertoepdatpdepEKCpookpingevoerdpwerdpinplandenpalspAustralië,pdepVS,p
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GrootpBrittanniëpenpZweden.pSindsp2001pwordtperpookpinpNederlandpmetpdezepmethodiekp
gewerktp(ibid.).p

MeestalpstaatpbinnenpeenpEKCpeenpgezinpmetpeenpprobleempcentraal,pofpiemandpmetpeenp
ernstigepbeperkingen.pDepmethodepispnogpnauwelijksptoegepastpopp(zwaarpbelaste)pman-
telzorgerspdiephunpzorgpmoeilijkpkunnenpdelen.p

Deponderzoeksresultatenpnaarphetpgebruikpvanplaatstgenoemdepmethodepinpdepjeugd-
zorg,pmaatschappelijkepopvangpenpvrouwenopvangpzijnpoverwegendppositiefp(ibid.).pVeelp
minderpispbekendpoverpdepduurzaamheidpvanpdezepinterventiep(Rensenpetpal.p2008).pEenp
evaluatiepnaarpdepuitkomstenpvanpEKCpinpdepjeugdbeschermingpuitp2008p(Wijnen-Lunen-
burgpetpal.p2008)pbesteedtpwelpaandachtpaanpdeplangetermijneffecten.pUitpditponderzoekp
blijktpdatpzowelpdepvermeerderdepsocialepsteunpuitpdepomgevingpalsphetpbeterpdelenpvanp
depregiepmetphetpoverigepleefsysteempinpelkpgevalpnegenpmaandenpnapdatopnogpsteedsp
overeindpblijven.pOndankspeenpzorgvuldigeponderzoeksopzetpblijktphetpechterpmoeilijkptep
zijnpdepopgetredenpveranderingppuurpaanpdepEKCptoeptepschrijven.p

Huiskamergesprekken
Ookpoppeenpanderpvlakpliggenperpmogelijkhedenpeenponuitgesprokenphulpvraagpmanifestp
tepmaken.pHetpgaatphierpomphetpcreërenpvanpomstandighedenpwaarbinnenphetpgemak-
kelijkerpenpvanzelfsprekenderpispompeenphulpvraagptepstellenpofpompaanpeenpbehoeftepaanp
hulpptegemoetptepkomen.

Doordatpburenhulppenpanderepvormenpvanpinformelepzorgpéénpoppéénpgegevenpworden,p
zijnpzepminderpzichtbaar.pDatpmensenpelkaarpnogpsteedsphelpen,pookpinpdepbuurt,pdringtp
daarompmoeilijkpdoorptotpdepbeeldvorming.pZichtbaarpmakenpwatperpaanpinformelepzorgp
inpdepsamenlevingpaanwezigpis,penplatenpzienpdatphetpaanbodpzelfspvaakprijkerpispdanpdep
vraag,pzoupdepbeeldvormingpkunnenpveranderenpenpdepschroompompeenphulpvraagptep
stellenpkunnenpverminderen.p

Jager-Vreugdenhilp(2009)pgeeftpaanphoepdatpzoupkunnenpgebeuren.pZijponderzochtpofp
huiskamergesprekkenpdephulpbereidheidpinpeenpbuurtpzichtbaarpkunnenpmaken.pInpdezep
bijeenkomstenpwerdenpinformelepregelspoverpburenhulppbespreekbaarpgemaaktptussenp
buurtbewoners.pMetpdezepwerkwijzepblijkenpallerleipongeschrevenpregelspinpeenpbuurtp
aanpdepoppervlakteptepkomen,pwaaronderpookpdephulpbereidheid.pHaarpveronderstellingp
is,pdatpalspzichtbaarpispdatperpwelphulpbereidheidpinpeenpbuurtpaanwezigpis,pdanpditpdep
drempelpomphulpptepvragenpkanpverlagen.p

Doordatperprondompeenphulpbehoevendepeenpnetwerkpvanpsteunpgeorganiseerdp
wordt,pisperpveelpmeerpsprakepvanphetpdelenpvanphulppinpplaatspvanpdatpdezepoppéénpcen-
tralepmantelzorgerpneerkomt.pHetpstellenpvanpeenphulpvraagpkanpdanpgebeurenpbinnenp
eenpcontextpdiepalphiervoorptoegerustpis.

Hetphuiskamergesprekpispeenpmethodiekpdiepveelalptoegepastpwordtpinpprojectenpdiep
gerichtpzijnpoppbuurt-pofpwijkparticipatiepenpleefbaarheidsprojecten.pDezepzijnpgerichtp
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opphetpmetpelkaarpinpgesprekpbrengenpvanpverschillendepbevolkingsgroepen.pMaarpookp
inpdepzorgsectorporganiseertpmenphuiskamergesprekken.pDatpzienpwepmetpnamepgebeu-
renpbinnenpverzorgingshuizenptussenpbewonerspenpverzorgenden.pHuiskamergesprekkenp
zijnpdanpeenpinstrumentpompsamenpnaptepdenkenpoverpoplossingenpvoorpproblemen.p

Depmethodiekpispvooralpsuccesvolpalspmensenpalpietspgemeenschappelijkphebben,p
maarpeenpsteuntjepinpdeprugpnodigphebbenpomperpdaadwerkelijkpenpdoelgerichtpergensp
overpinpgesprekptepgaan.

Maatjesprojecten	
Maatjesprojectenpzijnpoorspronkelijkpontstaanpvanuitpdeppsychiatrie.pInmiddelspzijnpder-
gelijkepinitiatievenpalplangpnietpmeerpalleenpgerichtpopppsychiatrischeppatiënten.pErpzijnp
maatjesprojectenpvoorpvluchtelingenpenpvoorpjongeren.pZepzijnperpvoorpiedereenpdiepuitp
zijnpeenzaamheidpverlostpzoupwillenpworden,penpdiephetpmoeilijkpvindtpompalleenpietsptep
ondernemen.pBemiddelaarspwervenpvrijwilligerspdiepeenpmaatjepwillenpzijnpvoorpmensenp
diepvanwegepallerleipredenenpnauwelijkspmeerpinpcontactpkomenpmetpanderepmensen.p
ErpzijnpvelepmaatjesprojectenpenpvriendendienstenpinpNederlandp(voorpeenpoverzichtpziep
www.mezzo.nl/vriendendienstorganisaties.nl).pOrganisatiespalspHumanitas,pdepZonne-
bloempofphetpRodepKruispzijnpactiefpoppditpgebied.pMogelijkpzoupeenpmaatjepvoorpeenp
mantelzorgerpdepmantelzorgerpkunnenphelpenpbijphetpstellenpvanpeenphulpvraag.p

Eerderpschrevenpwepdatpvooralp(vrouwelijke)pallochtonepmantelzorgerspslechtptoe-
gangphebbenptotpdepregulierepzorgpenphulpverlening.pDatpmaaktphunpzorgtaakpvaakpextrap
zwaar.pMOVISIEpenpMezzopontwikkeldenpinstrumentenpterpondersteuningpvanpvrijwilli-
gerspdiepniet-westersepmantelzorgersphelpenp(ElferinkpenpScherpenzeelp2009).pKenmer-
kendpaanpdezepaanpakpispdeplaagdrempeligheidpenpdepgelijkwaardigheidptussenpdepvrij-
willigerpenpdepdeelnemer.pMaatwerkpisphierbijpessentieel:phetpispuitermatepbelangrijkpomp
aanptepsluitenpbijpdepbelevingswereldpvanpallochtonepcliënten.p

	 De	innovatieve	praktijk

Geletpoppeerderepconstateringenpsteltpdezepinnovatieveppraktijkphetpaanpakkenpvanp
vraagverlegenheidpvanpdepoverbelastepmantelzorgerpcentraal.pSpecialepaandachtpisperp
voorpdepvraagphoepdepmantelzorgerpzichpkanpopenenpvoorphulp,phoephijpofpzijpontvan-
kelijkpkanpwordenpvoorphetpdelenpvanpdepzorg.pInphetpbijzonderpgaatphetperompmensenp
gemotiveerdptepkrijgenpompmantelzorgpsamenptepdragen.pDepinterventiespinpdezepwerk-
praktijkpzullenpzichpdaarompspecifiekprichtenpopphetpcreërenpvanpomstandighedenpwaarinp
hetpvoorpdepmantelzorgerpgemakkelijkerpispomptepvragenpwatphijpofpzijpaanpondersteu-
ningpnodigpheeftpzodatphijpzorgpgaatpdelen.pInphetpbijzonderprichtenpweponspoppsocialep
interventiespwaarbijpzwaarpbelastepmantelzorgerspkomenptotphetpdelenpvanpdepzorgpdiep
zepgeven.pDepaannamephierbijpis,pdatpalsp(potentiële)pmantelzorgerspenphulpbehoeven-
denpsamenphetpdoelpzijnpvanpeenpinterventie,peerstgenoemdenpoppeenpvanzelfsprekendep
manierpdepgelegenheidpkrijgenphunpeigenphulpvraagponderpdepaandachtptepbrengen.pDep
volgendepwerkpraktijkenpzullenponderzochtpworden.
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Eigen	kracht	conferenties	
DoorpdepontwikkelingpvanpEKC’spkomtpdepmantelzorgpnietpmeerpoppdepschouderspterechtpvanp
éénpcentralepmantelzorgerpenpkanpdepzorgpbeterpverdeeldpwordenponderpdepnetwerkleden.

EenpinstrumentpdatpwepinpditptrajectpwillenpverkennenpispdepEigenpKrachtpConfe-
rentiep(EKC).pHetpSteunpuntpMantelzorgpVerlichtpwilpenkelepEKC’sporganiserenprondomp
zwaarpbelastepen/ofpoverbelastepmantelzorgerspenpdegene(n)pdiepzepondersteunen.p
Inmiddelsp(mediop2010)pblijktpdatpdepdrempelpompdeelptepnemenpaanpdepEKC’sphoogpisp
voorpdezepgroeppmantelzorgers.pInphetpvoorjaarpwerdpgestartpmetphetpwervenpvanpman-
telzorgerspvoorpdeelnamepaanpeenpEKCpenpditpverlieppmoeizaam.pErpwarenpweinigpaan-
meldingenpenpdegenenpdiepzichpwelpaanmelddenphaaktenpsomspopphetplaatstepmomentp
af,pvaakpmetphetpargumentpdatperptochpniemandpwaspinphunpsocialepnetwerkpdiepzep
wildenpofpkondenpbelastenpmetpeenpEKC.pHunpvraagverlegenheidpblijktpeenpdrempelp
tepzijnpvoorpdeelname.pDitpmoeizamepwervingsprocespzalpmeegenomenpwordenpinphetp
onderzoekpnaarpdezepwerkpraktijk.pHetpaccentpzalpdaarbijpliggenpopphetpachterhalenp
vanpdepargumentenpvanpdepafhakersptenpaanzienpvanpwaarompzepuiteindelijkpbeslo-
tenptochpnietpmeeptepdoenpterwijlpzepaanvankelijkpwelpbelangstellingptoonden.pOppditp
momentpzijnperpnogpsteedspenkelepkandidatenpinpbeeldpdiepwellichtpwelpcentraalpwillenp
staanpinpeenpEKC.p

Naastpdezep‘grootschalige’pEKC’spdiepvolledigpvolgensphetpprotocolpvanpdepEigenp
KrachtpCentralepopgezetpworden,pzullenpookpkleinerepmeerplaagdrempeligepbijeenkom-
stenpopgezetpwordenpvolgenspdepformulepvanphuiskamergesprekken.pOokpvanpdezep‘klei-
nere’pmeerphanteerbarepopzetpzalpdepeffectiviteitponderzochtpworden.

Mantelzorg	in	de	buurt
Mantelzorgondersteuningpbereiktpdepallochtonepmantelzorgerspinpverhoudingpminderp
danpautochtone.pHetpprojectpmantelzorg in de buurtp(PaletpenpEindhovenp2009)ptrachtp
allochtonepmantelzorgerspbeterptepbereikenpenptepondersteunen.pHetpvertrekpuntpispdep
buurtpenperpwordtpgebruikpgemaaktpvanpeigenpnetwerkenpvanpallochtonen.pHiervoorpwor-
denptweepmethodenptoegepast:phetpinzettenpvanpambassadeurspenphetporganiserenpvanp
huiskamerbijeenkomsten.pHetpispdepbedoelingpdatpdepaanpakplaagdrempeligpenpklein-
schaligpis.pOpdrachtnemerspvanpditpprojectpzijnpdepprovincialepadviesorganisatiepPaletpenp
hetpSteunpuntpMantelzorgpVerlichtpgezamenlijk.

Depwerkwijzep ispalspvolgt.p InptweepEindhovensepbuurtenpwordenpambassadeursp
geworvenponderpdepdoelgroep.pDitpzijnpmensenpdiepdepbuurtpenpdepmensenpdieperpwonenp
kennenpenpeenpzekerpvertrouwenpgenietenponderpdepbewoners.pDepambassadeurspwordenp
opgeleidpompmantelzorgersptepidentificerenpenphuiskamerbijeenkomstenpteporganiseren.p
Depvolgendepstappbetreftphetpwervenpvanpmantelzorgerspinpdepbuurtpompmetphenpsamenp
huiskamerbijeenkomstenpteporganiseren.pInpdezepbijeenkomstenpwordenpmogelijkhedenp
voorpondersteuningpgeboden.pDepdoelgroeppbetreftpmoeilijkpbereikbarepmantelzorgersp
vanpvooralpallochtonepherkomst,pmaarperpwordenpgeenpgroepenpuitgesloten.

Inphetpkaderpvanpdezepwerkpraktijkpzalpbijphetporganiserenpvanpdephuiskamergesprek-
kenpgewerktpwordenpaanphetpleggenpvanpcontactenptussenpdepdeelnemerspaanpdephuiska-
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mergesprekkenpenpaanpdepmogelijkheidpelkaarponderlingpsteunptepbieden.pDitpzalpmeege-
nomenpwordenpinphetpopleidingstrajectpvanpdepambassadeurs.p

Pilot	‘maatje	voor	de	mantelzorger’	
DepVrijwilligepHulppDienstp(VHD)pinpEindhovenpwerdpinp1969pdoorpenkelepmaatschappelijkep
enpkerkelijkeporganisatiespopgerichtponderpdepnaampAlgemenepHulpdienstp(AHD).pDoorpdep
ontkerkelijkingpblevenpsteedspgroterepgroepenpmensenpverstokenpvanp(parochiële)phulppenp
ondersteuning.pDepAlgemenepHulpdienstpzettepzichpinpompdezepmensenpmetpboodschap-
penpenpkleinepklusjespinpenprondphetphuisptepondersteunen.pAlpsnelpwerdphetpaanbodpuitge-
breidpmetpsteunpaanpmensenpdiepeenzaampzijnpofppsychosocialepproblemenphebben.pSindsp
2004pispdepnaampAlgemenepHulpdienstpveranderdpinpVrijwilligepHulpdienstpEindhoven.pp
VHDpEindhovenpispgebaseerdpoppdepinzetpvanpvrijwilligerspdiephierbijpprofessioneleponder-
steuningpontvangen.pDepVHDpwerktpmetphetpinzettenpvanpvrijwilligerspalsp‘maatje’popp
verschillendepterreinen.pZopzijnperpmaatjespdiephulppbiedenpbijphetpklussen,pdepadminis-
tratiepofpompmeepoppstapptepgaanpmaarpookpmaatjespdiepbuddypzijnpvoorpmensenpmetpeenp
levensbedreigendepziektepzoalspHIVpenpkanker.

Wephakenpinpdezepwerkpraktijkpaanpbijphetpprojectp‘eenpmaatjepzoekenpvoorpdepman-
telzorger’pdatpopgezetpwordtpdoorpdepvrijwilligephulpdienst.pDezepvormpvanpondersteu-
ningpwilpaanvullendpzijnpoppdepondersteuningpdiephetpSteunpuntpMantelzorgpVerlichtpenp
lotgenotengroepenpbieden:pvoorpoverbelastepmantelzorgerspblijktpdezepsteunpnietpaltijdp
voldoendeptepzijn.pZephoudenpsomsphetpgevoelpdatpzeperpalleenpvoorpstaan.pOfpzepmerken,p
eenmaalpthuis,pdatphetpmoeilijkpispdepadviezenpinpdeppraktijkptepbrengen.pEenpmaatjepdatp
naastpdepmantelzorgerpstaatpzoupdanpuitkomstpkunnenpbieden.pDepaanpakpvanpdepVHDp
sluitpaanpbijpdepdoorpMezzopenpMOVISIEpontwikkeldepmethodiekp(ElferinkpenpScherpen-
zeelp2009)pvoorpwatpbetreftphetpaccentpoppmaatwerkpvoorpvrijwilligerspenphulpvragers.p
Hetpprojectp‘maatjepvoorpdepmantelzorger’prichtpzichpechterpnietpspecifiekpoppallochtonep
mantelzorgers,pdusphetpispvooralsnogpdepvraagpinphoeverreplaatstgenoemdenpinpditppro-
jectpaanpbodpkomt.

Waarpwepinpdezepwerkpraktijkpspecifiekpoppwillenpfocussenpispinphoeverrepeenpmaatjep
eenphulpvraagpvoorpofpsamenpmetpdepmantelzorgerp(aanphetpinformelepsocialepnetwerk)p
kanpstellen.p
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GewoonDoen 
Je Eigen Stek: wonen in zelfbeheer
MaxpHuber,pTinekepBouwes,pMelvinpDompig,pNordinpelpMarzkouip&pMichielpLochtenberg

Nordin en Melvin zijn door omstandigheden in de problemen geraakt en thuisloos 
geworden. Ze hebben een tijdlang van instelling naar instelling gezworven. Uiteinde-
lijk zijn ze in JES terecht gekomen. Daar komen ze weer op krachten en gebruiken hun 
talenten om mee te helpen aan het besturen van JES. Ze zetten zich niet alleen in voor 
JES maar ook voor andere dak- en thuislozen. Door hun opgedane ervaring weten ze als 
geen ander hoe moeilijk en kwetsbaar het bestaan van een dakloze is en hoe ingewikkeld 
het is daar uit te komen. Met de bijdrage aan dit hoofdstuk bewijzen ze dat” terugkeer 
in de maatschappij” soms met vallen en opstaan, zeker tot de mogelijkheden behoort.

	 Inleiding

Eindp2007pispvanuitpHVO-Queridoponderphetpmotto:p“regiepaanpdepburger,pdepcliëntpcen-
traal”,pJepEigenpStekp(JES)popgezet,pmetpbehulppvanpsubsidiepvanpdepgemeentepAmster-
dam.pSindsp2008pwonenpzestienpvoormaligponbehuisdenpinpeenpzelfbeheerdepvoorzie-
ning.pAanpJESpzijnpvijfpsatellietwoningenpverbondenpwaarnaarpbewonerspvanpJESpdoorstro-
men,pmetpalspuiteindelijkpdoelpzelfstandigpwonenpenpmaatschappelijkepheraansluiting.pInp
hetpprojectplanpvanpJESpisphetpdoelpgeformuleerd:p“Het doel van het project is om zoveel 
mogelijk onbehuisden aan een eigen woning te helpen.”pOmpditptepbereikenpwerkenpbewo-
nerspenpmedewerkerspvanpdiverseporganisatiespsamen.pNovemberp2009pheeftpJESpdepZil-
verenpWoonladderpgewonnen,pdepprijspvoorphetpbestepinitiatiefpinphetp‘souterrain’pvanpdep
woningmarkt.pInpdepinleidingpvanpditpartikelpbeschrijvenpwepinphetpkortpdepachtergrondp
vanpMelvinpenpNordin,pbewonerspvanpJESpenpmedeauteurspvanpditphoofdstuk.pMelvinpenp
NordinpzijnpdrijvendepkrachtenpinpJESpenpgebruikenphunptalenten.pMelvinpispnogpaltijdp
evenpcreatiefpenpNordinpheeftpmetpdepsituatieplerenplevenpenpisphardpoppzoekpnaarpsta-
biliteitpinpz’npleven.pHetpcontactptussenphempenpz’npfamiliepbloeitpweerpop,penpNordinp
voeltpzichpnogpsteedspverantwoordelijk.pDaarbijpstaatphetpreilenpenpzeilenpbijpJESpenpdep
kwaliteitpvanplevenpvoorpzijnplotgenotenpcentraal.pNatuurlijkpgaatphetpnietpzonderpslagpofp
stootpenpzijnperpnaastphoogtepuntenpzekerpookpdalen.pNeemtpnietpwegpdatpJESpeenpradi-
calepdraaipbetekentpinpdepverhoudingptussenpburgerspenpprofessionals.pDaarpkomtpnogp
bijpdatpdepbewonerspookpelkaarpondersteunen.pProfessionalspenphunporganisatiespwor-
denpgedwongenpompzichpvolgzaampopptepstellenpenpinpoverlegpmetpdepbewonersptepzoe-
kenpnaarpsamenwerkingsmogelijkheden.pDatpmaaktphetpeenpinteressanteppraktijkpomptep
onderzoeken,pzekerpinphetplichtpvanpdepWetpMaatschappelijkepOndersteuningp(Wmo)pdiep
socialepcohesie,predzaamheidpenpparticipatiepbeoogtptepbevorderen.pSindspongeveerpeenp
halfpjaarpgebeurtpditpdanpook,pvanuitpdepAmsterdamsepWmo-werkplaats.pSindsphetpnajaarp
vanp2009pwordtpdoorpdepHogeschoolpvanpAmsterdampvanuitpdepKarthuizer,phetppraktijk-p
enponderzoekscentrumpvanphetpDomeinpMaatschappijpenpRecht,pdepWmo-Werkplaatsp

Hoofdstukp11
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AmsterdampuitgevoerdpdoorpdepprogrammalijnpOutreachendpwerken,ppreventiep&pherstelp
(zie:phttp://amsterdam.wmowerkplaatsen.nl/p&phttp://karthuizer.hva.nl/).p

DitphoofdstukpispeenpcoproductiepvanpbewonerspvanpJES,peenpbachelorpstudentpenponder-
zoekerspvanpdepHogeschoolpvanpAmsterdam,pallenpbetrokkenpbijpdepWmo-Werkplaats.p
AllereerstpwordtpkortpdezepWmo-Werkplaatspbesproken,pdaarnapeenpintroductiepvanp
hetpprojectpJESpenpvervolgensphetpverhaalpvanpNordinpenpMelvinpoverphetpverblijfpenphunp
aspiraties.pOmdatphetponderzoekpnaarpJESpinpvollepgangpis,pkunnenpnogpgeenpuitgebrei-
deponderzoeksresultatenpbesprokenpworden.pAanpdephandpvanpinformatiepvanpbinnen-
uitpenpvanpdepverderepbevindingenptotpnuptoe,pwaarbijpookptweepanderepzelforganisatiesp
zijnpbetrokken,pisphetpzekerpmogelijkpgeblekenpeenpimpressieptepgevenpvanpdepkrachtenp
diepeenpbundelingpvanpformelepenpinformelepzorgpmetpzichpmeepkunnenpbrengen.pVan-
zelfsprekendpgaanpwepnietpvoorbijpaanpdepeventuelepknelpuntenpvanpeenporganisatiepinp
zelfbeheerpenpmogelijkepoplossingenpdaarvoor.pDitphoofdstukpwordtpafgeslotenpmetpeenp
terugblikpenpeenpkortepvooruitblik.p

	 Amsterdamse	Wmo-Werkplaats

InpdepAmsterdamsepWmo-werkplaatspvindtpvanafpseptemberp2009ponderzoekpplaatsp
naarpvijfppraktijkenpwaarinpoutreachendepprofessionalspwerkenpmetpspecifiekepgroepenp
zorgwekkendepburgers.pWeprichtenponspinpdepWmo-werkplaatspAmsterdampoppdeppres-
tatieveldenp1,p7,p8penp9,pdatpwilpzeggenpopphetpbevorderenpvanpzelfregiepvanpzorgwek-
kendepburgerspenphunpsocialepomgevingpenpopphetpbevorderenpvanphunpparticipatiepinp
depsamenleving.pInpdeppraktijkpbetekentpditpdatpprofessionalsplerenpswitchenpvanpeenp
hulpverlenendepnaarpeenpmeerpfaciliterendeprol.p

DepwerkplaatspdoetponderzoekpbijpvijfpinnovatieveppraktijkenpinpdepregiopAmsterdamp
diepzichprichtenpopphetpbevorderenpvanpprocessenpvanpinformelepzorgpenpzelfreguleringp
bijpzeerpuiteenlopendepdoelgroepen:poverlastpgevendephangjongeren,ptienermoeders,p
eenzamepouderen,pex-onbehuisdenp(Inpditphoofdstukpwordtpgesprokenpoverponbehuis-
denpinpplaatspvanpdak-penpthuislozen,pomdatpdezeptermpalspminderpstigmatiserendpwordtp
ervaren)penpmensenpdieplevenpinpeenpsociaalpisolement.pHetpantwoordpoppdepvraagphoep
beterpgebruikpgemaaktpkanpwordenpvanpdepeigenpkrachtpvanpzorgwekkendepburgerspenp
hunpsocialepomgevingpispnietpalleenpregionaalprelevant.pAllepNederlandsepgemeentenp
hebbenptepmakenpmetpbeleidpenpuitvoeringpvanpdepWmo,penpallepstaanpvoorpdepuitdagingp
ompdoorpmiddelpvanpoutreachendpwerkenpdergelijkepburgerspopptepsporen.pOokpzullenpzijp
vervolgenspmanierenpmoetenpvindenpomphunpdraagkracht,penptenslottepookphunpmaat-
schappelijkepparticipatie,ptepbevorderen.

Voorpditponderzoekpwordtpgebruikpgemaaktpvanpdeplearningphistoriesp(leerbiogra-
fie)pmethode.pDepleerbiografiepmethodepbiedtpeenpmodelpwaarbinnenpmeerderepkerenp
metpdepdirectpbetrokkenenpwordtpgesproken.pHierdoorpontstaatpeenp‘jointly told tale’,p
eenpgezamenlijkpverteldpverhaalp(Rothp&pKleiner,p1996).pDepleerbiografiepmethodepmaaktp
onderscheidptussenpmensenpmetpwiepeenpaantalpkeerpwordtpgesprokenpomphunpprocesp
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tepvolgenpenpmensenpmetpwiepeenmaligpeenpgesprekpwordtpgevoerd.pConcreetpzijnpmeer-
derepinterviewspgehoudenpmetp(oud-)pbewonerspvanpJESpenpbetrokkenpprofessionals.p
Daarnaastpispeenmaligpgesprokenpmetpeenpaantalpbetrokkenen,pbijvoorbeeldpleidingge-
vendenpvanpdepprofessionals,pmaarpookpmedewerkerspvanpanderepbetrokkenporganisatiesp
enpambtenarenpvanpbetrokkenpgemeentelijkepdiensten.pDepselectiepvanprespondentenpisp
gedaanpinpoverlegpmetpbewonerspvanpJES.p

	 Het	project	Je	Eigen	Stek

JESpispontwikkeldpdoorpeenpprojectgroeppbestaandepuitpelfponbehuisdenpenpdriepmede-
werkerspvanpHVO-Querido,pinclusiefpeenpdirecteur.pHetpprojectpispgestartpmetphetpexpli-
cietepdoelpomp(voormalig)ponbehuisdenpvoorptepbereidenpoppeenpzelfstandigpleven.pDaar-
ompsteltpJESpvoorwaardenpaanphaarpbewoners.pZepmoetenpzelfvoorzienendpzijnp(datpwilp
zeggen,pnietpernstigpzorgbehoevend).pOokp(ernstige)ppsychiatrischepen/ofpverslavings-
problematiekpispnietptoegestaan.pNederlandspsprekenpispnoodzakelijk.pHetpbelangrijkstep
ispdatpzepgemotiveerdpzijnpomphunpvaardighedenptepontwikkelenpenpbijptepdragenpaanp
hetpprojectpenpdepgroep.pBewonerspmogenpinpprincipepmaarpéénpjaarpinphetphuispblijvenp
wonen,peventueelpkunnenpzepdaarnapnogpeenpjaarpinpeenpsatellietwoningpblijvenpwonen,p
beschikbaarpgesteldpdoorpeenpwoningbouwvereniging.pInpdezepsatellietwoningpkrijgenpzep
woonbegeleiding.p

JESpwordtponderzochtpomdatphetpeenpbeloftevolleppraktijkpis,pmaarpditpbetekentpuiter-
aardpnietpdatperpgeenpproblemenpzijn.pErpispnogpweinigpbekendpoverpdepwijzepwaaroppditp
soortpprojectenpgefaciliteerdpenpondersteundpkanpwordenpenpwelkepcompetentiespbewo-
nerspnodigphebbenpompinpeenpdergelijkpprojectptepparticiperen.p

	 Het	verhaal	van	Melvin	&	Nordin:	van	zorgvrager	naar	coproducent

Dakloos zijn geeft het idee in een uitzichtloze situatie te zitten. Slapen met één oog 
open in erbarmelijke omstandigheden, alleen moeten overleven zonder alle andere din-
gen die bij een normaal leven horen te kunnen doen of ervaren. Bij een reguliere opvang 
kan je bij de één maximaal 10 dagen slapen per maand, bij de andere is het een loterij 
of je terecht kan of niet. Waar je ook slaapt, je wordt altijd vroeg in de ochtend naar 
buiten geschopt, met je tassen op je rug weer de straat op, want als je spullen ach-
ter laat worden ze zonder pardon weggegooid. Overgeleverd zijn aan de hulpverlening 
waarbij je eigen behoeften en wensen veelal ondergeschikt zijn aan de beperkingen van 
organisaties en hulpverleners. Gelukkig is er ook ‘Je Eigen Stek’. 

Alle bewoners zijn het met elkaar eens dat dit de beste plek is in Amsterdam (of 
zelfs Nederland), natuurlijk op het hebben van een eigen woning na dan. Het feit dat 
het een doorstroomhuis is in zelfbeheer is daarbij een belangrijk factor. Het maakt de 
leefbaarheid in een woonproject voor zestien volwassenen meer draagbaar. Je eigen 
inbreng is zo belangrijk als je zelf wilt dat hij is. In een groot pand waar zestien mensen 
wonen is veel te regelen, van huishouden tot de administratie en zaken die bijvoorbeeld 
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belangrijk zijn voor de bewoners op hun weg naar zelfstandig wonen. 
De manier van leven met elkaar verandert door de samenstelling van de groep, het 

is een dynamiek die binnen JES zorgt dat ook het project aan voortdurende verande-
ring onderhevig is. Je kan zien dat bewoners en ex bewoners op elkaar blijven leunen. 
Door het leven met elkaar is er een soort vertrouwen ontstaan dat ervoor zorgt dat de 
hulpvraag bij individuen van de woongroep door de groep of personen uit de groep 
wordt opgepakt. Het kan een vorm van zorg zijn waarbij een jongere bewoner met een 
oudere bewoner samen naar de dokter gaat, of waar de ene bewoner de andere helpt 
met behangen als er verhuisd wordt naar een satellietwoning. Materiële dienstverle-
ning wordt op vrijwillige basis door een kerngroep gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het 
invullen van formulieren, bellen naar schuldeisers en daarmee regelingen treffen. 

Informele hulp wordt door de groep meer geaccepteerd dan formele hulp omdat de 
meeste bewoners in het verleden teleurgesteld zijn door de officiële hulpverlening. Toch 
menen we dat we door de krachten van de bewoners en de professionals te bundelen 
een veel sterkere positie kunnen krijgen. Deze is soms moeilijk te maken omdat er door 
het beleid van organisaties geen ruimte is voor de zelfbeschikking die JES beoogt. Door 
de beleidsmatig georganiseerde hulpverlening voor onbehuisden passen sommige 
werkprocessen niet bij zelfbeheer en de zelfregie die JES juist zo sterk kunnen maken. 
De aanpak bij JES leert veel meer verantwoordelijkheid dan een opgelegd traject. Men 
krijgt meer inzicht en leert voor zichzelf op te komen. Ook het begrip voor de professio-
nal en de beperkingen die deze mogelijk heeft, wordt groter. 

Het zijn dezelfde professionals die de belangrijke informatie moeten verschaffen, 
aan de hand waarvan beslissingen worden genomen die van belang zijn voor het door-
stroomhuis. Goede informatie is zo belangrijk dat zonder deze informatie zelfbeheer 
niet mogelijk is. Dit zorgt voor een ontdekkingsreis via formele en informele netwerken 
waarbij openheid en een gelijkwaardige bejegening het mogelijk maakt voor JES om 
de eigen zorg voor de bewoners te kunnen vormgeven. Zo werden wij via ons netwerk 
benaderd door de hoofdofficier van justitie te Amsterdam met de vraag: “waar lopen 
daklozen tegen aan bij justitie?” Het resulteerde in een klein onderzoek uitgevoerd door 
bewoners van JES onder de doelgroep van onbehuisden. Justitie was zo blij met het 
resultaat waarin ook aanbevelingen waren gegeven, dat de bewoners van JES samen 
met de aandachtsfunctionaris van HVO-Querido zijn verzocht de bevindingen en aan-
bevelingen toe te lichten tijdens een bijscholing van medewerkers van Justitie. Zo ont-
stond uit de bewonersgroep een kleine pilot-groep waarvoor een oplossing gezocht 
werd die mogelijk voor een bredere groep uitgevoerd zou kunnen worden. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om het kwijtschelden van boetes als de betrokkene geen nieuwe boe-
tes meer maakt. Dit is een goed voorbeeld waarbij uitvoering en beleidsbepaling op een 
heel laagdrempelige manier wordt vorm gegeven. 

Participatie door meebeslissen, coproduceren, informeren en adviseren is bij JES dan 
ook het hoogste goed binnen en buiten het project. Het zelfbeheer is dusdanig inspire-
rend en leerzaam dat er initiatieven ontstaan waarbij de opgedane kennis bij JES omge-
zet wordt naar maatschappelijk ondernemen. Op het moment van schrijven wordt er 
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een project ontwikkeld dat moet gaan voorzien in de materiële en sociaal juridische 
dienstverlening voor onbehuisden waarbij individuele en collectieve belangenbeharti-
ging een integrale aanpak krijgt, dit is ook wel bekend als straatadvocatuur. De bedoe-
ling is dat ook dit project wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen wonend bij JES.

Bij JES ben je op jezelf en de groep aangewezen. Er is geen begeleiding die stuurt, 
slechts professionals die adviseren. Toch is dit soms ook moeilijk. We zijn geen cliën-
ten, maar we mogen bijvoorbeeld de Dienst Werk en Inkomen alleen bellen tijdens het 
spreekuur voor cliënten. Toch blijft onze instelling van: wat kan je doen voor jezelf en 
de groep, bijvoorbeeld door de eerder genoemde ondersteuning aan medebewoners. 
Soms is het wel moeilijk om hulp te vragen en hulp te ontvangen. Soms moet je het dan 
maar gewoon even overnemen anders bereik je niets en meestal wordt dat wel gewaar-
deerd. Het is makkelijk om je terug te trekken uit het groepsproces, maar als je aanwe-
zig bent, integreer je meer in de groep en is het ook makkelijker om dingen te doen. Het 
bouwen van een groep kost veel moeite, maar bouw bruggen, geen muren. Luister, toon 
aandacht en interesse. Iedereen heeft problemen. 

JES is nog aan het zoeken naar een goede manier om andere bewoners actiever te 
betrekken, maar de motivatie om JES in stand te houden en verder te ontwikkelen blijft 
aanwezig, want JES is een goede plek om te zijn en terug de straat op, wil niemand! 

	 Onderzoeksbeschrijving

HetpdoelpvanphetpWmo-werkplaatsponderzoekpisptweeledig.pEnerzijdspwordtpgekekenpnaarp
depcompetentiespdiepbewonerspnodigphebbenpomptepparticiperenpinpditpproject.pAnder-
zijdspwordtpgekekenpnaarpdepcompetentiespdiepprofessionalspnodigphebbenpompditppro-
jectptepfaciliterenpenpondersteunen.pDitpleidtptotpdepvolgendeponderzoeksvragen:p

p− Welkepcompetentiesphebbenpbewonerspinpgezamenlijkepzelfregiepnodig?p
p− Watpverstaanpdepbewonersponderpzelfregiepenpparticiperen?
p− TegenpwelkepproblemenplopenpdepbewonerspvanpJESpaanpmetpbetrekkingptotpzelfregiep

enpparticipatie?p
p− Welkepcompetentiesphebbenpsocialepprofessionalspnodigpomphenpdaarbijptepfacilite-

renpenpondersteunen?p
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InphetpkaderpvanphetpprojectpBeter in meedoenpheeftpMOVISIEponlangspdephandreikingp
Professioneel Ondersteunenpgepubliceerdp(Vlaarp&pvanpDam,p2009).pInpdezephandreikingp
wordenpvijfpkwaliteitscategorieënpgedefinieerdpwaaraanpprofessionalspmoetenpvoldoen,p
diepinphetpkaderpvanpdepWmopinvullingpgevenpaanpsamenwerkingptussenpformelepenpinfor-
melepzorgpenpaanpzelfregiepvanpkwetsbarepburgers.pDezep5pcategorieënpbetreffen:p

p− Respectvolpbejegenen,p
p− Eigenpregiepversterken,p
p− Integraalpbenaderen,p
p− Ontwikkelingsgerichtpondersteunenpenp
p− Resultaatsgerichtpondersteunen.p

VanpdezepvijfpzijnpdepcategorieënpEigen regie versterkenpen Ontwikkelingsgericht onder-
steunen extrapvanpbelangpalspsuccesfactorenpvoorpJES.pDepkwaliteitskenmerkenpbiedenp
eenpleidraadpompdepverhoudingptussenpprofessionalspenpbewonerspvanpJESptepanalyseren.p
Schematischpuitgewerktpzienpwepdepvolgendepvierpkantelingen:p
1.p Burgers moeten veel meer gezien worden als coproducenten dan als consumenten, 

meer als ervaringsdeskundigen dan als onwetende klanten. Ditpgeldtpbijpuitstekpvoorp
depbewonerspvanpJES.pHetpispzelfspdepvraagpofperpnogpsprakepispvanpcoproducentenpenp
nietpvanpproducenten.pDezeptekstpispeenpprachtigpvoorbeeldpvanpcoproductie,penpmis-
schienpookpwelpvanpproductiepomdatpMelvinpenpNordinphunpeigenpverhaalpvormgeven.p

2.p Professionals moeten zich uit hun fysieke en mentale systeemwereld losmaken en 
samenwerking zoeken met de leef- en belevingswereld van de kwetsbare burgers.pOmp
depbewonerspvanpJESpadequaatpbijptepstaanpenpookpompdoorphenpgeaccepteerdptepwor-
denpisphetpvanpgrootpbelangpdatpdepprofessionalspzichpverdiepenpinpdepachtergrondp
enpproblematiekpvanpdepbewoners.pAlspzepditpnietpdoen,pzopblijkt,pblijvenpzepteveelpopp
eenpafstandpenpmissenpdepaansluiting.pHetpispvanpgrootpbelangpdatpdepprofessionalp
depbalanspvindtptussenpafstandpenpdichtbij,ptussenpafwachtenpenpproactiefphandelen.p
EénpvanpdepinitiatorspvanpJESpnoemtpdit:p“Actiefpoppdephandenpzitten”.

3.p Managers moeten van top-down machtsrelaties afstappen en zich committeren op 
inhoud via partnerships.pDepmanagerspwordenpincidenteelpuitgenodigdptijdenspdep
wekelijksepvergaderingenpdiepgehoudenpwordenpbijpJES,pompmeeptepdenkenpoverpdep
aanpak,pinpdiepzinpdenkenpzepsamenpnapoverpdeptoekomstpvanpJESpenpbovengenoemdep
voorbeeldenpmetpbetrekkingptotpontwikkelingenptenpaanzienpvanpJustitiepenpStraat-
advocatuurpwordenptenpvollepondersteund.pEchterpJESpblijftpafhankelijkpmetpbetrek-
kingptotpdepfinanciëlepkant.pInpditpkaderpisperpvoorpdeptoppdownpbenaderingpnogpgeenp
adequatepoplossingpgevonden,penperpbestaatpoppditppuntpeenpverregaandepafhanke-
lijkheidpvanpdepprofessionals.p

4.p Politici en bestuurders zullen van het vertrouwde opdrachtgever-opdrachtnemermodel 
moeten afstappen.pInpdeppraktijkpblijktpditpheelpergpmoeilijk.pZekerpvanwegephetpfeitp
datpdepbewonerspgeenpduidelijkep(juridische)pstatusphebben,pmaaktpdatpzepdoorppar-
tijenpnietpaltijdpalspvolwaardigepgesprekspartnerpwordenpgezien.p
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Uitphetpvooronderzoekpispgeblekenpdatpeenpaantalpvanpdepbetrokkenpprofessionalspmoeitep
heeftpmetphetpvindenpvanpeenpbalansptussenpaanpdepenepkantpzelfbeheerpstimulerenpenp
aanpdepanderepkantpbijpwillenpdragenpaanphetpproject.pEenpliteratuurstudiepsuggereertp
datpprofessionalspeenpsubtielepmanierpvanpbalancerenptussenpzelfbeschikkingpenpsturingp
moetenpvindenp(Engbersen,pSprinkhuizen,pUyterlinde,p&pLub,p2008).pDitpvereistporgani-
satiespdiepditpsteunen.pTegelijkertijdpispookpduidelijkpgewordenpdatpjepdepkantelendepver-
houdingptussenpburgerpenpprofessionalpalleenpkanpbeschrijvenpalspjepookpdepveranderendep
rolpvanpdepburgerpbeschrijft.pDatpwilpzeggenpdatpdepbewonerspvanpJESpdiepinphetpverledenp
hulppontvangendepcliëntpwaren,pnupgekanteldpzijnpnaarpburgerspdiepinptoenemendepmatep
zelfpdepregiepnemenpoverphunpleven.p

DepbewonerspvanpJESpontdekkenpeigenpkrachtenpenpvaardigheden,peigenpbeperkingenp
enpeigenpmogelijkhedenpompdaarmeepomptepgaan.pDepbewonerpmaaktpzijnpeigenpplan,p
waarpnodigpondersteundpdoorpmedebewonerspenpprofessionals.pErpispinpdiepzinpgeenpinte-
gralepbenadering.pDitpkomtpomdatperpmeerderepprofessionalspvanpverschillendeporgani-
satiespbijpbetrokkenpzijnpenpzijpnietpvaakpsamenpmetpJESpenpmetpelkaarpoverlegphebben.p
Erpwordtpduspwelpaanpdoelenpgewerkt,pmaarpnietpvolgenspeenpintegralepaanpakpaanpdep
handpvanpvooropgezettepenpuitgewerkteptrajectplannen.pDepprofessionalsphebbenpalleenp
contactpmetpJES.pBijpJESpispeigenpverantwoordelijkheidphetpuitgangspunt.pWelpnemenpdep
bewonerspvoorpelkaarpverantwoordelijkheid.p

Deporganisatiespwaarinpdepprofessionalspwerkzaampzijnpgevenpdepruimtepompvanpeenp
plan,palspdatperpalpis,pafptepwijkenpenpdepprofessionalsphebbenpzekerpinvloedpinpdepbena-
dering.pHetpispsomspdepvraagpofpdepprofessionalpdiepruimtepookpgebruikt.pVoortschrij-
dendpinzichtpkanpookpnietpaltijdpomgezetpwordenpinpeenpanderepaanpak.pAlsphetpcontactp
metpeenpofpmeerderepprofessional(s)pnietpbevalt,pdanpwordtphetpcontactpverbrokenpenp
eenpanderepoplossingpgezocht.pDoorphetpafbrekenpvanpdeprelatiepkrijgenpdepprofessionalsp
nietpofpnauwelijkspdepkansptepleren.pVolgenspdepactiviteitstheoriepvanpEngeströmplerenp
professionalspmetpnamepvanpinnoverenpvanphunpeigenpwerk.pCompetentieontwikkelingp
kanpwordenpgezienpalspeenpproductpvanpverbetering,pofpvanptransformatie,pvanphetpeigenp
werkp(Miedemap&pStam,p2008).p

pErpwordtpnogpgezochtpnaarpeenpgoedepvormpvoorpJES.pInphetpprojectpgaatpditpompzakenp
alspdepintakeprocedure,phuisregels,pdepverschillendeprollenpvanpbewoners,pdepverhoudingp
totpoud-bewonerspdiepinpsatellietwoningenpwonenpenpdeprelatiepmetpHVO-Querido.pDep
wijzepwaaroppdepsamenwerkingptussenpdepverschillendeppartijenpkanpwordenpvormpgege-
venpispnogpnietpuitgekristalliseerdpenpkanpnogpverbeterdpworden.pDepjuridischepstatuspvanp
JESpispzekerpmetpbetrekkingptotpdepfinanciënpenpalsponderhandelingspartner,peenppuntp
vanpzorg.p
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	 Nachtopvang	uit	Noodzaak	Nijmegen	(NuNN)	&	Nachtopvang	in	Zelfbeheer	(NoiZ)

Erpzijnpweinigphuizenpinpzelfbeheer.pJESpmoetpallespnogpzelfpuitvinden.pOmpdaarmeeptep
helpen,pispMichiel,peenpexcellentepstudentpvanpdepopleidingpMaatschappelijkpWerkp&p
Dienstverlening,pgevraagdpompeenpvergelijkendponderzoekptepdoenpbijptweepanderepvoor-
zieningenpinpzelfbeheer,pdiepbeidepalpeenpaantalpjaarpbestaanp(NuNNpispinp1996popgericht,p
NoiZpinp1995).p

Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegenpispeenpnachtopvangpvoorponbehuisdenpdiepwordtp
beheerdpdoorpdeponbehuisdenpzelf.pInpNuNNpkunnenpdepbewonerspcarrièrepmaken.pEenp
gastpkanpdoorgroeienptotpbeheerder,pafhankelijkpvanpzijnpmotivatiepenpparticipatie.p
BeheerderspzijnpverantwoordelijkpvoorpdeporganisatiepvanpNuNN.pZijpwonenpinpeenpvanp
depbeheerderwoningenpenpmakenpgebruikpvanpBegeleidpWonenpenpGeldbeheer.pNuNNp
biedtpmogelijkhedenpzoalspscholingpdiepbijdragenpaanphetpontwikkelenpvanpvaardighe-
den,peigenpverantwoordelijkheidpenpbetekenisgeving.pBovendienpbewijzenpdepbewonersp
elkaarpdienstenpdoorpdepervaringsdeskundigheidpenpempowermentpdiepzijpinzetten.pDep
betrokkenpprofessionalspzijnpondersteunerspenpwerkenpmetpdeppresentiebenaderingp
(Baart,p2004).pDepprofessionalspzijnpaanwezigpenpondersteunenpdepbewonerspdaarpwaarp
naarpgevraagdpwordt.pDepverantwoordelijkheidpvoorphetpmaatschappelijkpherstelpligtpbijp
depbewoners.p

Nachtopvang in ZelfbeheerpinpUtrechtpispeenpnachtopvangpbeheerdpdoorpex-dak-penpthuis-
lozenpmetpeenpbad-bed-broodpprincipe.pDepopvangpispvoorpéénpofpenkelepnachtenptegenp
betaling.pDepnachtopvangpheeftpuitsluitendpdienstverlenendepfaciliteitenpalspwarmep
maaltijdenptegenpbijbetaling,pdouche,phuiskamer,pcomputer,pbagageopslagpenpwasma-
chines.pGastenpvanpNoiZpkunnenpbewonerspwordenpvanphetpgastenverblijfpvanpNoiZ.p
DitpligtpopphetpwoonerfphetpGroenepSticht.pOmptepwonenpinphetpgastenverblijfpgeldtpeenp
werkverplichtingpvanpminimaalp20puurpperpweek.pHetpgastenverblijfpwordtpbeheerdpdoorp
mensenpdiepzelfpex-dakloospzijn.pBewonerspverrichtenptakenpbijphetpbeherenpvanpdepvoor-
ziening,pzoalsphuishoudelijkeptaken.pGastenphebbenpdepmogelijkheidpompbeheerderptep
worden.pBeheerderspkunnenpwonenpinpéénpvanpdepbeheerderwoningenpenpkrijgenpwoon-
begeleidingpaangeboden.pZowelpdepbeheerderspalspdepbetrokkenpprofessionalspbegelei-
denpdepgasten.pDepbetrokkenpprofessionalspzijnpwoonbegeleiderspenpbiedenplichtepbege-
leiding.pOokpzijpwerkenpmetpdeppresentiebenadering.p

	 Spanningen,	oplossingen	en	toekomstplannen	van	JES

InptegenstellingptotpNuNNpenpNoiZpheeftpJESpgeenpeigenpprofessionalspinpdienst.pTotpnup
toepispervoorpgekozenpvanuitpbestaandeporganisatiespgebruikptepmakenpvanpdephulpverle-
ning.pUitpdepbeschrijvingpvanpNuNNpenpNoiZpzoupjepoppkunnenpmakenpdatphetpvoordelenp
kanphebbenpompwelpprofessionalspinptephuren.pHunpvoortdurendepaanwezigheidpkanpeenp
gedeeltepvanpdepspanningptussenpeigenpregiepenpprofessionelepondersteuningpondervan-
gen.pDoorppresent tepzijnpenplaagdrempeligepgesprekkenptepvoerenpkunnenpdepaanwezigep
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professionalspdepbewoners,penphunpinformelepzorgpvoorpelkaar,pondersteunen.pDoorppre-
sentptepzijnpkunnenpdepprofessionalspookpbeterpinschattenpwanneerpzepwelpofpnietpmogenp
handelenpenphoepdan.pDaarbijpfungerenpdepprofessionalspookpalspverbindingsbrugpnaarp
hetpprofessionelepnetwerk,pzonderpdaarpoverigensptussenptepgaanpstaan.p

Deppresentiebenaderingpispechterpnotoirpmoeilijkptepverantwoordenpdoorpdepniet-
planmatigepwerkwijzepenpstaatpdanpookpoppgespannenpvoetpmetpbijvoorbeeldphetpkwa-
liteitskenmerkpresultaat gericht werken (Vlaarp&pvanpDam,p2009).pGezienpdepwaarderingp
hiervanpdoorpdepbetrokkenenpbijpNuNNpenpNoiZpenpdepdoorpeenpaantalpbewonerspvanpJESp
beschrevenpwenspvoorpeenp(letterlijkpofpfiguurlijk)paanwezigepenpbenaderbarepprofessi-
onalpverdientpditpwelpverderepoverweging.pEerderpbeschrevenpMelvinpenpNordinpdatphetp
somspmoeilijkpispompondersteuningptepvragenpenpompondersteuningpaanptepbieden.pLilianp
Linderspnoemtpditpinphaarprecenteponderzoekpnaarponderlingepsteunptussenpbuurtbewo-
nerspvraagverlegenheidpenpaanbodverlegenheid. Zijpsuggereertpdatpprofessionalspdieplaag-
drempeligepcontactenpaangaanpmetpbuurtbewonersphierpeenpbemiddelendeprolpkunnenp
spelenp(Linders,p2010).p

InteressantpispookpdatpNuNNpenpNoiZpexplicietphebbenpgemaaktpwatpdepverschillendep
rollenpvanpbewonerspenpprofessionalspbinnenphetpprojectpzijn.pMogelijkphebbenpdeppro-
fessionalsphierdoorpookpeenpduidelijkerpgedefinieerdephandelingsruimte.pSommigenpvanp
depbijpJESpbetrokkenpprofessionalspgevenpaanphetpmoeilijkptepvindenpomptepbepalenpinp
hoeverrepzijpzichpproactiefpmogenpopstellen.pDoordatperpgeenpofpweinigpafsprakenpzijnp
isphetpvoorpzowelpbewonerspalspprofessionalsponduidelijkpwatpzijpvanpelkaarpkunnenpver-
wachten.p

JESpispambitieuspinpzijnpdoelstelling,pdoorstromingpnapeenpjaarpnaarpeenpsatellietwo-
ning,pofpeenpandere,poppeigenpkrachtpgevondenpwoning.pDitpdoelpisptenpdelepbereikt,peenp
aantalpbewonerspispdoorgestroomd.pMetpeenpdeelpdaarvanpgaatphetpgoed,pmaarpsommi-
genpzijnpookpweerpuitgevallen,pmogelijkpomdatpzijpnogponvoldoendepvoorbereidpwarenpopp
hetpweerpgeheelpzelfstandigpwonen,peenpstappwaarvanpbekendpispdatpdiepergpmoeilijkpisp
(vanpDoorn,p2002).pZoalspNuNNpVillapBloemenheuvelpheeftpvoorpbewonerspdiepnietpmeerp
depambitiephebbenpompzelfstandigptepgaanpwonen,pzopzijnpenkelepbewonerspvanpJESpbezigp
metpeenpprojectpvoorpaanleunwoningen.pBewonerspdiepinpgroepjespgaanpwonen,pzodatp
zepelkaarpsteunpenpgezelligheidpkunnenpbieden.pTegelijkertijdpzijnpdepbewonerspaanphetp
zoekenpnaarpmogelijkhedenpomptijdensphetpverblijfpinpJESpmeerptepdoenpompdepovergangp
naarpzelfstandigpwonenptepversoepelen.pDeprolpvanpdepprofessionalspispnogpnietpuitge-
kristalliseerd.pJESpheeftperpoppditpmomentpvoorpgekozenpompeenpoudpbewoner,pvroegerp
werkzaampalspmaatschappelijkpwerker,poppvrijwilligepbasisphetpmaatschappelijkpwerkpuitp
teplatenpvervoeren.pZijpweetpalspgeenpanderpwelkepproblemenperpbijphetpweerpzelfstandigp
wonenpopphetppadpkomen.p

ZoalspalpeerderpbeschrevenpbiedtpJESpnietpalleenpdepmogelijkheidpvoorpbewonerspomp
tepwerkenpaanphetpkrijgenpvanpeenpeigenpwoning,pmaarpwordtpookpgewerktpaanpcollec-
tievepbelangenbehartiging.pDezepinzetpvanpervaringsdeskundigheidpbrengtpweerpnieuwep
vraagstukkenpmetpzichpmee.pDitpvereistpnamelijkpenerzijdspvanpsocialepprofessionalsp(bij-
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voorbeeldpeenpmedewerkerpvanpeenpwoningbouwvereniging)pdatpzijpdepbewonerspvanpJESp
alspgelijkwaardigepgesprekspartnerpzien,panderzijdspvereistpditpookpvanpdepbewonerspvanp
JESpdatpzijpdepbeperkingenpvanpprofessionalspenporganisatiesperkennen.pHetpispvanpgrootp
belangpdatpallepbetrokkenenphunpkennispenpkundepenpbeperkingenpmetpelkaarpdelen.p
Ookpisphetpvanpbelangpdatpdepprofessionalspalpinpeenpvroegpstadiumpmeerpinzichtpkrij-
genpinphunpdoelgroepen,phetpliefstpalpalspeerstejaarspstudent.pOmpditpnaderpgestalteptep
gevenpwordtpoppditpmomentpgekekenpnaarpdepmogelijkhedenpompinpsamenwerkingpmetp
depHogeschoolpvanpAmsterdampeenptrajectptepontwikkelenpwaarbijpo.a.pgeïnteresseer-
depbewonerspvanpJES,plerenphoepzephunpervaringsdeskundigheidpkunnenpinzettenpinphetp
onderwijs.pEnkelepbewonerspvanpJESpzijnpalpbetrokkenpbijpvoorlichting,pinspiratieavon-
denpenpinpdepdeelnemersraad.pOmgekeerdpkijktpdepHogeschoolpwatpzijpkanpbijdragenpaanp
deskundigheidsbevorderingpvoorpdepbewonerspvanpJES.pSommigepbewonersphebbenpveelp
mogelijkheden.pHierbijpzoupookpgebruikpgemaaktpkunnenpwordenpvanpdepervaringenpvanp
NuNNpmetpdepErkenningpVerworvenpCompetentiesp-trajecten.pHiermeepgaanpdepbewo-
nerspvanpJESpvanpcliënt,pnaarpcoproducentpnaarpnupzelfspproducentpvanpondersteuningp
voorpanderen,pzoalspwepbijvoorbeeldpookpzienpinphetpeerderpbeschrevenpvoorbeeldpvanp
sociaaljuridischepdienstverleningpvoorponbehuisden.p

	 Samenvatting	en	vooruitzicht

MelvinpenpNordinpbeginnenphunpverhaalpmetpeenpbeschrijvingpvanpdepsituatiepzoalspdiep
voorphenpwaspvoorpzepinpJESpwoonden.pVoorpveelponbehuisdenpispdepsituatiepnogpsteedsp
slechtpopphetponmenselijkepaf.pBewonerspvanpJESpwillenpnietpalleenpbijdragenpaanphetp
verbeterenpvanphunpeigenpsituatiepmaarpookpaanpdiepvanpandereponbehuisden.pNu,ptweep
jaarpverder,pheeftpJESpnietpalleenpdepeerstepscepsisptenpaanzienpvanpzestienponbehuisdenp
diepinpzelfbeheerpgingenpwonenpbestreden,pmaarpbegintpJESpzichpookptepbemoeienpmetpdep
collectievepbelangenpvanponbehuisdenpinpAmsterdamp(enpNederland).p

AanphetpbeginpvanpditphoofdstukpschrevenpwepalpdatpJESpeenpvrijpradicalepkantelingp
betekentpinpdepverhoudingptussenpburgerpenpprofessionalp(enpzijnporganisatie).pInpditp
hoofdstukphebbenpwijpeenpeerstepaanzetptotpeenpschetspvanpdezepkantelendepverhou-
dingpgegeven,paanpdephandpvanphetpverhaalpvanpMelvinpenpNordinpenpaanpdephandpvanp
depinformatiepoverpNuNNpenpNoiZ.pUiteindelijkpzalpditponderzoekpleidenptotpeenpbijdragep
aanpdepontwikkelingpvanpkennispoverpzelfbeheer,pcliëntsturingpenpdepfaciliteringpdaar-
vanpmetpalspuiteindelijkepdoelpdepbeschrijvingpvanpdepcompetentiespdiepnoodzakelijkpzijnp
voorpdepbewonerpvanpeenphuispinpzelfbeheer,pdepsocialepprofessionalspenpdeporganisaties.p
Daarbijpzullenpadviezenpaanpdepbeleidsmakerspnietpontbreken.pHetpuiteindelijkepdoelpisp
eenpbijdrageptepleverenpaanphetpadequaterpopleidenpvanpdepstudentenpaanpdepverschil-
lendephogescholen,phetpontwikkelenpvanpnascholingsmodulenpenpvanphetpformulerenp
vanphandvattenpvoorpgemeentenpmetpbetrekkingptotphetpstimulerenpenpfaciliterenpvanp
zelfbeheer.p
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ConcreetpvoorpJESpzienpwephetpontstaanpvanppartnershipspmetpHVO-Querido,pwoning-
bouwverenigingen,pgemeentelijkepinstellingen,pcliëntenorganisatiespenpdepHogeschoolp
vanpAmsterdam.pDaarnaastpispJESpzichpsamenpmetpNuNNpenpNoiZpaanphetporiënterenpopp
depmogelijkheidpvoorpeenplandelijkepsamenwerkingpvanporganisatiespinpzelfbeheer,pomp
ervaringenpuitptepwisselenpenpsamenpbelangenptepbehartigen.p

Welkepkantphetpprojectpzichpoppgaatpbewegenpispnietptepvoorspellen.pMaarpoppdepkor-
teptermijnpstaatpinpiederpgevalphetpverbeterenpvanpdepdoorstroom,phetpstimulerenpvanp
ervaringsdeskundigheidpenphetpverbeterenpvanpdepsociaaljuridischepdienstverleningpvoorp
onbehuisdenpoppdeprol.pJESpispinpvollepbloeipenpbiedtpmetpdepkennispenpdepkundepdiepdep
bewonerspinphuisphebbenpeenpuitdagingpvoorpandereponbehuisdenpofporganisatiespmetp
vergelijkbarepaspiraties.



CASUS

pp pTijdVoorElkaarpp
eenpmanierpvoorpinteractiepenpparticipatie
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TijdVoorElkaar -  
een manier voor interactie en participatie
YvonnepThomassenp&pPascalpvanpWanrooy

Een Afghaanse vrouw en een Marokkaanse vrouw willen allebei contact met een Neder-
landse vrouw om de Nederlandse taal te oefenen. Ze bieden beiden onafhankelijk van 
elkaar aan te willen koken. Een Nederlandse vrouw in diezelfde wijk wil graag kennis-
maken met de keuken uit andere culturen. Het leidt ertoe, dat de allochtone dames 
samen gaan koken, want ook zij willen graag andere ervaringen met het koken opdoen. 
De autochtone dame schuift graag aan bij de maaltijd en geeft daarnaast Nederlandse 
les. Geoefend wordt vooral tijdens het eten. Intussen ondernemen de allochtone dames 
steeds vaker andere activiteiten en zijn ze bevriend geraakt met elkaar.

ZiephierpzomaarpeenpvoorbeeldpvanpTijdvoorElkaar.

	 Hoe	het	begon

TijdVoorElkaarpispenkelepjarenpterugpgestartpalspeenppilotpvoorpwederzijdsepdienstverle-
ningptussenpbewonerspinpUtrechtpZuid.pTijdVoorElkaarpispeenpwijkgerichtepmarktplaatsp
voorpburenhulp,psamenpdoen,pbewonersinitiatievenpenp lokaalpvrijwilligerswerk.pDep
methodiekpTijdVoorElkaarpbiedtpeenpstructuurpwaarbinnenpbewoners,puitgaandepvanphunp
willenpenpkunnen,pcapaciteitenpkunnenpinzettenpenpdiepvanpanderepwijkbewonerspkun-
nenpgebruiken.pDepkrachtpvanpTijdVoorElkaarpzitpvooralpinphetpbevorderenpvanpdepéénpopp
éénpcontactenptussenpbewonerspinpdepvormpvanpburenhulppenpsamenpdoen.pTijdVoorEl-
kaarpispeenpinvesteringpinpdeplokalepsocialepinfrastructuurp-pdepwegenpwaarlangspmensenp
kunnenpparticiperenpinpdepwijkpenprelatiespkunnenpleggenpmetpelkaar.p

TijdVoorElkaarpkentptweepverschillendeppijlers:peenpinteractievepwebsitep(ziepbijvoorbeeldp
www.tijdvoorelkaar-geestenberg.nl)penpeenpsociaalpmakelaar.pViapdepinteractievepwebsitep
informerenpbuurtbewonerspenplokaleporganisatiespelkaarpoverpvraagpenpaanbod.pDepsoci-
aalpmakelaarpstimuleertpeveneens,pproactief,pbewonerspdeelptepnemenpaanpTijdVoorEl-
kaarpenphelptpompeventuelepdrempelsptepslechten.pDrempelspdiepbewonerspkunnenperva-
renpompietspvoorpeenpanderptepdoenpofpdoorpeenpanderpteplatenpdoen.pEenpbelangrijkep
componentpvanphetpproactiefpwerkenpzijnpdephuis-aan-huispbezoekenpwaarbijpdepsociaalp
makelaar,pondersteundpdoorpstagiairespen/ofpvrijwilligers,pvraagpenpaanbodpbijpdepbewo-
nerspthuispophaalt.p

InpUtrechtpgingpstichtingpAnderGeldpinp2005peenpsamenwerkingverbandpaanpmetpwel-
zijnsorganisatiepPortes.pDitpleiddeptotpdephiervoorpgenoemdeppilotpTijdVoorElkaar;pinitia-
tiefnemerpwasphierpPascalpvanpWanrooy.pDezeppilotpverlieppsuccesvol,perpwerdenpinptweep
jaarptijdpbijnaptweehonderdpmatchespgemaaktpenpeenpveelvoudpaanpcontactenpgelegdp

Hoofdstukp12
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–pziepverderoppbijpdepevaluatiepvanpdeppilotpTijdVoorElkaarpUtrechtpZuid.pTijdVoorElkaarpisp
annop2010pnogpsteedspeenpregulierepactiviteitpvanpPortespinpUtrechtpZuid.pInp2007pheeftp
depBrabantsepStichtingpZetpeenpandereppilotpopgezetpinphetpkaderpvanpdepWmo-proef-
tuinenpinpBreda,pinpdepwijkpHogepVucht.pVanpditpdeelprojectpispeenprapportpverschenen,p
inclusiefpmethodiekbeschrijvingp(Kemperp&pThomassen,p2007).pOokpdezeppilotpispposi-
tiefpverlopen,phoewelperpdestijdspgeenporganisatiepbereidpispgevondenpompTijdVoorElkaarp
tepcontinueren.

	 Hernieuwde	belangstelling

HetplaatstepjaarpisperpeenphernieuwdepbelangstellingpvoorpinitiatievenpalspTijdVoorElkaar.p
DitpblijktponderpanderepuitphetpfeitpdatpTijdVoorElkaarpinp2010pinpeenpaantalpnieuwepwijkenp
vanpstartpgaatpinpdepstedenpUtrecht,pAlmere,pEindhoven,pZeistpenpNieuwegein.pDaarnaastp
hebbenpookpanderepwijkenphunpbelangstellingpgetoond.pDezephernieuwdepbelangstellingp
isptepverklarenpuitpdepbrederepontwikkelingpinpdepmaatschappijpwaarbijpgezochtpwordtp
naarpnieuwepvormenpvanpgemeenschapszin.pDezepontwikkelingpvindtponderpmeerpzijnp
weerslagpinpdepWetpmaatschappelijkepondersteuningp(Wmo),pdiepvanpeenpnieuwepverhou-
dingptussenpburgers,pinstellingenpenpoverheidpuitgaat.pEenpverhoudingpwaarinpmensenp
allereerstpeenpberoeppdoenpopphunpnaastepomgevingpwanneerpzijpbehoeftephebbenpaanp
ondersteuningpofpzorg.p

Dephernieuwdepbelangstellingphaaktpookpaanpbijphetpthemaptoekomstbestendigepzorg-
structuur.pInpditpdenkenpwordtpdep(nietpoppbehandelingpgerichte)pzorgpweerpveelpmeerp
verbondenpmetphetpgewonepleven,pmetpinteractiesptussenpmensenpenphetpbelangpdatp
wordtpgelegdpoppsocialepnetwerkenpvanpmensen.pDezepnieuwepverhoudingptussenpbur-
gerspenpinstellingenpzorgtpookpvoorpeenpanderepkijkpoppwelzijnswerkpwaarinpmethodenp
alspTijdVoorElkaarpgoedppassen.pVerpaktpinptermenpalspWelzijnpNieuwepStijl,pactiefpburger-
schappenphorizontalepparticipatiepwordtpmeerpenpmeerpdepnadrukpgelegdpoppparticipatiep
vanuitpeigenpregie,pdepeigenpkrachtp(empowerment)penphetpzelforganiserendpvermogenp
vanpburgers.p

TijdVoorElkaarpispdanpookpnietpuniekpmaarplidpvanpeenpfamiliepmethodiekenpdiepuit-
gaanpvanpdepeigenpkracht.pInpdeppublicatiep‘Goud in de buurt’pwordenpdezepmethodie-
kenpsamenpomschrevenpalsp‘capaciteitsgerichtepwijkontwikkeling’p(Davelaarp&pVeldboer,p
2007).pDaarbijpgaatphetpnietpalleenpompdepeigenpkrachtpmaarpookpompdepkrachtpvanphetp
(sociale)pnetwerk.p

	 De	principes	van	TijdVoorElkaar

TijdVoorElkaarpheeftpdepwederkerigheidpalspuitgangspunt.pAllepdeelnemerspaanpTijdVoor-
Elkaarpwordenpverzochtpzowelpietsptepvragenpalspietspaanptepbieden.pVanuitpdepfilosofiepdatp
iedereenpietspkanpwatpeenpanderpnodigpheeftpenpiedereenpwelpeenspdephulppvanpeenpanderp
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kanpgebruiken.pBijpTijdVoorElkaarpzijnpbewonerspdaarompzowelpaanbiederpalspvrager.p
MaarptegelijkertijdpbiedtpTijdVoorElkaarpookpallepruimtepaanpbewonerspdiepgraagpwillenp
helpenpenphierp(nog)pnietspvoorpterugpwillenpenpaanpbewonerspdiepvragenphebbenpmaarp
(nog)pgeenpaanbod.pDatpmagpookplaterpnog.p

“Wederkerigheid kan niet alleen een goede impuls bieden in onze pluriforme samenle-
ving, het kan ook het mechanisme vormen voor nieuwe vormen van solidariteit, waar-
aan de samenleving veel nood heeft. In het geheel van rechten en plichten van burgers 
echter is het wederkerigheidsbeginsel ondergesneeuwd geraakt. Binnen de wederkerig-
heid verrichten mensen over en weer belangeloze prestaties in het vertrouwen dat deze 
vroeg of laat worden beantwoord” (Pessers, 1999).

Depwederkerigheidpisptemeerpvanpbelangpwanneerpmenpkijktpnaarpmensenpmetpeenp
beperking.pOfpdatpnupeenpfysieke,pverstandelijkepofpeenppsychischepbeperkingpispofpeenp
beperkingpdoorpouderdom,ptaalachterstandpofpschulden.pVaakpisphetptekortpdepleidsman.p
BijpTijdVoorElkaarpspeeltpditpminderpeenprol,pomdatpmensenpookpwordenpaangesprokenp
oppwatpzep(nogpwel)pkunnenpofpwillen.pZonderpnatuurlijkpuitphetpoogptepverliezenpoppwatp
zepnietpzelfpkunnen.

Daarnaastpgeldtphetpprincipepvanpdepvrijwilligheid.pErpkomtpgeenpgeldpaanpteppas,pofphetp
moetpzijnpvoorpeventueelpgebruiktepmaterialen.pOokponafhankelijkheidpgeldtpalspuit-
gangspunt.pFormeelpstaatpiederpprojectplospvanpwelkeporganisatiepdanpook.pHetpispnietpdep
welzijnsorganisatiepofpdepwoningcorporatiepdiepietsporganiseren,phetpzijnpdepbewonersp
zelf.pOrganisatiespfaciliterenpslechtspdepontwikkeling.

	 De	oorsprong	van	TijdVoorElkaar

EenpbelangrijkepinspiratiebronpvoorpTijdVoorElkaarpzijnpdepideeënpvanpEdgarpCahn.pHijpisp
depoprichterpvanpdepTimepBankspinpdepVerenigdepStatenpenpEngeland.pTijdVoorElkaarpisp
depNederlandsepvariantpvanphetpzogenaamdeptijdbankieren.pInphetpboekp‘No more throw-
away people’pverwoordtpEdgarpCahnpzijnpideeënpoverpcoproductiepenphetpbelangpvanpwatp
hijpcore-economypnoemtp(Cahn,p2000).pCoproductiepisphetpideepwaarbijpdepmenspgelijk-
waardigpenpiederpvanuitpeigenpmogelijkhedenpenpbehoeftenp(willenpenpkunnen)psamen-
werkenpmetpelkaarp(ziepookpverderoppdepvierpkernwaarden).pDepcore-economypbehelstpallep
onbetaaldepactiviteitenpdiepmensenpuitvoeren,pdieptenpgoedepkomenpaanpanderepmensenp
enpaanpdepgemeenschappinpzijnpgeheel.pDepvitaliteitpvanpdepcore-economypbepaaltpvol-
genspCahnpdepveerkrachtpvanpeenpsamenlevingpenpisphetpsocialepfundamentpwaaroppeenp
samenlevingpzichpeconomisch,pcultureelpenppolitiekpverderpkanpontwikkelen.p

“As we contracted out function after function, we left emotional ties, relationships, 
and values without soil. Because we need each other to be needed in order to reinforce 
bonds of love and affection” (Cahn,p2000).
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	 Coproductie	en	het	uitwisselen	van	tijd	zijn	de	kernwaarden	van	tijdbankieren

Datpbegintpmetpdeperkenningpdatpmensenpwaardevolpzijn.pHetpstartpuntpvanptijdbankie-
renpispnamelijkpdeperkenningpdatpmensenpdepechteprijkdompzijnpinpiederepsamenleving.p
Iederpindividupkanpbijdragenpaanpzijnpofphaarpeigenpwelzijnpenpdatpvanpdeplokalepgemeen-
schappdoorphetpinzettenpvanptijd,phetpdelenpvanpkennispenpdeskundigheid,penphetpver-
schaffenpvanppraktischepenpemotionelepondersteuning.p

Hetpherdefiniërenpvanpwerkpispdepvolgendepkernwaarde.pActiviteitenpalsphetpgroot-
brengenpvanpkinderen,pzorgenpvoorpkwetsbarepofpgemarginaliseerdepmensen,pzorgenp
voorpveiligheidpenphetptegengaanpvanpongelijkheidpmoetenpdaarbijpherkend,perkendpenp
gewaardeerdpwordenpalspwaardevolpwerk,pdatpbijdraagtpaanpeenpgezondepsamenleving.

Hetpwerkenpaanpwederkerigheidpenponderlingepruilpispdepderdepkernwaarde.pGevenp
enpontvangenpzijnpdepsimpelstepenpmeestpfundamentelepmanierenpompvertrouwenptep
winnenptussenpmensen.pHetpzijnpdepbasisvoorwaardenpvoorppositievepsocialeprelatiespenp
gezondepgemeenschappen.

Hetpverstevigenpenpuitbouwenpvanpsocialepnetwerkenpispdepvierdepkernwaardep(Ryan-
Collins,petpal.,p2008).pDeelpuitmakenpvanpeenpwederzijdspondersteunendpenpveiligpsociaalp
netwerkpgeeftpimmerspmeerpbetekenispaanphetplevenpvanpmensenpenpnieuwepmogelijkhe-
denpompvertrouwenpopptepbouwen.pSocialeprelatiespzijnpdepbouwstenenpvoorpeenpgoedep
fysiekepenpmentalepgezondheid.

Hetpideepis,pdatpinpdephuidigepgeïndividualiseerdepsamenlevingpmensenpnietpzomaarp
meerpinpstaatpzijnphunpcapaciteitenpinptepzetten.pDepvoorwaardenpdaartoepzijnpvoorpsom-
migepmensenpnietpaanwezig.pDitpgeldtpzekerpvoorpparticipatiepinphetparbeidsproces,pmaarp
ookpvoorpdepeigenpbijdragepaanpeenpleefbarepbuurt.pTijdVoorElkaarpgaatpervanpuitpdatp
‘sterkepsocialepnetwerkenpoppbuurtniveaupervoorpkunnenpzorgenpdatpmensenpzichpveiligp
enpgewaardeerdpvoelen,pbetrokkenpvoelen,pzorgpdragenpvoorphunpomgevingpenpelkaarpenp
minderpafhankelijkpzijnpvanpgeldpenpoverheid.’pBeidepconstateringen,pdatpnetwerkenpvanp
belangpzijnpompindividuenphunpbijdrageptepkunnenplatenpleverenpénpdatpdezepnetwer-
kenpinpdephuidigepsamenlevingponderpdrukpstaan,proepenptezamenpdepnoodzaakpoppomp
buurtbewonerspeigentijdsephulpptepbieden.p

Inpeenpgezondepsocialeprelatiepbestaatpeenpkwalitatief enpsubjectief evenwichtptussenp
depsteunpdiepmenpkrijgtpenpdiepmenpgeeft.pPersoonlijkpcontactpenpvertrouwenpzijnphier-
bijpbelangrijkepfactoren.pVaakpwordtpnietpdirectpietspteruggegevenpvoorpeenpverleendep
dienst,pmaarpisperphetpvertrouwenpdatperpietspwordtpterugpgedaanpmochtphetpnodigpzijn.p
Hetpwerktpalspeenpsocialepverzekering,pookpwelp‘reciprookpaltruïsme’pgenoemd.pEenptermp
diepispontleendpaanpdepbiologie,penpzoveelpbetekentpals:phelppeenpanderpomplaterpinpruilp
ietspterugptepkrijgenp(toekomstigpvoordeel)p(Trivers,p1971).p

Ookpinp‘Oppzoekpnaarpweerkaatstpplezier’-pSamenwerkingptussenpmantelzorgers,p
vrijwilligers,pprofessionalspenpcliëntenpinpdepmulticulturelepstad’pwordtpsamenwerkingp
genoemdptussenpmeerderepbetrokkenenp(Tonkens,petpal.,p2008).pHierinpwordenponderp
anderephetpauthentiekepplezierpenpdepvoldoeningpbeschrevenpvanpvrijwilligerspenpman-
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telzorgers,pdoorphetpfeitpdatpzijpeenpanderpplezierpenpvoldoeningpschenken.pIetsptussenp
altruïsmepenpegoïsmepin.pWeerkaatstpplezierpwordtpdanpeenpgewenstepsituatiep-phetpbindtp
mensen,pzonderpdeptepzwarepbelasting.

Inpfeitepwordtpdoordatpmensenpelkaarpkennen,pzepnietpanoniempvoorpelkaarpzijn,pgemaaktp
datpmensenpeerderphetpandermanspofphetpgezamenlijkepbelangpafwegenptegenphetpeigenp
belang.pHetpelkaarpkennenpkweektphetpvertrouwenpdatpdepanderpdatpookpdoet.pDeperva-
ringpdatpditpookpgebeurtpversterktphetpvertrouwen.pHetpstrevenpvanpTijdVoorElkaarpisp
daarmeepinpdepkern:phetpbevorderenpvanphetpsociaalpvertrouwen.

	 Evaluaties

Evaluatie	Utrecht	–	Zuid
HetpVerwey-JonkerpInstituutpevalueerdepdepTijdVoorElkaar-pilotpinpUtrechtpZuidp(1pjulip
2005p-p1pjulip2007)penpbeschreefphaarpbevindingenpinphetprapportp‘En, heb je ook nog een 
vraag?’ (depMeerep&pHuygen,p2007).pInpdezepevaluatiepbesteedtphetpVerwey-JonkerpInsti-
tuutpnietpalleenpaandachtpaanpdepaantallenpkoppelingenpenpanderephardepcijfers.pOokpisp
gekekenpnaarpdepbelevingpvanpdepdeelnemerspmiddelspeenpenquêtepenpinterviews.pTevensp
isperpaandachtpvoorpdepproceskant.pHoepzijnpgedurendepdeppilotperiodepdepontwikkelin-
genpverlopenpopphetpgebiedpvanpvisie,porganisatiepenpmethode?

Websitegebruik Gehele	looptijd Eerste	periode	(juli	

2005	–	juni	2006)

Tweede	periode	

(juli	2006	–	juni	

2007)

Aantalpbezoekenpwebsite 24.883p(34/dag.) 7.447p(20/dag.) 17.436p(47/dag.)

Aantalpuniekepbezoekers 5.394 2.045 17.436p(47/dag.)

Regelmatigepbezoekers 928p(17%) 219p(11%) 709p(21%)

Gemiddeldpaantalpadvertentiespoppsite 51 44 58

Aantalpreactiespoppadvertenties 197 75 122
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Bemiddeling Gehele	looptijd Eerste	periode	

(juli	2005	–	

juni	2006)

Tweede	periode	

(juli	2006	–	juni	

2007)

Toenamefactor

Totaal	aantal		

bemiddelingen	tussen	

bewoners*

189 48 141 2,9

Waarvan	actief		

ondersteund

111p(59%) 35p(73%) 76p(54%)

Geslaagde	koppelingen 84 30 54 1,8

Waarvan	actief		

ondersteund	door		

sociaal	makelaar

60p(71%) 23p(76%) 37p(68%) n.v.t.

Niet	geslaagde		

actieve	bemiddelingen

48 19 29 n.v.t.

*pBemiddeling:pcontactptussenpvragerpenpaanbieder.pActievepbemiddeling:pmetptussenkomstpvanpdepsociaalp

makelaar.pKoppeling:pgeslaagdepbemiddelingpActievepkoppeling:pmetptussenkomstpvanpdepsociaalpmakelaar.

Tevredenheid	over	koppeling	en	het	ontstane	contact
Wanneerpmensenpdaadwerkelijkpietspvoorpelkaarpzijnpgaanpdoen,pzijnpzepbijnapallemaalp
tevredenp(73%)ptotpzeerptevredenp(22%)poverphetpcontactpdatpontstaanpis.pOokpoverpwátpzep
voorpofpmetpelkaarpgedaanphebbenpzijnpdeprespondentenptepspreken:p92%pisptevredenptotp
zeerptevreden.pInpdepinterviewspsprekenpmensenpookpvanppositievepervaringen,phetpklikt,p
hetpispleukpompanderepenpveelpverschillendepmensenptepontmoetenpenpteplerenpkennen.

Depmeesteprespondentenp (n=35/59%)pzeggenpnieuwepbuurtbewonersptephebbenp
lerenpkennenpdoorpTijdVoorElkaar,pvariërendpvanpéénp(26%),ptotptweeptotpvijfp(29%)pofp
meerpdanpvijfp(5%).

Deprespondentenpwaarderenpookpdepmogelijkheidpompoppeenplaagdrempelige,pgemak-
kelijkepmanierpcontactenptepleggenpmetpanderepbuurtbewoners.pHetpfeitpdatpzepdaarbijp
kunnenpterugvallenpoppeenpsociaalpmakelaarphelptpdaarbij.pDepactievephoudingpvanpdep
sociaalpmakelaar,phetpopzoekenpvanpdepmensen,pwordtpgewaardeerd.pOokpnoemenpdep
respondentenphetppraktischepnutpvanpdingenpvoorpelkaarpdoen.pElkaarpbeterplerenpken-
nen,pietspvoorpeenpanderpbetekenen,phetpbijpelkaarpbrengenpvanpmensenpdiepelkaarpandersp
nooitpgevondenphadden,pdepsaamhorigheid,phetppositievepvertrekpuntpvanphetpproject,p
hetpongedwongenpcontact,pietspvoorpelkaarpoverphebben,pgezelligheidpenp‘het geeft zin 
aan mijn leven’,pzijnpallemaalppluspuntenpdiepdepdeelnemerspnoemen.p
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Conclusies	uit	de	evaluatie	van	het	Verwey-Jonker	Instituut
“Depdoelstellingenpenpwerkwijzepgevenpblijkpvanpeenpkritischepblikpoppdepgeïndividuali-
seerdepsamenleving,pinpcombinatiepmetpeenppositiefpmensbeeld.pInpdepstukkenpkomtphetp
woordpdiefstalpnietpvoor.pMensenpwordenpnietpalspluipgezienpenpwoordenpalsproddelpenp
burenruziepzittenpnietpvooraanpinphetpvocabulaire.p…...pDepnadrukpoppdepmenspalspsociaalp
wezenpenpdepkritiekpoppindividualiseringpstaanpuiteindelijkpinphetplichtpvanpeenpdoelstel-
lingpdepindividuelepmensptepverheffen.”p(depMeerep&pHuygen,p2007)

DepauteurspconcluderenpdatpdepideepachterpTijdVoorElkaarpsteunpverkrijgt,pdatpdepmetho-
diekpwerktp-hoewelpditpnogpnikspzegtpoverpdepefficiëntiepervan-penpdatpdepmethodiekpookp
bijdraagtpaanpdepgeformuleerdepdoelstellingen.pDepzienswijzepenpmethodiekpvanpTijd-
VoorElkaarpispvolgenspdepauteurspinpdepafgelopenptweepjaarpzodanigpontwikkeldpdatpeenp
verderepuitbouwpzinnigpis.pWaarpinpdepvorigepfasephetppionierenpcentraalpstond,pligtpnupdep
opgaveperinpdeppotentiespvanpdepmethodeptepgaanpverzilveren.pNaastpeenphogerpambitie-
niveauphoortpdaarpeenpprofessionaliseringpvanpdepregistratiepenpwerkwijzepbij.pOokphetp
ontwikkelenpenpbeschrijvenpvanpdepbenodigdepcompetentiespvanpdepsociaalpmakelaarpenp
hetpontwikkelenpvanpeenptrainingsaanbodpispvanpbelang.p

Evaluatie	Breda	-	Hoge	Vucht	
InpBredapispvoorphetpeerstpgebruikpgemaaktpvanpdepinzetpvanpstagiairesp(inpditpgevalp3epjaarp
HBO)penpeenpvrijwilligster.pOmdatpdeppilotpslechtspeenptijdelijkpkarakterphadpisperpgeenp
gebruikpgemaaktpvanpeenpwebsite,pwelpvanpnieuwsbrievenpinpdepwijk.pDoorpdepinzetpvanp
depstagiairespenpdepvrijwilligsterpzijnperpinpkorteptijdpveelpadvertentiespopgehaald.pDezep
‘massa’pzorgdepvoorpeerderepmogelijkhedenptotpkoppeling.pOmdatperpechterpenigeptijdp
verstreekpvoordatpeenpstagiairepenpeenpvrijwilligsterpalspsociaalpmakelaarpopppadpgingen,p
verliepenpeenpaantalpkoppelmogelijkhedenpweer.pDepkoppelingsfasepleverdepuiteindelijkp
eenpscorepoppvanp28%pmatchespvanpdepgevraagdepcontacten.p

Zoalspgezegd,pdepstagiairespzorgdenpvoorpmeerpadvertentiespaanpvraagpenpaanbod.pDatp
gingpechterpnietpzomaar.pErpispnadrukkelijkpaandachtpbesteedpaanpinformatiepenptrainingp
enpookpaanpdepconditiespwaaronderpdezepstagiairespaanphetpwerkpgingen.pDepwinstpvoorp
depstagiairespbestondpuitpeenpgrootpaantalpleereffectenpénpzephaddenphetpnietpwillenpmis-
sen.pBijpdepresultatenpvanpdepinventarisatiefasephoordepookphetpverkrijgenpvanpinzichtpinp
wijkbetrokkenheidpenpdeelnamepaanpvrijwilligersactiviteitenpenpburenhulp.pDepmeestep
bewonerspdiepwerdenpondervraagdp(79%)pblekenpmetpplezierpinpdepwijkptepwonenpenp63%p
hadpervaringpmetpburenhulp.p

InpBredapispdeppilotpnadrukkelijkpgeplaatstpinphetplichtpvanpdepWmo.pMetpprestatieveldp1p
moetpeenpgemeentepeenpbeleidpvoerenpdatpdepsocialepsamenhangpinpdepwijkpbevordert.p
DepervaringpmetpTijdVoorElkaarplietpzienpdatpinpbetrekkelijkpkorteptijdp(doorlooppvanpdep
pilotp4pmaanden,pexclusiefp2pmaandenpvoorbereidingstijd)presultaatpkanpwordenpbehaaldp
bijphetpoppgangpbrengenpvanpwederkerigeprelatiesptussenpbuurtbewoners.pDaarbijpispwelp
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depoutreachendepaanpak,phetpmensenpdirectpaanspreken,peenpvoorwaarde.pDitpgeldtp
zekerpinpdepopbouwfasepenpzekerpookpvoorpwatpbetreftphetparticulerenpvanpdepvragen,p
essentieelpookpvoorpsocialepnetwerken.

Bijphetpkoppelenpblijktpsomsphetpevenwichtptussenpvraagpenpaanbodpverptepzoeken.pOokp
ispsomspafstemmingpmetpanderephulp-penpdienstverlenerspnoodzakelijk.pErpmoetpdanpookp
contactpzijnpmetpanderepwerkerspinpdepwijkpvoorpdepnodigepdoorverwijzingpen/ofpover-
dracht.pOokpispsomspdoorverwijzingpnaarpcommercieelpaanbodpnoodzakelijkp–peenpheelp
huispbehangenpgaatpechtptepver.pSociaalpcontactpenpwederkerigheidpmoetpvooroppstaan.p
Ookphierpblijktphetpfundamentpdepsociaalpmakelaar.pVanuitpdiepfunctiepwordtphetpprojectp
inpgangpgezetpenpdiepfunctiepispookpdepvoorwaardepvoorpcontinuïteit.p

	 Kant	en	klaar?

TijdVoorElkaarpispgeenpkantpenpklarepmethodiek.pNogpsteedspzijnperpdilemma’spdiepgeenp
eenduidigpantwoordpkennen.pHoepgaatpdepsociaalpmakelaarpbijvoorbeeldpompmetphetpver-
moedenpdatperpmeerpaanpdephandpispachterpdepvoordeur?p

VerderpblijftpdepvraagphoepTijdVoorElkaarpbetrokkenpkanprakenpbijpbepaaldepgroepenp
bewonerspdiepveelptepwinnenphebbenpbijpdeelname,pmaarpwelpeenpextrapsteuntjephierbijp
nodigphebben.pGeblekenpispnamelijkpookpdatpTijdVoorElkaarpeenpgoedepbijdragepkanpleve-
renpaanphetpempowerenpvanpmensen,pmetpnamepbijpdeparticulatiepvanpvraagpénpaanbod,p
aanbodpénpvraagpenphetpondersteunenpbijpwatpLilianpLinderspdepvraagverlegenheids-penp
handelingsvaardigheidpnoemtp(Linders,p2010).pSowiesopvaltperpnogpveelpteplerenpenptepont-
dekkenpalsphetpgaatpompWelzijnpNieuwepStijlpwaarpTijdVoorElkaarpbijpaansluit,palsookpoverp
depbijbehorendepcompetentiespvanpdepsociaalpwerker.p

Eenpbelangrijkepuitdagingpblijktpvooralphetpdoorbrekenpvanpdepvraagverlegenheid.pMen-
senpzijnpterughoudendpalsphetpgaatpompeenpvraagptepstellen.pVraagverlegenheidpheeftp
verschillendepoorzaken.pEenperpvanpispdatphulppkrijgenpvanpeenpanderpeenpgevoelpvanpver-
plichtingpietspterugptepdoenpmeebrengt.pDitpispeenpuniverseelpkenmerkpvanpdepmens.

‘Alspjepietspgeeftpaanpeenpander,pvoeltpdiepanderpzichpverplichtpvroegpofplaatpietspterugptep
geven.pAlspjephetpnietpdoet,palspjepnietphelptpwiepjouphielp,pvoelpjepjepbeschaamd.pHetpispheelp
ietspanderspdanpinphetpkrijtpstaanpbijpdepbakkerpomdatpjepdeprekeningpnietpbetaalde.pDep
ethiekpvanpdepgiftpispveelpverplichtenderpdanpdepethiekpvanphetpcontract,palduspDorienpPes-
serspinphetpinterviewp‘Gevenpomdatpooitpispgegeven’p(PeterpBrusse,pDepVolkskrant,p1999).p

Anderepoorzakenpzijnpmeerpcultuurgebonden.pDepervaringpleertpdatprelatiefpveelp
ouderepmensenpmoeitephebbenpmetpvragen.pDaarbijpisperpeenpverschilptussenpvrouwenp
enpmannen.pOuderepvrouwenpdurvenpvaakpnietpomphulpptepvragenpomdatpzijpgewendpzijnp
vooralptepzorgenpvoorpanderenpenphunpeigenpwensenpoppdepachtergrondptepplaatsen.pBijp
ouderepmannenpisphetpvooralptrots.pZijpzeggenpgeenphulppnodigptephebben.pMaarpookp
jongerepmensenpkennenpcultuurgebondenpvraagverlegenheid.pDepcultuurpvanpeigenpver-
antwoordelijkheidpenpindividualismephebbenponspgeleerdpvoorponszelfpopptepkomenpenp
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depanderpzopminpmogelijkplastigptepvallen.pOmphulppvragenpzienpwepalspbelastendpvoorpeenp
anderpenpeenptekenpvanpzwakheidpvanponszelf.p

HetpdoorbrekenpvanpvraagverlegenheidpvergtpeenpcultuurveranderingpwaarbinnenpTijd-
VoorElkaarpslechtspeenpmarginaleprolpkanpspelen.pTochpmerkenpwepdatpjuistpdepnadrukp
oppdepwederkerigheidphetpvoorpmensenpgemakkelijkerpmaaktpomptepvragen.p22%pvanpdep
respondentenpuitpdepevaluatiepvanpVerwey-Jonkerpzegt,pdoorpTijdVoorElkaar,peerderpietsp
tepdurvenpvragenpaanpeenpander.pDepsociaalpmakelaarpprobeertpdepvraagverlegenheidptep
doorbrekenpdoorpaanptepgevenpdatphetpvragenpaanpiemandpookpbetekentpdatpdepanderp
gewaardeerdpwordtpvoorpzijnpkwaliteiten.pSomspwerktpditpalspeenpeyeopenerpenpwordtphetp
beroeppdoenpoppeenpanderpgezienpalspeenpleerpunt.

Hetpdoorbrekenpvanphetptaboepoppvraagverlegenheidpheeftpbelang.pDezepschroompomp
hetpvragenpvanphulppbelemmertpnamelijkpwederzijdsepuitwisseling.pEnpzoalspalpeerderp
opgemerkt,pvoorpgelijkwaardigepsocialeprelatiespenpnetwerkenpispditpbelangrijk.pWanneerp
dezepvraagverlegenheidpsamengaatpmetphandelingsverlegenheidpispdatpzelfspfataalpvoorp
hetpontstaanpvanpinformelepzorg,palduspLilianpLinderspinphaarpproefschriftp(Linders,p2010).p
Ditpispeenpvanpdepbelangrijkstepredenenpvoorphetpinzettenpvanpeenpsociaalpmakelaarpbijp
TijdVoorElkaar.pNaastphetpmakenpvanpeenpgoedepmatchphoortpdepcoachingpbijphetparti-
culerenpvanpvraagpénpaanbodptotpdepbelangrijksteptakenpvanpdezepsociaalpmakelaar.pOpp
dezepmanierpstaatpnaastpeenpafhankelijkepenpkwetsbarepvragerpeenpmeerpzelfbewustep
aanbieder.pHetpwerktpvoorphetpherstelpvanpdepbalanspvanpdepdeelnemer,phetpzogenoemdep
empoweren.p

	 Innovatie	en	groeipotentie

DepmethodepTijdVoorElkaarpispaangepastpaanpdephandpvanpnieuwepinzichtenp(onderpande-
repoppbasispvanpdepevaluatiepvanphetpVerwey-JonkerpenpdeppilotpinpBreda)penpdepsteedsp
weerpnieuwepervaringenpmetpTijdVoorElkaarpinpUtrechtpZuid.pVandaarpdatpwepnupsprekenp
vanpTijdVoorElkaarp2.0.pRecentpispeenpnieuwepmethodiekbeschrijvingpinpgebruikpgeno-
men.pDepbelangrijkstepinnovatiespinpTijdVoorElkaarp2.0pzijnphetpverderpbenoemenpenpuit-
werkenpvanpdeprollenpenpcompetentiespvanpdepsociaalpmakelaar,phetpverderpuitwerkenpvanp
deponderlingepsamenwerkingptussenpprofessionalspinpdepwijkpenphetpaanpassenpvanpdep
websitepoppbasispvanpdepnieuwepmogelijkhedenpenpinzichtenpdiephetpwebp2.0pbiedt.

Rollen	en	competenties	sociaal	makelaar
Steedspmeerpkomtphetpbesefpoppdatpdepwelzijnswerkerpeenpinspirerendepcoachpdientptep
zijnpdie,puitgaandepvanpdepmotivatiepenpeigenpkrachtpvanpdepbewoner,pdepbewonerponder-
steuntpinpdepstappenpdiephijpwilpenpkanpzetten.pDepsociaalpmakelaarpispeenpinvullingpvanp
depnieuwepwelzijnswerker.pDeprolpvanpdepsociaalpmakelaarpispevident.pDepfunctiepalspzoda-
nigpkanpwordenponderscheidenpinpvierprollen:pdepverkoper,pdepmakelaar,pdepcoachpenpdep
bemiddelaar.p
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Alspverkoper gaatpdepsociaalpmakelaarpdepwijkpinpompbewonerspenplokaleporganisatiesp
bekendptepmakenpmetpTijdVoorElkaar,ptepenthousiasmerenpenptepmotiverenpdeelnemerptep
wordenpvanpTijdVoorElkaar.pAlspmakelaarphaaltphijpvraagpenpaanbodpenpmaaktpopgehaaldep
vraagpenpaanbodpkenbaarpaanpbewonerspenpinstellingenpinpdepwijk.pDaarnaastpspeeltphij,p
zopnodig,peenpactieveprolpinphetpbijpelkaarpbrengenpvanpdeelnemerspviaphunpvraagpenpaan-
bod.pAlspcoachpgeeftpdepsociaalpmakelaarpextrapaandachtpaanp(potentiële)pdeelnemerspenp
stimuleertphenpomptepwerkenpaanphetpontdekkenpenpmobiliserenpvanphunpeigenpkrachtp
(empowerment).pAlspbemiddelaarpbemiddeltpdepsociaalpmakelaarptussenpeventuelep
klachten,pbrengtphijpzopnodigpongewenstpgedragpterpsprakepenpkanpinphetpuiterstepgevalp
deelnemerspuitsluitenpvanpdeelname.p

Dezepvierprollenpmakenpdepfunctiepvanpsociaalpmakelaarpveelzijdigpenpuitdagend.pAllepvierp
deprollenpvereisenphunpeigenpcompetentiespenpeenpanderephouding.pZopvereistpdepverko-
perponderpanderepeenpproactievepaanpak,phetpdurvenpdepstraatpopptepgaanpenpbewonersp
aanptepspreken.pDepmakelaarsrolpvereistponderpmeerpmenselijkpinzichtp-pwieppastpbijpwie?p
Alspcoachpmoetpdepsociaalpmakelaarpgoedpkunnenpluisterenpenpenthousiasmerenpenpalsp
bemiddelaarpmoetpdepsociaalpmakelaarpdurvenpoptreden.pDepsociaalpmakelaarpispzichpide-
aliterpbewustpvanpzijnpvierprollenpenpdepdaarbijpbehorendepcompetentiespenphoudingpenp
kanphierinpmakkelijkpswitchen.p

BinnenpTijdVoorElkaarpwordtpveelpaandachtpbesteedpaanphetpversterkenpvanpdepcompe-
tentiespvanpdepsociaalpmakelaar.pDitpgebeurtpviapeenpverplichteptrainingpvoorpdepsociaalp
makelaarpenpanderenpactiefpbetrokkenpbijpdepuitvoeringpvanpTijdVoorElkaar,pnetwerkbij-
eenkomsten,pcollegialepvisitatiepenpintervisie.pVerderpisperpeenpgeslotenponlinepcommu-
nitypvoorpsociaalpmakelaarspenpanderepactiefpbetrokkenpprofessionalspwaarbinnenperva-
ringen,pdocumentenpenpvragenpenpdergelijkepmetpelkaarpwordenpgedeeld.pHierbijpwordtp
hetpmodelpvanpdep‘communitiespofppractice’pgebruikt.p

Samenwerking	in	de	wijk	
EenpvanpdepsuccesfactorenpvoorpTijdVoorElkaar,penponderschatpbinnenpdeppilotpinpUtrechtp
Zuid,pispdepsamenwerkingptussenpdepsociaalpmakelaarpenpanderepprofessionalspactiefpinp
depwijk.pHijpkanpzijnprollenpnietpgoedpvervullenpzonderpdezepsamenwerking.pAlspverkoperp
stimuleertpdepsociaalpmakelaarpdatplokaleporganisatiesphunpvraagpnaarpvrijwilligerspoppdep
websitepplaatsen.pOokpwijstphijpopphetpmogelijkepbelangpvanpTijdVoorElkaarpvoorpdepcli-
entenpenpachterbanpvanpdeporganisaties.pAlspmakelaarpverwijstpdepsociaalpmakelaarpeenp
deelnemerpdoorpnaarpeenpandereporganisatie,pberoepskracht,pinitiatiefpofpactiviteitpinpdep
wijkpwanneerpvraagpofpaanbodphierpbeterppassen.pAlspcoachpenpscheidsrechterpwerktpdep
sociaalpmakelaarpsamenpmetphulpverlenerspenpbegeleiderspvanpbewonerspmetpeenppsy-
chischepofpverstandelijkepbeperkingpenpmetpreintegratie-penpinburgeringstrajecten.p
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DeporganisatiepdiepTijdVoorElkaarpgaatpuitvoerenpzetpvanafphetpbeginpinpoppsamenwer-
kingpmetpoverigeppartijen,pzowelpoppuitvoerendpalspoppbeleidsniveau.pIndienpaanwezigp
wordtpgetrachtpaansluitingptepvindenpbijpreedspbestaandepsamenwerkingsverbandenp
zoalsphetpwijkgerichtpwerkenpofpdepteamspvanpdepwoonservicezones.p

Depsamenwerkingptussenpdepsociaalpmakelaarpenpanderepuitvoerderspinpdepwijkpkrijgtp
medepvormpdoordatpdepsociaalpmakelaarpproactiefpanderepprofessionalspopzoekt.pDaar-
naastpzetpdeporganisatie,pdiepTijdVoorElkaarpimplementeert,pinpoppdepvormingpvanpeenp
buurtteamp(lokaalpkanpeenpanderepnaampgekozenpworden).pDitpbuurtteampbestaatpuitp
depsociaalpmakelaarpenpdepprofessionalspdiep‘dicht’ptegenphetpwerkpvanpdepsociaalpmake-
laarpaanzitten,poftewelphetpmeestptepwinnenpenptepgevenphebbenpinphetpcontactpmetpdep
sociaalpmakelaar.pDepsamenstelling,porganisatiepenptakenpvanpeenpdergelijkpteampispperp
wijkpverschillend,ponderpanderepafhankelijkpvanpdepgesteldepdoelenpenpbestaandepsamen-
werkingsstructuren.pInpdeplichtstepvormpisphetpbuurtteampeenpperiodiekpoverlegorgaan.p
Depoverigepprofessionalspbinnenphetpbuurtteamphebbenpdanpgeenpextraptakenpbinnenp
TijdVoorElkaar.pInpeenpverdergaandepvormphebbenp(sommige)pprofessionals,pnaastpdep
sociaalpmakelaar,pookpextraptakenpbinnenpTijdVoorElkaar,pbijvoorbeeldpinphetpbetrekkenp
vanpspecifiekepdoelgroepen.p

Doorontwikkeling	website
DepvorigepversiepvanpdepTijdVoorElkaar-websitepwaspprimairpgerichtpopphetpvraag-penpaan-
bodgebeuren.pDatpwilpzeggen:peerstpkwampdepvraagpenphetpaanbodpenponderpdepvraagpenp
hetpaanbodplagphetpprofielpvanpdepdeelnemer.pVeelpdeelnemerspvuldenphunpprofielpdanp
ookpnietpin.pInphetpechteplevenpwilpjepechterpeerstpiemandpkennenpvoordatpjepeenpvoorstelp
(lees:pvraagpsteltpofpaanbodpdoet).pHetpprofielpvanpdeelnemerspispoppzijnpminstpnetpzop
belangrijkpalspzijnpvraagpenpaanbod.pVandaarpdepnieuwepopzetpwaarbijpdepdeelnemersp
zichpeerstpvoorstellenpaanpelkaarpenpvanuitpdaarphunpvraagpenpaanbodpkenbaarpmaken.p
Ziepbijvoorbeeldpwww.tijdvoorelkaar-galecop.nl.

	 Samenvatting	&	vooruitblik:	wat	gaat	de	komende	tijd	gebeuren	met	deze	praktijk

Inp2010pispTijdVoorElkaarp2.0pvanpstartpgegaanpalsp2-jarigeppilotspinpAlmerep(Striphelden-
buurtpenpZeeheldenbuurt),pNieuwegeinp(GalecoppenpDoorslag),pEindhovenp(Geesten-
berg),pUtrechtp(Transwijk),pZeistp(Vogelwijk)penpisperponderpanderepinteressepvanuitpEdepenp
Amsterdam.pAlspdeppilotspsuccesvolpzijn,pzalpinpdepmeestepvanpdezepstedenpTijdVoorElkaarp
ookpwordenpuitgeroldpnaarpanderepwijken.p

Hetpblijftpspannendpomptepzienphoepomptepgaanpmetpdepvraagverlegenheidpenphetp
betrekkenpvanpdiversepgroepenpbewoners.pDaarnaast,pdeppilotsphebbenptotpopphedenp
gedraaidpinpwijkenpofpbuurtenpmetpeenpbevolking,poverwegendpuitpdeplagerepsociaaleco-
nomischepklasse.pWatpgebeurtperptussenpbewonerspinpeenpmeerpheterogenepbuurtpofpwijkp
metpgroterepinkomensverschillenpenpgroterpverschilpinpopleiding?
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Tegelijkertijdpispdepvraagpnaarpeffectiviteitpenpefficiëntiepinphetpgeheelpnogpnietpbeant-
woord.pWatplevertpTijdVoorElkaarpdaadwerkelijkpoppvoorpbewonerspenpwelkepkostenpstaanp
daarptegenover?pBlijvenpmensenpselfsupporting?pOokpalpkomenperpgezondheidsklachten?p
Watpkrijgtpvoorrang?pDoenpmensenpeerderpeenpberoeppopphunpmedemenspofptrekkenpzep
hunpportemonnee?pOfpispditplaatstepnietpmeerpaanpdeporde,pwanneerpdeptekortenpaanp
mensenpachterpdepzorg-penpdienstverleningpzichpmeerplaatpvoelen.pIspiedereenpdanpweerp
gewoonpoppzijnpmedeburgerpaangewezen?pOfpslagenpweperinpoppdezepontwikkelingpvoorp
tepsorteren,ponderpmeerpdoorpdepvraag-penphandelingsverlegenheidptepdoorbreken?pDep
krachtpvanpTijdVoorElkaarpispimmerspdepgelijkwaardigheidpvanpdeprelaties,pdiepperpdefi-
nitiepduurzamerpzullenpzijnpdanpeenmaligpdienstbetoon.pBovendienpispTijdVoorElkaarp
eenpsterkpkaderpwaarpveelpteplerenpvaltpoverpwederkerigheid,poverphoep‘maakbaar’psocialep
steunpispenpoverpdeprolpvanpdepprofessional.p



176p Oppzoekpnaarpduurzamepzorg



CASUS

pp pHetpverbindenpvanpformelepenpinformelepondersteuningp
metpvraagpatronen
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Het verbinden van formele en informele ondersteuning 
met vraagpatronen
ErikpJansenp&pMarthapvanpBiene

Inpditphoofdstukpwordtpingegaanpoppdeptoepassingpvanpvraagpatronenonderzoekpalsp
middelpompformelepenpinformelepondersteuningptepverbinden.pHierbijpwordtpnadrukkelijkp
nietpalleenpgekekenpnaarpzorg,pmaarpookpnaarpmeerpbredepvormenpvanpondersteunendep
activiteitenpwaarpburgerspvanpprofiterenpenpinpparticiperen.pInpdezepbenaderingpwordenp
burgerspinphunpkrachtpgezet,pinptegenstellingptotpdepzogehetenpdoelgroepenbenaderingp
waarbijpburgerspbenaderdpwordenpinptermenpvanpproblematiekenpofptypenpburgers.pDoorp
consequentpdepdialoogpenpdepcocreatieptepzoekenpwordtpgestreefdpnaarpnieuwepverbin-
dingenptussenpformelepenpinformelepdienstverlening.pHiermeepwordtpconcretepinvullingp
gegevenpaanphetpbegrippCivilpSociety,pwaarinpburgerspactiefpbetrokkenpzijnpbijphunpsamen-
leving.pAanpdephandpvanpeenpvraagpatronenonderzoekpinpdepNijmeegsepwijkpHatertpwordtp
uitgelegdphoepdepinnovatiemethodiekpinpzijnpwerkpgaatpenphoeppraktijkinnovatiepinpfor-
melepenpinformelepondersteuningpgestaltepkrijgt.

	 Casusbeschrijving:	De	Nijmeegse	wijk	Hatert

DepNijmeegsepwijkpHatertpispeenpvoormaligpdorppenpthanspkadastralepdeelgemeentepvanp
Nijmegen.pMetpongeveerp9500pinwonerspisphetpdepgrootstepwoonwijkpvanpdepstad.pDep
wijkpkentpeenpgrotepverscheidenheidpaanpetnischepgroepenpmetp18%pvanpniet-westersp
allochtonepafkomstp(tegenp12%pinpNijmegenpalspgeheel).pVanpdepjongerenpisp30%pvanp
allochtonepafkomst.pHatertpispalspwijkpalplangerpeenpgebiedpmetpsociaal-maatschappe-
lijkepproblematiekpenpbijbehorendepkenmerken:peenplaagpinkomenpvoorpruimpdephelftp
vanpdephuishoudens;pgemiddeldplaagpopleidingsniveau;pveelpinwonerspontvangenpeenp
uitkering;pgrootpaantalp“gewichtsleerlingen”poppdepscholen.pErpispeenptoenamepaanpzwak-
kerephuishoudenspterwijlpmeerpkapitaalkrachtigephuishoudenspwegtrekken.pOokpsprekenp
zowelpbewonerspalspprofessionalsphunpzorgpuitpoverpdiversepverschijnselenpinpdepwijk.p
(OngedeeldpHatert,p2007).

InpsamenwerkingpmetpwelzijnsorganisatiepTandempispdoorphetp lectoraatpLokalep
DienstverleningpvanuitpKlantperspectiefpvanpdepHogeschoolpvanpArnhempenpNijmegenp
eenponderzoekpuitgevoerdpompinpHatertpvraagpatronenpvanpburgersptenpaanzienpvanp
wonen,pwelzijnpenpzorgptepontdekken.pDaarbijpispgekozenpvoorpeenpgebiedsgebondenp
aanpakpenperpwerdpexplicietpbeoogdpdatpdepconclusiespvanphetponderzoekpdepuitgangs-
puntenpzoudenpvormenpvoorpdepontwikkelingpvanpnieuwpaanbodpinpdepwijk.pDitpaanbodp
zouptotpstandpmoetenpkomenpinpnauwepsamenwerkingptussenpbetrokkenplokaleppartners.

Depessentiëlepkenmerkenpvanphetponderzoekpwarenpalspvolgt.pTenpeerstepwasphetpper-
spectiefpvanpbewonerspvanpHatertphetpprimaireponderwerppvanponderzoekpwaarvoorpopenp
interviewspmetpeenpsteekproefpvanp42pburgerspzijnpgehouden.pTandempispvanuitphaarp
invalshoekpimmerspmetpnamepgeïnteresseerdpinpdepwelzijnsvraagpvanpburgerspzelf.pTenp

Hoofdstukp13
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tweedepbestondphetponderzoeksteampuitpeenpgemengdepgroeppvanp(ervarenpenplerende)p
socialeppraktijkonderzoekers,pprofessionalspvanpTandempenpstudenten.pHetpbetrofpdusp
eenpmultidisciplinairponderzoeksteam.pTenpderdepwerdpgebruikpgemaaktpvanpeenpnar-
ratievepmethodepvanpinterviewenpenpanalyserenpwaarmeephetpletterlijkepverhaalpvanpdep
burgerpdoorphetpheleponderzoeksprocespcentraalpblijftpstaan.pDezepverhalenpvanpburgersp
werdenpgeanalyseerdpoppoverpwelkeponderwerpenpwordtpgesproken,pvanuitpwienspper-
spectief,penpwelkepkwalificatiepoverphetponderwerppwordtpgegeven.pTotpslotpwerdenpdezep
(fragmentenpvan)pverhalenpvanpburgerspdoorpdepverschillendepbetrokkenenpgeanalyseerd.

Depanalysepvanpbewonersnarratievenpleiddeptotpdepidentificatiepvanppatronen.pDezep
patronenpbestaanpuitptweeptypenplogicapoverphoepbewonerspdepwijkpervaren.pDepmeer-
derheidphangtpeenplogicapaanpdiepkanpwordenpaangeduidpalspcultuurpessimisme.pDezep
meerderheidslogicapwordtpgekenmerktpdoorpdepneigingpvanpdezepbewonersptepvindenpdatp
“vroegerpallespbeterpwaspdanphetpnupis”.pDepbetreffendepgroeppburgerspsteltprespectpnodigp
tephebben,penptoezichtpenpcontrolepoppmisstandenpinpdepwijkptepeisen.pDaarnaastpwillenp
zepvooralpgeenplastphebbenpvanpanderenp(passieveptolerantie),pmaarpwillenpzepjuistpwelp
eenpgevoelpvanpveiligheid.pWatpzepertegenoverpkunnenpstellenpalspeigenpbijdragepispeven-
welpalleenpmachteloosheidpenpcultuurpessimismepalspbasishouding.

Tegenoverpdezepmeerderheidpstaatpechterpeenpveelpkleinerepgroepp(vooralpbestaandep
uitpbewonerspvanpallochtonepafkomst)pdiepeenplogicapaanhangtpdiepwepkunnenpaandui-
denpmetpIt takes a village.pDitpispeenpafleidingpvanphetpAfrikaansepgezegdepwaarmeepwordtp
verwezenpnaarpdepdoorpdepextendedpfamilypgezamenlijkpgedragenpverantwoordelijkheidp
voorpdepopvoedingpvanpkinderen:pItptakespapvillageptopraisepapchild.pDeppersonenpdiepdezep
minderheidslogicapaanhangenphebbenpgelijkheidpnodig,peisenpdatpwijkbewonerspsamenp
gaanpstaanpvoorpdepwijkpenpvoorpelkaar,pwillenpvriendschappalspvoorbeeldpvanpactievep
tolerantiepvanpelkaar,penpkunnenpzelfpaanpditpallespbijdragenpdoorpmetpelkaarpinpgesprekp
tepgaan,pelkaarptepwaarderenpenpnieuwsgierigheidpjegenspdepanderpteptonen.

Napvoltooiingpvanphetponderzoekpbleekpsaillantpgenoegpbijpnaderepanalysepvanphetp
wijkactieplanpvanpdepgemeentepNijmegenpdatpditpplanpinpdepbasisptegemoetpkomtpaanp
depmeerderheidslogica.pOftewel,phetpplanpbestondpuitpbeleidsspeerpuntenpmetpalspbood-
schap:pHatertpmoetpveiliger,perpmoetpmeerptoezichtpoppdepjeugd,pinwonerspmoetenpmeerp
ofpweerpgaanpwerken,pinwonerspmoetenpmeerpgaanpbewegen.pBijpelkpvanpdezepspeerpun-
tenpwordtpuitgegaanpvanpdepmachteloosheidpenphetpgebrekpaanpzelfpnemenpvanpverant-
woordelijkheidpdoorpburgerspzelf.pInphetplichtpvanpdepgevondenpmeerderheids-penpmin-
derheidslogicapvielpdanpookpoppdatphetpwijkactieplanp(OngedeeldpHatert,p2007)pvrijwelp
uitsluitendpdepmeerderheidslogicapleekptepfaciliteren.pOmdatpmensenpdiepdepmeerder-
heidslogicapaanhangenpgeneigdpzijnpzichzelfpbuitenpdezeplogicaptepplaatsenp(immers:palsp
ikpvindpdatperpmeerptoezichtpmoetpkomen,pbedoelpikpuiteraardptoezichtpoppiemandpandersp
danpmijzelf)penpanderenpbijpvoorbaatpverdachtpzijnpalspzep“last”pveroorzaken,pligtpdep
nadrukpbijpdepmeerderheidslogicapnietpoppdepdialoog,pmaarpopprepressie.pDaarmeepispzijp
gebaseerdpoppondemocratischepuitgangspunten,penpuiteraardpisphetpzachtpgezegdptwijfel-
achtigpalspgemeentepenpwelzijnsorganisatiespzichpmetpnameprichtenpopphetpbedienenpvanp
dezepmeerderheid.pVanuitphetpperspectiefpvanpformelepversuspinformelepondersteuningp
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legtphetpwijkactieplanphetpprimaatpdanpookpbijpdepformelepinstantiespenponderstreeptpzep
daarmeepdepstatuspapartepvanpformelepondersteuning.pAlspdeplijnpvanphetpwijkactieplanp
depenigepstrategiepvormt,plijktphetpleggenpvanpverbindingenptussenpformelepenpinformelep
vormenpvanpondersteuning,pmeerpconcreetpdepverbindingenpenpondersteunendeprollenp
vanpburgerspinprelatieptotpelkaar,phelaaspeenpdoodlopendepweg.

Enigepafstandpnemendpvanphetpprocespdatpzichpinpbovenstaandepcasuspheeftpvoltrok-
kenpisphetpbelangrijkpstilptepstaanpbijpwatpdepgevolgenpzijnpgeweestpvoorpopdrachtgeverp
Tandem.pZowelponderzoeksprocespalsponderzoeksresultatenphebbenpbijpbestuurpenppro-
fessionalspvanpTandempgeleidptotpmeerpinzichtpinpdepwaardesystemenpvanpdepburgerspinp
Hatertpalsookptotphetpbesefpdatpditpinzichtpwaardevollephandvattenpbiedtpvoorpeenpduur-
zaampenpconstructiefpwelzijnsinterventieprogrammapinpprobleemwijkenpinpNijmegenpinp
hetpalgemeen,penpinpHatertpinphetpbijzonder.pOokpheeftpditpgeleidptotphetpbesefpdatpdep
operationelepconsequentiespvanpdepnieuwepinzichtenpnietppasklaarpwordenpaangeleverdp
inphetponderzoek:phetpispaanpdepwijkprofessionalspompsamenpmetpbewonerspinterventiesp
tepontwerpenpdiepinpovereenstemmingpzijnpmetpdepgevondenpinzichten.pDaarbijpwordenp
zijperkendpinphunpuitvoerendepcompetentie,penpwordenpzijpdaarinpduspserieuspgenomen.p
TenslottepheeftphetponderzoekpookplatenpzienpdatpTandempnietpalleenpkanpopererenpmaarp
juistpeenpbindendeprolpkanpvervullenpinphetpinplijnpbrengenpvanpdephoeveelheidpaanprela-
tiefplosstaandepinitiatievenpdiepinpHatertpeenpverbeteringpvanpdepsocialepinfrastructuurp
enpcohesieptotpstandpwillenpbrengen.pDepmeer-penpminderheidslogicapbiedenpdaarinpeenp
helderpreferentiekader.pInphetpvervolgprojectpwordtpdanpookpingezetpopphetporganiserenp
vanpdepdialoogptussenpdepveelheidpaanpbestaandepinterventiespompoppgrondpdaarvanpeenp
impulsptepkunnenpgevenpaanphetpfaciliterenpvanpdepkrachtenpvanpburgersphetpItptakesp
apvillage-perspectiefpaanhangen.pDoorpdepgekozenpnieuwepstrategiepwordtpTandempdanp
ookpinpstaatpgesteldpompjuistpinpdepverbindingenptussenpformelepenpinformelepvormenp
vanpondersteuningptepbouwenpaanpdepkrachtpvanpdepwijkpHatert.

Ompeenpindrukptepgevenpaanpwelkpsoortpverbindingenpgedachtpkanpworden,pnemenp
wepalspvoorbeeldpeenpconcreetpvraagpatroonpuitphetponderzoek:p“Hoephelpenpgeneratiesp
elkaarpinpHatert?”pHetpbleekpdatpjongerenpalspgroeppvoornamelijkpalspdaderspofpalspslacht-
offerspenpdusplouterpinpnegatieveptermenpwerdenpbeschreven.pTegelijkertijdpwerdenpdep
beeldenpoverpouderenpgekenmerktpdoorptermenpalsp“nietpmeerpkunners”,ppersonenpdiep
nietpmeerpinpstaatpzijnpproductiefptepzijnpvoorphunpomgeving,penpdezepalleenpmaarptotplastp
zijn.pDepvraagpwaarpdepprofessionalspvervolgenspmeepworsteldenpwas,phoepdezepgenera-
tiespnaderptotpelkaarptepbrengenpzijn.pDaarbijpkanpgedachtpwordenpaanpactiviteitenpvanp
ouderenpvoorpjongerenpenpvicepversa.pDoorpinpdezepoplossingsrichtingptepzoekenpzullenpdep
generatiespweerpmetpelkaarpinpcontactpkunnenpkomenpenpwelpvanuitpondersteuningpaanp
elkaar.pEchterpdepspecifiekepsituatiepinpHatertpmetpzijnpgrotepaantalpprojectenpmaaktphetp
onwenselijkpweerpnieuwepinitiatievenptepondernemen.pInpplaatspdaarvanpwordtpmomen-
teelpdanpookpgeëxploreerdphoepdepbestaandepprojectenpkunnenpwordenpgerecombineerdp
ompintergenerationelepondersteuningptepbereikenpenpformelepenpinformelepondersteu-
ningpoppeenpzopnatuurlijkpmogelijkepmanierptepverbinden.pProfessionalspvanpTandempheb-
benphetpdaarompalsphunptaakpopgevatpomptepfaciliterenpdatpdepbestaandepinitiatievenp
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metpelkaarpinpcontactpwordenpgebrachtpomptepkijkenpofperpoppdiepmanierpmeerwaardep
gecreëerdpkanpworden.pHieronderpzullenpwepingaanpoppdepachtergrondenpenpdepvoorge-
schiedenispvanpdepmethodiekpzoalspinpdepcasuspbeschreven.

	 Achtergronden	en	voorgeschiedenis

Waarphetpwonen,pwelzijnpenpzorgpbetreftpzijnperpnetpzoveelpperspectievenpalsperpmensenp
zijn.pIederpmenspheeftpimmerspeenpvisiepoppzijnpeigenpkwaliteitpvanplevenpenpzalpvaakp
ookpideeënphebbenpoverphoepdezepopphetpgewenstepniveauptepkrijgenpofptephoudenpis.p
Depvraagpdiepzichpdanplogischerwijspopwerptpis:phoepisphetpmogelijkpompbeleidpenpaan-
bodptenpaanzienpvanpwonen,pwelzijnpenpzorgpzopopptepzettenpdatpdezepaansluitenpbijpwatp
depgebruikers,pburgers,pdaadwerkelijkpvanpbelangpachten.pOftewel:phoepkompjepvanuitp
alpdiepverschillendepperspectieven,pvanpalpdiepverschillendepburgersptotpwerkbarepbeel-
denpenpuitgangspuntenpvoorpdepinrichtingpvanpdienstverleningpenpondersteuning.pEnpnogp
veelpbelangrijker:phoepkrijgpjepeigenlijkpinzichtpinphetpperspectiefpvanpdepburger.pOmptotp
burgerparticipatiepenpeenpgoedepbalanspinpformelepversuspinformelepzorg-penpdienstver-
leningptepkunnenpkomenpisphetpessentieelpompdatpinzichtpinphetpwaardensysteempvanp
depburgerptephebben.pDezepoverwegingpispvoorpStichtingpMAATp(eenpsamenwerkingpvanp
14paanbiederspwonen,pwelzijnpenpzorgpinphetpNijmeegse)pdepaanleidingpgeweestpomphetp
lectoraatpLokalepDienstverleningpvanuitpKlantperspectiefpdepopdrachtptepverstrekkenpomp
eenpinstrumentptepontwikkelenpvoorpdepanalysepvanpdepvragenpvanuitpklantperspectief.p
DepeerstepconcretepopdrachtpdaarbijpwaspdiepvanpwelzijnsorganisatiepTandempinpboven-
genoemdepcasuspHatert.

Hetpvraaganalyse-instrumentpispspeciaalpontwikkeldpompdepvragen,pbehoeftenpenp
redeneringenpdiepmensenphebbenptenpaanzienpvanpwonen,pwelzijnpenpzorgptepreconstru-
eren.pDezepsamenhangenpinpvragen,pbehoeftenpenpredeneringenpwordenpaangeduidpmetp
deptermpvraagpatronenp(vanpBiene,p2008).pMetpreconstruerenpwordtpbedoeldpdatpdepvra-
genpenpbehoeftenpdoorpdepbetrokkenenpwellichtpnietpletterlijkpzopzijnpbenoemd,pmaarpwelp
onderliggendpzijnpaanpdepdaadwerkelijkepverhalen.

Inpdepmethodiekpwordenpkwalitatievepgegevenspverzameldpenpmetpeenpoppdepnar-
ratologiepgestoeldepanalysemethodeponderzocht.pNarratologiepispdepstudiepvanpdepwij-
zepwaaroppmensenptaalpgebruikenpomphunpwereldptepbeschrijven,poftewelphoeptaalpzichp
gedraagtpinpzijnpnatuurlijkepomgevingp(Culler,p2001).pDeponderliggendepaannamepispdatp
mensenphunpidentiteitpvormpgevenpviaphetpgebruikpvanptaalpinpdepsocialepinteractiep(Hol-
steinp&pGubrium,p2000).pInphetpinstrumentpispduspzowelpdepinhoudpalspdepvormpvanpdeptaalp
waarmeepmensenphunpdagelijksplevenpbeschrijvenponderwerppvanpstudie.pViapeenpwoor-
delijkpverslagpvanpeenpinterviewpwordenpdepverhalenpvanpbewonerspinpbeeldpgebrachtpenp
geanalyseerdpoppwatp(overpwelkeponderwerpenpwordtpgesproken),pwie (vanuitpwelkpper-
spectiefpofpschaalgroottepwordtpdepuitspraakpgedaan)penphoepvanpdepnarratievenp(welkep
kwaliteitpwordtphetponderwerpptoegedicht).pVoorphetpwatpwordtpgebruikpgemaaktpvanp
eenpspeciaalpvoorpwonen,pwelzijnpenpzorgpgeconstrueerdpcodeersysteempdatpispgebaseerdp
opponderpanderepdepICFp(WHO,p2001)penpkwaliteitpvanplevenpindicatorenpdoorpSchalockp



182p Oppzoekpnaarpduurzamepzorg

enpBegabp(1990).pVoorphetpwiepenphoepwordtpgebruikpgemaaktpvanpcodeercategoriëënpdiep
meerpstriktpafkomstigpzijnpuitpdepnarratologischeptheorie,pmaarpwaarpnodigpzijnpaange-
pastpaanpdepterminologiepvanphetpveldpvanpwonen,pwelzijnpenpzorg.pDoorpdepverhalenp
metpbehulppvanpditpcodeersysteempinpverschillendepconcentrischepenpduspiteratievepron-
despmetphetponderzoeksteamptepanalyserenpwordenppatronenpinpdepverhalenpopgespoordp
dieptenslottepleidenptotpoverstijgendepinzichten,pdepvraagpatronen.pDezepvraagpatronenp
biedenpaanknopingspuntenpvoorpmogelijkepnieuwepwelzijns-penpzorgdienstenpenp-pro-
ducten.pZepgevenpspecifiekpinzichtpinpwatpmensenpnodigphebbenp(needs),pwatpzepeisenp
(demands),pwatpzepwillenp(wants)penpwatpzepkunnenp(competences).pBelangrijkpispwelp
datpinpdepmethodiekppaspformeelpwordtpgesprokenpvanpvraagpatronenpalspdepverworvenp
inzichtenpookpdoorpdeprespondentenpzelfpwordenp(h)erkend.pDepstapsgewijzepprocedurep
vanpdepmethodiekpstaatpafgebeeldpinpFiguurp1.

Figuur	1.	Vraagpatronenmethodiek	als	procedure.	

Vanplinksbovenpnaarplinksonderpzijnpdepstappenpalspvolgt:perpwordtpeenpopenpinterviewpgehoudenpmetpeenpres-

pondent;phetpgesprekpwordtpgetranscribeerdp(letterlijkpuitgewerkt)penpopgedeeldpinpcoherentepfragmenten;pdezep

fragmentenpwordenpmetpbehulppvanphetpcodeersysteempgeanalyseerd;pallepgeanalyseerdepinterviewspwordenp

opgenomenpinpeenpdatabase;poppgrondpvanpdeptranscriptiespinpdepdatabasepwordenpdepdominantepenpherken-

bareppatronenpgesignaleerd;pdeppatronenpwordenpgeformuleerdpenpvormenpalspconceptvraagpatronenpdepinputp

voorpeenptransdisciplinairpgesprekpmetpbeleidsmakers,pprofessionalspenpgeïnterviewden.pInpdeptekstboxpinphetp

middenpvanpdepfiguurpstaanpenigepdetailsprondphetponderzoekpzoalspdatpzichpinpdepNijmeegsepwijkpHatertpheeftp

afgespeeld.
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Voorpwatpbetreftpdepinhoudelijkepprincipespvanphetpvraagpatronenonderzoekpalspmetho-
diekpkunnenpdriepaspectenpwordenponderscheiden:pdepmethodiekpalsponderzoeksinstru-
ment;pdepmethodiekpalspleer/professionaliseringsinstrument;penpdepmethodiekpalspinnova-
tie-instrument.

Depmethodiekpalsponderzoeksinstrumentpverschaftpoppbasispvanpopenpinterviewsp
inzichtpinphetpwaardesysteempenpdeplogicapvanpdepgeïnterviewden.pDatpbetekentptenp
eerstepdatpdepconclusiespvanpeenpvraagpatronenonderzoekpabstractpvanpaardpzullenpzijn:p
waardesysteempenplogicapzijnpimmerspgeenpconcretepgedragingen,pmaarpverwijzenpnaarp
psychologischepconstructenpdiepalspcognitieve,psocialepenpemotioneleponderleggersptenp
grondslagpliggenpaanpconcreetpgedrag.pDaarmeepverschaffenpzepdepessentiëlepingrediën-
tenpvoorpeenpduurzamepenpzuinigeptheoriepoverpdepideaaltypischeppersoon.pZoalspmetp
elkeptheoriepgeldtpduspookpdatpdeptheoriepinzichtpgeeftpinphetpmechanisme,pmaarpdatphetp
zaakpisptoetsbarepvoorspellingenpvanpdeptheoriepafptepleiden.pTenptweedepbetekentphetp
daarompookpdatpwaardesysteempenplogicapdepbasispkunnenpvormenpvoorpeenpdaadwerke-
lijkepkantelingpinphetpdenkenpvanpdepprofessionalpvanphetpperspectiefpvanpdepaanbiederp
naarphetpperspectiefpvanpdepklantvraag.pDepvraagpatronenpkunnenpnamelijkpslechtspwor-
denpgeoperationaliseerdpdoorpzeptepformulerenpalspconcretepbehoeften.pDitpgebeurtpinpdep
laatsteptransdisciplinairepstappvanpdepmethodiekpalspallepbetrokkenenpsamenptotpbeteke-
nisgevingpenpmogelijkepactiespkomenpoverpdepgevondenpwaardenpenplogica’s.

Hetpprofessionaliseringsaspectpvanpdepvraagpatronenmethodiekpkentpalspgrondprincipes:p
transdisciplinariteitpenpdialoog.pTransdisciplinairepkennisontwikkelingpwordtpvolgensp
RegeerpenpBundersp(2007,pp.p12)pgekenmerktpdoorphetpfeitpdatp(mono-,pmultipenpinterdis-
ciplinaire)pwetenschappelijkepkennispdeelpuitmaaktpvanphetpgezamenlijkpoplossingspro-
cespenpdatptegelijkertijdpdatpprocespookpdeelpuitmaaktpvanpdepwetenschappelijkepkennis-
ontwikkeling.pErpispduspeenpintrinsiekepverwevenheidpvanpwetenschappenppraktijk.pDoorp
transdisciplinairptepwerkenpwordtpdanpookpvanuitpdemocratischepprincipespeenpberoepp
gedaanpoppdepbijpbetrokkenenpaanwezigeprelevantepcompetentiepmetpbetrekkingptotphetp
probleem.pDeelnemerspwordenpinpdatpprocespalspgelijkwaardigeppartnerspgezien,pelkpmetp
hunpeigenpexpertisepenpkracht,pvanpwaaruitpzijpeenpinpprincipepconstructievepbijdragepaanp
hetponderzoeks-penpimplementatieprocespleveren.pHierbijpgeldtpdatpprofessionalsplerenp
oppeenponderzoeksmatigepmanierptepwerkptepgaanpvanuitpnarratievepprincipes.pInpditpver-
bandpwordtperpeenpnieuwepsituatiepopgezetpwaarinpdepprofessionalpvanuitponderzoeks-
doeleindenpgedwongenpwordtpomptepluisterenpenpzijnpmanierpvanpvragenpstellenpaanp
kritischepreflectiepteponderwerpen.pDoorpinpeenpleersituatiepdepresultatenpvanpdepinter-
viewsp(transcripties)psystematischptepanalyserenpinphetpkaderpvanphetponderzoekpkrijgtp
depprofessionalpinzichtpinphoephijpdepdingenpnupdoetpenpofpdatpwelpnaarpwenspis.pHierbijp
wordtpdepnadrukpgelegdpoppgelijkwaardigheid.pAlleenpbijpleerprocessenpmetpgelijkwaardigp
gerespecteerdeppartnerspsprekenpwepvanpvolwaardigeppartnerspinpleren.pDezepmanierpvanp
lerenprichtpzichpoppempowermentpvanpdeplerendepenppastpgoedpinphetpcompetentieden-
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ken.pVoorwaardepispwelpdatpvoorpbetrokkenenpdepdialoogpgeorganiseerdpwordt:pzijpzijnp
immerspalleenpinpstaatpomptotpfundamentelepreflectieptepkomenpalspzijphunpeigenpdenk-
beeldenpexplicietpgeconfronteerdpzienpmetpdiepvanpanderen.

Voorpwatpbetreftpdepvraagpatronenmethodiekpalspinnovatie-instrumentpzijnpdepvolgendep
kenmerkenpvanpbelang.pOmdatpdepomslagpinphetpdenkenpdiepwordtpnagestreefdpinpdep
methodiekpzopfundamenteelpispenpzopveelppartnerspbetreft,pispallereerstpsprakepvanpsys-
teeminnovatie,pdiepalleenpbereiktpkanpwordenpdoorpmetpdepbetrokkenppartnerspsamenp
hetpontwikkelprocespvanphetpdenkenpaanptepgaan.pHiertoepwordtpgewerktpmetpzogehe-
tenpCommunitiespofpLearningp(CoL’s)pwaarinpdepverschillendepperspectievenpinpeenpgroepp
betrokkenenpwordtpgebruiktpompeenpvolledigpenpgenuanceerdptotaalbeeldpvanpdeppro-
blematiekptepverkrijgenpenpoppbasispdaarvanpgezamenlijkptepgaanpzoekenpnaarpuitbrei-
dingpvanpdepexpertisepenphetpformulerenpvanpnieuwepoplossingenp(ziepBoodpenpCoenders,p
2004).pInpessentiepbetreftpdepmethodiekpalspinnovatie-instrumentphetporganiserenpvanp
eenptransdisciplinairpleersysteempwaarbinnenpdepledenpvanpdepcommunitypvoldoendep
denkruimtephebbenpompdaadwerkelijkpnieuwepinzichtenptepontwikkelen.pImplementatiep
enponderzoekpzijnpduspsterkpmetpelkaarpverweven,pomdatptegelijkertijdponderzoekpwordtp
gedaanpinpsamenwerkingpmetpallepessentiëlepbetrokkenenp(waarbijplaterpinstappenpvanp
nieuwepbelanghebbendenpgeenpenkelpprobleempis),penpsamenpmetpbetrokkenenpookp
gewerktpwordtpaanphetpbedenkenpenphetpinpdeppraktijkpbrengenpvanpconcretepoplossingenp
voorpconcretepproblemen.pDezepvisiepoppinnovatiepenponderzoekpberustpoppdepnotiepdatpbijp
praktijkgerichtponderzoekpinpdepsocialepsectorperpaltijdpeenpgedegenpimplementatieplanp
moetpzijnpmetpeenpgrotepnadrukpopphetpcreërenpvanpdraagvlakp(ziepVanpHattumpenpOost-
rik,pinpvoorbereiding).pDienstverleningpinpdepsectorpberustpimmerspzopsterkpoppsamen-
werkingsprocessenpenpintermenselijkepprocessenpdatphetpontbrekenpvanpdraagvlakpvoorp
welkepvormpvanpvernieuwingpdanpookpgedoemdpisptepmislukken.pHetpgaatpnamelijkpaltijdp
ompgedrags-pofpcognitieverandering,pwaarbijpmotivatiepdepbelangrijkstepvoorwaardepisp
voorpwelslagen.pTenslottepisphetpbetrekkenpvanprelevantepbelanghebbendenpinphetpprocesp
vanponderzoekpenpimplementatiepuitermatepbelangrijkpvoorphetpverkrijgenpvanpdraagvlakp
voorpdepuiteindelijkepinnovatievepoplossingen.

InpdepdoorpTandempgekozenpoplossingsrichtingpinpHatertpwordtpingezetpopphetpzoge-
hetenpprincipepvanprecombineren:perpwordenpinpeerstepinstantiepgeenpnieuwepoplossin-
genpbedacht,pmaarperpwordtpgepoogdpmeerwaardeptephalenpuitphetpcreërenpvanprelatiesp
tussenpbestaandepinitiatieven.pDitpsluitpaanpbijpdeprolpdiepdepnieuwepWmo-professionalp
wordtptoegedicht,pnamelijkpdiepvanpondersteunerpvanpbestaandepnetwerkenpenpfacilita-
torpvanpnieuwepverbindingen.pDoorphetpnetwerkprondompenptussenpbestaandepinformelep
enpformelepinitiatievenptepversterkenpwordtpinpfeitepeenpoverstijgendepdoelstellingpnage-
streefd,pzoalspinphetpvoorbeeldpgeldtpvoorphetpbijeenbrengenpvanpgeneratiespinpHatert.p
Oppdezepmanierpwordenpbetrokkenenpinpdepbestaandepprojectenpondersteundpinphunp
eigenpkrachtpenppassie,pterwijlperpwelpregiepontstaatpoppeenphogerpaggregatieniveau,p
namelijkpdatpvanpdepwijk.pDezepbenaderingpwordtpinpdeplooppvanpnajaarp2010puitgepro-
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beerdpenpverderpuitgewerkt.pInpiederpgevalpvereistphetpvanpdepprofessionalpdatpdezepinp
staatpispompout-of-the-boxptepdenkenpenpcreatievepoplossingenptepverzinnenpinphetpvin-
denpvanprecombinaties.

	 Belemmeringen	en	uitdagingen

Depmethodepvraagpatronenprichtpzichpopphetpgezamenlijkpleerprocespvanp(aankomend)p
professionalspenpkenniswerkerspompnarratiefppraktijkgerichtponderzoekptepdoenpnaarphetp
perspectiefpvanphunpklantenpofpdepburgerspuitphunpdoelgroepen.pMogelijkepbelemmerin-
genpvoorptoepassingpvanpdepmethodiekphebbenpdanpvooreerstptepmakenpmetpbelemme-
ringenpvoorphetplerenpenphetpleerproces.pDoorgaanspgaatphetpdaarbijpoverpbeperkingenpinp
tijd,pruimtepenpmiddelen;pvanuitpeenppositievepmensvisiepzullenpprofessionalspenpvrijwil-
ligerspzonderpbeperkingenpzichpblijvenpontwikkelen.pMogelijkepbelemmeringenpvoorphetp
leerprocespzijn:

p− Ongelijkwaardige samenwerking:palsperpsprakepispvanphiërarchischepverhoudingenp
waarbijpdeelnemerspzichpgeremdpvoelenpomphunpinzichtenpofpkritischepreflectieptep
delen;

p− Blokkerende niet-willende partners al dan niet ten gevolge van dubbele agenda’s:palsp
nietpwordtpuitgesprokenpwatpwerkelijkepbedoelingenpvanpdeelnemerspzijnp(zoalspnietp
deelnemenpompconstructiefpbijptepdragen,pmaarpomwillepvanphetpinpdepgatenphoudenp
vanpdepconcurrentie);

p− Onvoldoende facilitering betrokkenen:pdeelnemersphebbenponvoldoendeptijdpen/ofp
ruimtepomphunpleerinspanningenptepkunnenpdoen.pHetpgevolgpispofwelponvoldoendep
betrokkenheidpofwelpinboetenpaanpkwaliteitpvanpdeppraktijkinnovatie,penphoepdanp
ookpwordtpdepinnovatieponvoldoendepgeïnternaliseerdpwaarmeephetpaanpdraagvlakp
inboet;

p− Onvoldoende gedragenheid door management/bestuur:palspmanagementpenpbestuurp
zichpnietpbijpvoorbaatpcommitterenpietspmetpdepuitkomstenpvanpdepvraagpatronen-
studieptepdoenpdaaltpdepurgentiepvoorpenphetpenthousiasmepvanpdepdeelnemers;

p− Niet opvolgen van de uitkomsten van het onderzoek:pookpalpispvoorafpcommitmentpaanp
depresultatenpbeloofd,pdesondankspkanphetpmanagementpbesluitenpdepaanbevelin-
genpnietpopptepvolgen.pEenpdergelijkephoudingpispdesastreuspvoorphetpvervolgpvanphetp
implementatietraject;

p− Tijdsinvestering:pdepbelangrijkstepbelemmeringpisphetpfeitpdatphetpdoorlopenpvanpeenp
volledigpvraagpatronentrajectptochpeenpbehoorlijkeptijdsinvesteringpvergtp(gemiddeldp
zo’np6ptotp7pmaanden).pEnerzijdspheeftpditptepmakenpmetpdepruimtepdiepdepbetrokkenp
deelnemersphebbenpompdepwerkzaamhedenpvoorphetpprojectptepverrichtenp(zepdoenp
hetpdoorgaanspalspprojectpnaastphunpdagelijksepwerkzaamheden),panderzijdspvergtp
ookphetpveranderprocespvanphetpdenkenpnupeenmaalptijdpenpmentalepruimte.

p− Competentieontwikkeling informele ondersteuners:pOmdatp inpdepmethodiekpookp
wordtpuitgegaanpvanpbijdragenpdoorpinformelepondersteuners,pisphetpessentieelpdatp
dezepverruimingpvanpverantwoordelijkhedenpgepaardpgaatpmetpeenpverhogingpvanp
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hunpcompetentieniveau.pHetpgaatphierbijpmetpnamepompvaardigheidpinphetpstimu-
lerenpenpcoachenpvanpdepdialoog,phetplerenpstellenpvanpvragen,pnietpinvullenpmaarp
aanvullenpwaarpwenselijk.p

	 Uitwegen

Depbelangrijkstepuitwegpuitpdepbelemmeringenpdiepinpdepvorigepparagraafpzijnpgenoemdp
schuiltpinphetpdialogischepkarakter,pwaarbijpvoorpdepbelanghebbendenpdepverschillendep
perspectievenpnaastpelkaarpwordenpgezet.pHierdoorpisperpruimtepompelkaarptepsprekenp
overpverantwoordelijkhedenpenpditpgeldtptevenspvoorpdepburger.pAlspdepprojectleidingperinp
slaagtpomphetpprocespzoptepfaciliterenpdatpeenpdaadwerkelijkepdialoogptussenpbetrok-
kenenpontstaat,pispvolwaardigplerenpmogelijk.pAlleenpvolwaardigplerenpkanpuiteindelijkp
leidenptotptransformatiepvanpdenkenpenpdoen.pDaarmeepispdeprolpvanpdepfacilitator,pcqp
onderzoeksprojectleiding,peenpcruciale:pdezepisphoofdverantwoordelijkpvoorpdepkwaliteitp
vanpdepdialoogpenphetpgehoordpwordenpvanpallepbetrokken.pDaarbijpmoetpspecialepaan-
dachtpuitgaanpnaarphetpbovenptafelpkrijgenpvanpdepverschillen,pdiephetpdenkprocespjuistp
naarpeenphogerpplanpkunnenpbrengen,penphetptoewerkenpnaarpgelijkgerichtheidpompvanp
daaruitpactiespenpexperimentenptepontwikkelen.pInpfeitepisphiermeepnietpalleenpsprakepvanp
facilitatiepoppdeelnemersgroepsniveau,pmaarpoppniveaupvanphetpprojectpvanppraktijkin-
novatie:pdepinspanningenpzowelponderzoeksmatigpalspveranderkundigpwordenpdoorpdep
deelnemerspimmerspzelfpopgebracht.pDepfacilitatorpmoetpbewakenpdatperpinpallepopzich-
tenpeenpopenpleerklimaatpheerstpwaarinpzakenpzonderpconsequentiespinpdialoogpwordenp
gebrachtpenpeigenpmeningenpenpovertuigingenpwordenpopgeschort.

Hetpispvanpbelangpdatpformelepondersteuners,pdaarpwaarpzijpinpdepgelegenheidpzijn,pdep
dialogischepaanpakpvanuitpvoorbeeldgedragpoverdragenpaanpinformelepondersteuners,p
zodatpinformelepondersteunerspinpcompetentieniveaupoppditppuntpnietpteveelpachteropp
raken.pLetpwel:phetpgaatphierbijpompdepmethodische kanten van dialogisch werken;puiter-
aardphebbenpinformelepondersteunerspoppanderepvlakkenpwaarschijnlijkpjuistpnetpzopveelp
ofpzelfspmeerpexpertise.pDezepexpertisepdientpvooralpbijpaanvangpvanphetpprocespalspzoda-
nigperkendptepworden.pHetpsamenpwerkenpaanpdepkwaliteitpvanpdepdialoog,penpdepkwaliteitp
vanphetpgesprek,pvoorkomtptepveelpongelijkheidpinpdenkenpenpdoenpnaarpallepkantenptoe.p
Concreetpkanpditpdoorpdepuitphetponderzoekpvoortkomendepvraagpatronenpsamenpmetp
betrokkenenpinpallepopenheidptepbesprekenpenpomptepzettenpnaarpconcretepactiespopphetp
gebiedpvanpformelepenpinformelepondersteuningsvragen.pZopwordtpeenpgezamenlijkpleer-
procespinpgangpgezet.

Ruimtepvoorpreflectiepispvanpgrootpbelangpbijphetptoewerkenpnaarpdaadwerkelijkepvraag-
patronenp(ziepookpGabelp&pSteenbergen,p2010).pIndividuelepenpcollectievepervaringenpwor-
denpterpplaatsepomgezetpinpduurzamepvormenpvanpkennispenpexpertisepdoordatpbetrok-
kenenpmetpelkaarpinpgesprekpzijnpoverpbelangrijkepkwestiespenpissues.pDezepreflectievep
ruimtepwordtpinpdepvraagpatronenonderzoekenpinpfeitepformeelpgeorganiseerdpdoorpdep
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personenpdiepdeelnemenpaanpdeponderzoeksgroeppteplatenpnadenkenpoverpdepbetekenisp
vanpuitsprakenpvanpdepgeïnterviewden.pHierdoorpontstaanpcollectievepreflectievepleer-
ervaringenpdiepdepbasispkunnenpvormenpvoorpdepmatepvanptransformationeelplerenpdiep
noodzakelijkpispvoorphetploslatenpvanpgedragpinpeenpaanbodgerichtpreferentiekaderptenp
faveurepvanpgedragpdatppastpbijpeenpvraaggerichtpkader.

Depnadrukpvanpdepwerkwijzepligtpdanptevenspopphetpleerprocespvanpdepdeelnemerspenp
deppraktischeptoepasbaarheidpvanpdepinstrumenten.pOmpdiepredenpwordtpinpdeppraktijkp
gewerktpmetpregulierepenpveelvoorkomendepbestandstypenpvoorptekstpenpspreadsheet-
toepassingen.pVoorpwatpbetreftpdeptijdsinvesteringpdiepdeptoepassingpvanpdepvraagpa-
tronenmethodiekpvergtpispongetwijfeldpwinstptepbehalenpalsp(delenpvan)phetpanalyse-
procespgeautomatiseerdpkunnenpworden.pMetpzogehetenptext-miningpmethodiekenpenp
techniekenpvanpautomatischepclassificatiepispeenpsignificantepwinstpinpdoorloopsnelheidp
tepbehalenpwaarbijpookp(nagenoeg)ponlinepmonitoringpenpsignaleringpvanpvraagpatro-
nenpmogelijkpzoupkunnenpworden.pOokpgebeurtpnupdeptranscriptiepvanpdepgesprekkenp
handmatig,pterwijlpvoice2textpsoftwarepinpdepnabijeptoekomstpsteedspbeterpenpgoedkoperp
wordt.pDeptoepassingpvanpdergelijkepICT-middelenplijktpveelbelovendpenpwordtpmomen-
teelponderzocht.

AlpmetpalplaatphetpvoorbeeldpvanpHatertpzienpdatpvanuitpdepbetrokkenpgroeppprofessio-
nalspeenptransformatiepinpdenkenpispopgetredenpdiepdirectpconsequentiespheeftpvoorpdep
formelepdienstverlening.pDepwelzijnsorganisatiepwaspgewendpomptepdenkenpinptermenp
vanpdienstverleningsaanbod,penpzelfspalpwerdpmetpdepbestepbedoelingenpgestreefdpnaarp
vraaggerichtpwerken,ptochpwerdpdoorpprofessionalspnogpvaakp(te)psnelpinpdepanalysepvanp
depklantvraagpaangehaaktpmetpeenpoplossingpinpdepvormpvanpbestaandpaanbod.pDoorp
tepwerkenpmetpeenponderzoeksmethode,pwaarinpgestreefdpwordtpnaarpsystematischepenp
adequatepverzamelingpvanpgegevens,pwerdenpprofessionalspgedwongenphunpaanvanke-
lijkepneigingpomp(tepvroeg)pinpdepactiemodusptepgaanpteponderdrukken.pDaardoorpwerdp
mentalepruimtepgecreëerdpomptepreflecterenpoppwatpdepdieperepbetekenispvanpdepklant-
verhalenpnupeigenlijkpispenpwatpdepconsequentiespdaarvanpvoorpdephuidigepdienstverle-
ningpzijn.

Bovenstaandepgeeftpeenpschetspvanpeenplangeptermijnproces,pwaarvanpdepeerstepresulta-
tenpinphetpprojectpHatertpzichtbaarpworden.pVoorphetplectoraatpenpdepbetrokkenporgani-
satiespisphetpdaarompvanphetpgrootstepbelangpdatpdepsucceservaringenpwordenpgedeeldp
omphetpenthousiasmepenphetpvertrouwenpvanpdepbetrokkenpprofessionalspenpbestuur-
dersphoogptephouden.pAlleenpdanpheeftpeenpdaadwerkelijkeptransitiepinpbenaderingswijzep
waarbijpvanpaanbodgerichtpdenkenpovergegaanpwordtpnaarpvraaggerichtepdienstverle-
ningpkanspvanpslagen.pAlspditptransitieprocesponverhooptpstilpmochtpvallenpzalphetprisicop
levensgrootpzijnpdatporganisatiepenpprofessionalspvervallenpinphunpoudepreferentiekaderp
vanpaanbodgerichtpdenken.pEnpdanpzalpopnieuwpdepbalansptussenpformelepenpinformelep
ondersteuning,pdiepzopnodepwordtpgezocht,pzoekpraken.
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	 Samenvatting	en	vooruitblik

Hetpprimairepdoelpvanpdepinpditphoofdstukpcentralepwerkwijzepispompeenpomkeringpvanphetp
perspectiefpoppdienstverleningptotpstandptepbrengen:peerstpwordtpgekekenpnaarpwaarpdep
behoeftenpenponderliggendepvragenpvanpburgerspliggen,penpdanppaspwordtpoppbasispvanp
diepanalysepdoorpzopveelpmogelijkpbetrokkenenpsamenpbeslistpwatperpmoetpgebeurenpomp
aanpdiepbehoeftenptegemoetptepkomen.pOppdiepmanierpwordtpeenpprincipieelponderscheidp
tussenpformelepenpinformelepondersteuningpirrelevant:pdoordatpformelepenpinformelep
ondersteunerspinpdialoogpbepalenpwatpdepoplossingenpmoetenpworden,pzullenpopplokaalp
niveauptransactiespwordenpgeslotenpwaarbijpiederpeenpaandeelplevertpvanuitpeigenpkrachtp
enpcompetentie.pDitpkanpleidenptotpopphetpeerstepgezichtpongebruikelijke,pmaarpcreatievep
enpefficiëntepoplossingen,pzoalspbijvoorbeeldpeenpzorgcentrumpwaarpmantelzorgerspeen-
voudigeptakenpvoorphunprekeningpnemenpinpruilpvoorpintensiveringpvanpeenpmeerpspeci-
alistischepvoorziening.pKenmerkpvanpalpditpsoortpoplossingenpzalpzijnpdatpzepverbindendp
zijnpenpnietpinpdeplaatstepplaatspverbindendptussenpformelepenpinformelepondersteuners.

HetppraktijkonderzoekpinpdepwijkpHatertplaatpzienpdatphetpluisterenpnaarpenppreciespana-
lyserenpvanpdepverhalenpvanpburgerspinzichtenpkanpopleverenpdiepverderpgaanpdanpopper-
vlakkigepinventarisatiespvanpbehoeften.pDepbehoefte-logica’spdiephetpresultaatpzijnpvanp
depnarratievepvraagpatronen-methodiekpleverenpgeheelpinpstijlpmetpsoortgelijkepfenome-
nologischeponderzoeksmethodenpinzichtpinpdepdieperpliggendepwaardenpenpbasisbehoef-
tenpvanpgroepenpburgers.pHetpverschilpmetpeenptraditionelepfenomenologischeponder-
zoeksmethodepligtpechterpbeslotenpinphetphandelingsgerichtepkarakterpvanpdepwerkwijze:p
doorpoppbasispvanpgelijkwaardigheidponderzoekptepdoenpsamenpmetpdepprofessionalspdiep
metphunpvoetenpinpdepkleipstaanpwordtptegelijkertijdpgewerktpaanpinnovatiepenpimple-
mentatie.pHetponderzoekpzelfpispdaarpslechtspeenpinstrumentpin.pDeelnemerspinphetppro-
cespkrijgenpnamelijkpdepgelegenheidpomphunpkennispenpkundepinpeenplerendepcontextpinp
tepzettenpenpompookpactiefphunpsteentjepbijptepdragen.pDitpzetpbetrokkenenpinphunpkracht,p
inpplaatspvanpzepteplabelenpalsppassievepspelers.pGezamenlijkpvertalenpzijpdepinzichtenpinp
concretepacties.pEnpdepkrachtpenppassiepvanpmensenpalspleidraadpvoorpactiepenpmeerpspe-
cifiekpdepinrichtingpvanpdienst-penpserviceverleningpispdepeerstepenpnoodzakelijkepvoor-
waardepvoorphetpwelslagenpvanpdepmaatschappelijkepinnovatieslagpdiepdepNederlandsep
samenlevingpmoetpzienptepmaken.pHetpispoppditppuntpwaarpwepdepschottenptussenpfor-
melepenpinformelepondersteuningpkunnenpopheffenpinphetpvormgevenpvanpeenpdaadwer-
kelijkpbetrokkenpsamenleving.
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Slotbeschouwing
RickpKwekkeboomp&pJanpSteyaert

InpdezepbundelpzijnpeenpaantalpbeschouwingenpoverpdepWetpmaatschappelijkepondersteu-
ningp(Wmo)pgeplaatstpnaastpbeschrijvingenpvanpsocialepinterventiespdiepinphetpkaderpvanp
depWmo-werkplaatsenpwordenponderzocht.p

Depbeschouwingenplatenpelkpopphunpeigenpwijzepeenplichtpschijnenpoppdepspanningenp
diepdepWmopkenmerken.pDepwetpispingevoerdpompeenpantwoordptepbiedenpoppdiverseppro-
blemenpdiepzichpinphetpsocialepbeleidpvoordoen:pdepdreigingpvanpeenpkostenexplosiepinp
dep(gezondheids)zorg,phetptekortpaanpprofessionelephulpverlenerspenpeenpwaargenomenp
verschralingpvanpdepwederzijdsepbetrokkenheidpinpdepsamenleving.pDepWmopzouphier-
aanpeenptegenwichtpmoetenpbiedenpdoorpenerzijdspdepprofessionelephulpverleningponderp
verantwoordelijkheidpvanpdepgemeentenpopenptepstellenpvoorpdepinvloedenpvanpmarkt-
werkingpenpanderzijds,pookponderpverantwoordelijkheidpvanpdepgemeenten,pdepburgersp
eenpgroterpaandeelpinpdepzorgpenpondersteuningpaanpelkaarptepgeven.pDepbeschrijvingenp
vanpdepsocialepsectorpinpdephoofdstukkenpvanpSteyaertpenpKwekkeboompinpdezepbun-
delplatenpsteedspopnieuwpzienpdatphetpgedachtegoedpinpdepWmopnietpnieuwpis.pDoorpdep
jarenpheenpisptelkenspgeprobeerdpompeenpnieuwpenpbeterpevenwichtptepvindenptussenpdep
formelephulppvanpberoepskrachtenpenpdepinformelepzorgpvanpburgerspvoorpelkaar.pDezep
hoofdstukkenpenpookphetphoofdstukpvanpvanpZilfhoutplatenpdaarbijpechterpookpzienpdatp
dezeppogingenpsteedspenpookpnupbotsenpmetpverwachtingenpenpwaardenpdiepinpdepmaat-
schappijplevenpenphetpgedragpvanpdezepburgerspbepalen.pErpispenerzijdspdepbotsingpmetpdep
werkelijkheidpvanpdepzorgbereidheid,pdeponderlingepbetrokkenheidpvanpdepburgers.pDezep
ispveelalpgroterpdanpwordtpaangenomen,pmaarpzepontrektpzichpaanpdepwaarnemingpomdatp
zepdoorpdepburgerspzelfpvaakpzopvanzelfsprekendpwordtpgevondenpdatperpgeenpophefpoverp
gemaaktpwordt.pAnderzijds,pofpmisschienpwelpjuistpdaarom,plaatpdezepbetrokkenheidpzichp
moeizaampsturenpofpbepalenpdoorpoverheidsbeleid.pDepmatepwaarin,pdepmanierpwaaropp
mensenpzichpompelkaarpbekommerenpenpelkaarphelpenpwordtpbepaaldpdoorphunponder-
lingeprelatiespenpdepwaardenpenpnormenpdiepdaarinpwordenpovergedragen.pZijpwordenpnietp
gestuurdpofpbepaaldpdoorpoverheidsoptredenpofpbeleidsmaatregelen.p

Tegelijkertijdpdragenphetpoptredenpenpdepbeleidsmaatregelenpwelpbijpaanpdepbeeld-
vormingpoverpdepmaatschappelijkepbetrokkenheidpvanpdepburgerspen,pinphetpverlengdep
daarvan,pdepberoepsopvattingenpvanpdepprofessionelephulpverleners.pVanpZilfhoutpenp
SteyaertpenpWinsemiusplatenpinphunpbijdragenpzienphoepditpleidtptotphetpontstaanpvanp
verwachtingen,pdepontwikkelingpvanputopieënpdiepvervolgenspdreigenpstukpteplopenpopp
depwerkelijkheidpvanphetpmenselijkpgedrag.pErpblijktpeenpzekerephardnekkigheidpinpdep
matepwaarinpbeleidsutopieënpoverpdepmanierpwaaroppenpdepmatepwaarinpburgerspaan-
gezetpkunnenpwordenptotpzorgzaamheidpuitlopenpoppteleurstellingen.pEnpdatproeptpdan,p
zoalspSteyaertpenpWinsemiuspterechtpookpdoen,pdepvraagpoppofperpeenpplanpBpispenphoepdatp
erpdanpuitziet.p

Hoofdstukp14
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DepinphetptweedepdeelpopgenomenpbeschrijvingenpvanpdeppraktijkenpinpdepdiversepWmo-
werkplaatsenpgaanpuitpvanphetpplanpApzoalspdatpdoorpdepWmopgerealiseerdpmoetpwor-
den.pPlanpApbetekentpdanpeenpgroeipvanpdeponderlingephulpverleningpenpeenpverstevigingp
vanpdepsamenhangptussenpdepformelepenpinformelepzorgpzodatpdepzorgpinpNederlandpeenp
duurzamerpkarakterpkrijgt.pDatpkan,pzopblijktpwelpuitpdephoofdstukken,poppheelpverschil-
lendepmanieren:pmeerpaandachtpvoorpenpondersteuningpvanpdepzelfhulp,peenpgroterep
plaatspvoorpervaringsdeskundigheidpenpeigenpbeheer,pgerichtepondersteuningpvanpdep
mantelzorgpenphetpsocialepnetwerkpofpjuistpmeerpaandachtpvoorpdeponderlingepuitwisse-
lingpvanphulppenpondersteuningpoppwijk-pofpbuurtniveau.pEnphiermeepverschillenpookpdep
rollenpvanpdepprofessionelephulpverlening,pdepbetrokkenheidpvanpgemeentenpenpinstel-
lingenpenpdepsamenstellingpvanpdepkringpvanpdeelnemerspenpdeelgenotenpaanpdepdiversep
variantenpvanpcommunitypcare.pGemeenschappelijkpispsteedspdatpgekekenpwordtpnaarpdep
manierpwaaroppdepprofessionelepzorgp(care in the community) enpdepinformelepzorgp(care 
by the community)poppelkaarpkunnenpaansluiten,pelkaarpkunnenpaanvullenpenpdaardoorp
elkaarpkunnenpversterken.pWaaroppdanphetpaccentpligtpwordtpminpofpmeerpbepaaldpdoorp
depplek,pdepinstantiepofppersoonpdiephetpinitiatiefpneemt.pHierdoorpzal,pzoalspbijvoorbeeldp
ispbeschrevenpinpdephoofdstukkenpoverpdepmaatschappelijkepsteunsystemenpinpEind-
hovenpenphetpMEE-aanbod,pvanuitpdepprofessionelepzorgpdepstapprichtingpdepinformelep
steunstructurenpwordenpgezet.pBijpzelfhulppenpeenpinterventiepalspFamiliepalspBondge-
nootpzijnphetpjuistpdepbetrokkenenpofphetpinformelepzorgcircuitpzelfpdiepdepsamenwerkingp
enpafstemmingpmetpdepformelephulpverlenerspzoeken.p
p
Depschetsenpvanpdepdiversepinterventiespdiepinpdepbundelpaanpbodpkomen.pkunnenpdoorp
hetptijdstippwaaroppzeptotpstandpgekomenpzijn,pnietpmeerpzijnpdanpstartbeschrijvingen.p
DepWmo-werkplaatsenpzijnppaspinpseptemberp2009pformeelpvanpstartpgegaan;pdepeffectenp
vanpdepWmo,pvanpdepnieuweppraktijken,pkunnenpduspnogpmaarpnauwelijkspinpbeeldpwor-
denpgebracht.pBovendienphebbenpdepdiverseppraktijkenpheelpuiteenlopendepontstaans-
geschiedenissenpenpwordenpze,pdaarompjuist,pvanuitpverschillendepinvalshoekenpbelicht.p

Daarpstaatpdanpwelptegenoverpdatpdeppraktijkenpinpdepmeestepgevallenpalpvoortpkun-
nenpbouwenpoppeerderepervaringen.pNietpvoorpnietspomvatpelkepbeschrijvingpookpeenp
voorgeschiedenispenpeenpkortpoverzichtpvanprelevanteponderzoeksresultaten.pDaaruitp
blijktpwatpookpinpdepbeschouwingenpnaarpvorenpkwam:pookpinpdeppraktijkpbouwtpdepWmop
voortpoppalplangerpbestaandepgedachtegoedpoverpdeprol,pdepbetrokkenheidpvanpdepburgerp
inpdeponderlingephulpverlening.pZowelpmantelzorgp–pdepzorgpvanpfamilie-penpvriendenp-p,p
alspzelfzorgpenpvrijwilligepenponderlingephulpverleningpzijnpalpjarenlangpgeworteldpinponzep
samenleving.pDeppraktijkbeschrijvingenplatenpookpzienpdatpditpookpalpjarenlangpgeleidp
heeftptotphetpzoekenpnaarpdepjuistepbalansptussenpformelepenpinformelephulp.pDepintro-
ductiepvanpdepWmopmetpdepdaaraanpgekoppeldepintroductiepvanpdepmarktwerkingpenp
depwettelijkepverankeringpvanpdepverantwoordelijkheidpvanpdepgemeentenpheeft,pdatpisp
goedpmerkbaar,pgezorgdpvoorpeenpnieuwpelanpinpdepdiscussiephierover.pBemoeienispvanpdep
gemeentepEindhovenpmetpdepleefbaarheidpenpsocialepsamenhangpinpeenpachterstands-
wijkpleiddeptotpeenpintensiverenpvanpalpbestaandepactiviteitenprondpdepinrichtingpvanpeenp
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maatschappelijkpsteunsysteempvoorpmensenpmetppsychiatrischepen/ofpverslavingspro-
blematiek.pEenpveranderingpalspdeppakketmaatregelpvanpdepAWBZpheeft,pzopblijkt,pertoep
geleidpdatpMEE-organisatiesphunpalpvertrouwdepaanpakpomphetpsocialepnetwerkpvanpmen-
senpmetpeenpzorgvraagpmeerpbijpdepzorgptepbetrekkenphebbenpgeïntensiveerd.pDepgegroei-
depaandachtpvanpgemeentenpvoorponderlingephulpverleningpdoorpburenpenpwijkgenotenp
werktpdoorpinpdepverderepontwikkelingpvanpinitiatievenpalspTijdpvoorpelkaar.p

Uitpdepbeschrijvingenpblijktpookpdatpdepgroterepaandachtpvoorpeenpbetere,panderep
balansptussenpformelepenpinformelepzorgpzijnpinvloedpheeftpopprolpenppositiepvanpdeppro-
fessionelephulpverlener.pDepontwikkelingpvanpduurzamepzorg,pdepvraagpompeenpcommu-
nitypcarepwaarinphetpaanbodpvanpdepprofessionalpblijvendpinpevenwichtpispmetpdepinbrengp
vanuitphetpsocialepnetwerkpof,pwijder,pdepsamenlevingpalspgeheel,pheeftponmiskenbaarp
gevolgenpvoorpdepprofessionelepzorg.pSteedspopnieuwpblijktpdatpdeptakenpvanpdepprofes-
sionelephulpverlenerpenpdaarmeepookpzijnpofphaarpplaatspinphetptotaalpvanpdephulpver-
lening,paanpveranderingponderhevigpzijn.pVanpdepprofessionalpzalpmeerpdanpvoorheenp
gevraagdpwordenpompbijp(delenpvanp)pdephulpverleningpmeerpdanpnupgebruikelijkpispdep
samenwerkingptepzoekenpmetphetpnetwerk,paanpdepburger.pDitpbetekentpdatpdepkernpvanp
hetpwerkpvanpdepprofessionalpzalpgaanpbestaanpuitphetpondersteunen,pfaciliterenpenpwaarp
(nog)pnodigpstimulerenpvanpdeponderlingephulpverleningpvanpfamilieleden,pvrienden,p
buren,pbekenden.pAlleenpdaarpwaarpdieponderlingephulpverleningperpnietpispofpnietpvol-
doendepinpdepzorgvraagpkanpvoorzienpzalpprofessionelephulp,palspsamenwerkingspartnerp
enpmede-ontwikkelaarpnodigpzijn.p

Dezepverschuivingpzal,pzopisptepverwachten,pvoorpdezelfdepspanningenpzorgenpalspdiep
inpdepbeschouwendephoofdstukkenpalpzijnpbeschreven.pWantpnietpalleenpdephulpverlenersp
zelf,pmaarpookpdepsamenlevingpenpdepzorggebruikersphebbenpzichptochpoppeenpanderep
positiepvanpdepformelepzorgpingesteld.pDepverderepontwikkelingpvanpdeppraktijkenpbinnenp
depWmopwerkplaatsenpzalpmoetenplatenpzienphoepdezepspanningenpkunnenpwordenpweg-
genomenpenpofpditpinderdaadpkanpleidenptotpdiepduurzamepzorg.pDanpzouperpgeenpplanpBp
nodigphoevenptepzijn.p
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